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dün gece öldüm, sayı lmıyordum nası lsa, diişmediler hesaptan... 

dün gece çok içtim  
bir hayal gördüm 
saçlarını  öriiyordum 
çok 'ilkeserdi bakışım 
'sürece uygun'du her şey 
aşktı  'gündem' 

dün gece çok ağladım  
okul öntindeydik 
bir şey gizliyordu herkes 
sonra sen gittin 
bir daha dönmedin 
bana ‘güvensiz' dedi arkadaşlar 
vedalaşmadm ya 
ağlayacağım diye 
ağladım, hep ağladım 
'arabesk kişiliğim' işte 

düngece  aç kaldım 
'behdinan'da ya da 
çok daha uzakta 
'çiya0 spı  nın 
en yüksek mıntıkasında 
kurumuş  ekmek yiyordun sen 
balık kokuyordu oysa hava 

dün gece çok iişüdüm 
`iilke'nin her yerine 
durmadan yağmur yagdı  
bir tek sen ıslandm 
`şehit remzi bölgesi'nde 
bir kayamn üstünde 

dün gece çok korktum 
`bagokta pusu' vardı  

yarıp gkrıuştın ydreğim gibi 
'firtına kişilik' 

karuyordu varan 
Lkaniya beroj': suyu kırmızıydı  

ruj mu sürdün 
yakışrmş  

dün gece düştiiın 
düştüm 

. "düşilrüldürn' 
'anın devrimcisi'ydim 

kuşatıldım kokularla 
cigara sardım 

istanbula sığındım 
saphruyordum nasılsa 

düşmediler hesaptan 

clan gece öldüm 
ne yazık 

hesaplaşmadan hayatla 
sıkrnadan kafasına 

fazlaca uslu 
fazlaca bireyci 

bir yıldız parhyordu 'tendürek'te 
o sen miydin arkadaş  

F.K. 

S.S'nin qine Gezi Tasarısı  
Portakallar uzaklardan 
porselen ellerin ve genç ölen babalar ı n diyar ı ndan 

kışı  düş lerken 

bir damla gök ile gerilmiş  pembe ipek içi 

k ışı  düş lerken 

ı slak tüyleriyle kediler, mCı ntehir Avusturyal ı  Yahudiler, 

rnaCı rleri k ı ranlar, f ı rtı nada sevişenler, 

ve sen 

alfabenin ilk harfi, 

şita elhan-t 

var ı lmadan özlenen. 

kahinlerin Cı rkek çocuklar ı , şairlerin buharl ı  kelam ı  

bir damla kan 
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YILMAZ ERDOĞAN 

yeni bir kimlik beyanı  
Yüksekten Lion herkesle akrabay ı m 

Belli bir rak ı mı n üstünde doğdum. 

Seslerin önce kayalara vurup sonra kulaklara aktığı  
bir yerde ç ı plak. 

Uzak. 

Yüksek. 
kışı n çok yağış l ı  
yaz ı n seyrek... 

uzun anlattı m uzaktaki yak ı n ve yak ı n cloğunun uzak günlerini... 
uzatmayal ı m...ayd ı m ç ı plak...yarüyorum çı plak. 

Yüksek. 
Kışı n çok yağış l ı , yazı n seyrek. 

doğdum büyük bir hadise olarak geçmedi kay ı tlara. 
Büyüdüm yalı nayak. 
Ve yüksek! 
K ışın çok yağış l ı , yaz ı n seyrek. 

Içindeki her şeyin pahal ı  değil değerli olduğu evlerin hep soğuk sularla sulanan 
akşamüstlerinden geçtim...vesikalik için taktığı m çok 
oldu fotoğ rafçı  gravatlan...sagları m ı slak..üstürnde 
Ve ievet) 
Yüksek! 
Kışı n çok yağış l ı, yaz ı n seyrek. 
Bir otobüs yolculuğudur ki bitmez 
Hala akl ı mda bazen hayat sanki Elazığ  Malatya aras ı nda 
Bir uzun Uzun Yayla molas ı nda.. 

Evet yüksek! 
Kışı n çok yağış l ı  yaz ı n seyrek 

Bir hayatta kalma mücadelesidir asl ı nda yoksun doğmak. 
Çok yoksun kaldığı m ı z oldu ama çok şükür hiç yoksul olmad ı k. Alabileceğimiz şeylerin 
sayı sı  bulabildiklerimizden 
birazcı k daha olsa fazla idi can ı m...yani şehirde her daim l imon olsa niye almayayd ı k 
ama yol uzun..zap vadisi yokuşa sürüyor ve bazen al ı p gidiyor koca koca kara 
parçaları n ı ..ve dedik ya 
YOKSEK KIŞ IN ÇOK YAĞ IŞ LI YAZİ N SEYREK.. 

Herkese kismet olmuyor maalesef 
Her yoksun öğünden tok kalmak üzerine eğ itilmek! 
YOKSEK KIŞ IN ÇOK YAĞ IŞ LI YAZIN SEYREK.. 

- 
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Tek yerden bakmak 
CO$KUN ARAL 

G
AZETECİLİK dünyanın en zor mesleklerinden, en cut 
mesleklerinden biridir. Ama ülkesine göre değişiyor. 
Zorluk her yerde var. Elitlik ve saygmlık ise bazı  ülke-

lerde var. Bizde önemli adamlar arasına giriyor gazeteciler, 
ama önemsiz işler yaparak önemli oluyorlar. 

Dünyada, medeni ülkelerde en zor işler arasındadır ga 
zetecilik. Bıçak sırtında çalışmak gibidir. Yaptığıruz her şe -

yin sorumluğunu tistlenirsiniz. Arabalanm, cep telefonları-
nı, plazalannı  örnek aldığımız ama beyinlerini alamadığımı z 
ülkelerde gazeteciler, gazetecilik dışında başka işlerle uğraş-
mazlar. Oralarda milyon dolarlık transferler, yüzbin dolarlık 
maaşlar yoktur. Bizde var, çünkü bizde gazeteciler gazete-
ciliğin dışında her şeyle ilgileniyorlar. 

Sosyal refahın yaygın olmaması, ekonominin könileşme-
si, ülke nüfusunun bilyiik bir bölümünün neredeyse açlık 
düzeyine gelmesi, öte yandan hak etmedikleri kadar çok ka-
zanan kişilerin görkemli yaşamlarının gIchrtıcı  görüntüleri. 
İşte bütün bu huzursuzluklar içinde artık diirtiileriyle hare-
ket eden insanlara o ilaveler, o programlar yol gösterici ol-
maya başladı. 

Bu çelişkiler toplumda husumete yol açıyor. istanbullu 
artık varoşlardaki gençlerden korkuyor, çünkü çitleri aşarak 
zenginlerin özel plajlanndan denize girmeye başlamışlar. 
Toplumun kesimleri arasında stirtiişmeler yaşanıyor her ge-
gen giin. 

Bir gün Siirete bir çocuk parkının açılışına gittim. iki 
olay dikkatimi çekti. Orada bulunan görevlilerden birinin 7-
8 yaşlarındaki çocuğu yanıma geldi ve dedi ki; "Bunlar bu 
parkı  iki saat içinde yıkarlar, bütün oyuncakları  kararlar." Bir 
de Siirtli bir çocuk geldi ve kameraları  görünce, "Gene bizi 
vahşi gösterecekler" diyerek tuhaf tepkiler verdi. Çocuklar 
arasında bile böyle bir bakış  açısı  farkı  var. Bu farkı  çocuk-
lara bile bulaştırdık. 

Medyanın amacı  birleştirmek olmalı . Bu dengesizliği 
çözmek olmah. Ama ne yazık ki medya bugün insanlanmı-
za ölmeden cennete gitmelerini salık veriyor. Ça,larak, grpa-
rak cennet hayatı  yaşamaya özendiriyor. Devleti dolandıra-
rak zengin olan insanlar adeta örnek olarak gösteriliyor. 
Ozel harcarnalan ve görkemli yaşamlanyla bunlar göklere 
gkarıllyor. 

Türkiye'de eskiden gören gazeteciler, gerçeği yansıtan 
gazeteciler 9Am, ama ne yazık ki son zamanlarda bizi dün-
yadan soyutlamak isteyen bir zihniyet bairn oldu. Gazete-
ciler gerek ülkelerindeki olaylara, gerekse diinyadaki olayla-
ra tek gözliikle bakmaya başladılar. Hem toplum için hem 
de medya için en fenası  da bu; tek yerden bakmak. 
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Yaşım yetmiş  dört, düŞlediğim dünyaya 
varabileceğimi pek sanmı yorum. Ama inancım o 
ki, ilerde bugünleri yaşayanlar, yalnı z solculara, 
Marksistliğinden geçilmeyenlere değil, insanı m 
diyen herkese soracaklar: "Kart halkı na vahşice 

kı rı mlar, kı yı mlar uygulanı rken, Türk, Kürt 
halkları  gereksiz yere birbirlerine düşman edilip 

kırdı rı lırken, siz nerelerdeydiniz? Ne 
yapı yordunuz?" 

VEDAT TÜRKALİ  

U LUSAL yaratıaliğımızın 
ayağındaki yılların paslı  
zinciri lunlmadan, Kürt 

sorunu en doğal, en insanca 
biçimde çözülmeden, ne yeni bir 
çevreye açilabilir, ne de 	. 
emperyalist kültürün yok edici 
bağlinlilığından kurtulabiliriz. Bu 
gerçeği görmedikçe, daha gok-
çekeceğiz, sürüp giden çölniş  
içinde olacağız hep. 

tizgar bir Kürt halkı, kendi ses 
bayrağı  altında onun. özgürce 
geliştirebileceği köklü kültürü, 
emperyalist kültür saldınsına karşı  
en doğal ortağımızdır, en güçlü 
bağdaşığımadır bizim. Temelinde 
iki halkı n bin yı llık kardeşliği 
yatar. 

"Vizyon" diye bir sözcük 
ağızlarda dolanıp duruyor bugün; 
serbest pazarcı  kafada, vuracağı  
kuşu daha yuvadayken görme 
yeteneği anlamında olmalı . 

Türkiye için bugün dağlarda 
savaşan gençlerimizin nasıl bir 
Türkiye'nin tohumlarını  attıklarını  
görmektir gerçek 
"vizyon". "Dağdan 
inip silahlarını  
versinler! işte 
çözüm!"den ötç bir 
Şey iiretemeyen 
dangul-dungul 
kafalardan 
beklenecek şey 
değildir bu. Kardeşi 
kardeşe öldiüten bu 
pis savaşın nedenleri 
örtbas edilerek de 
vanlamaz "vizyon"a. 
Kiirt'üyle, Tiirk'üyle, 
toprak sorunu 
çözülmemiş, 
emperyalist para 
babalarının sultasında 
luvramp duran bir 
ülkede halklara 
yönelik işkenceler, 
lunmlar, kırmlar 	..- 
doğaldır; ama kimse 	

.,, 
 

onunla da bir yere 
varaınaz. Ağır 
koşullarda,,canını  
ortaya koAkak 
dağlarda savaş  

yürüten gençlerin, geleceğin 
kardeşler ülkesine döntiştiirülecek 
Türkiye'sinde onur paylannı  
görüp kutsamaktır gerçek vizyon. 
Bunu görebilmek de pazarlamaa 
kafalann hadleri değil. İnsanca 
"vizyon"lan olmaz onların; 
halkları  dolandirına.k için 
televizyonları  olur! 

Şiddete karşırm. Kürt-Türk, 
insanlarımızın her ölüm haberiyle 
acılara batıyorum. Ama elden ne 
gelir? Çözüm tiretemeyen kafalar 
devlete egemen oldukça şiddet 
tiretilecektir. 

Yaşım yetmiş  dört, düştediğim 
dünyaya varabileceğinn pek 
sanmıyorum artık. Ama inancını  o 
ki, ilerde bugünleri yaşayanlar, 
yalnız sokulara, Marksistliğinden 
geçilmeyenlere değil, insanını  
diyen herkese soracaklar: "Kürt 
hallana vahşice larunlar, kırmlar 
"uygulanırken, Türk, Kürt halidan 
gereksiz yere birbirlerine diişman 
edilip ku-dınlirken, siz 
nerelerdeydiniz? Ne 
yamorduntız?" 

özgairlük işin kart yazdarendan 
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Dağlarda toplar, mitralyözler, helikopterler, 
uçaklar bombalarla konuşurken, İkitelli'de de 
medya rotatifleri, kanalları yla beyin yıkama 
savaşında: "Vatanımı zı  böldürmeyiz, bir tek 

gak ı ltaşı  vermeyiz. Bir karış  toprak bile 
vermeyiz." Kim istiyor çakı ltaşını , big 

kimse düşünmüyor. Kürtler bir tek şey istiyor: 
Evrensel İnsan Haklarenı . 

YASAR KEMAL 

B EN Anadolu halklanmn kardeşliğini 
biliyorum. Bunu artık bizim soyut, 
ülkeyle bağlaruu koparmış, şıkıdım, 

şıkıclirn medyası  bilmiyor. Varsa da şıkı-
dım, yoksa da şiludım. Siz yıllardır gazete-
lerde bir Anadolu röportajı  gördünü z 
mü, duydunuz mu? Orada bir Anadolu 
var uzakta, o uzaktaki Anadolu artık bi-
zim ülkemiz değil. Orası  bizim sömiirge-
miz bile değil. Sonsuz bir yoksulluk için-
de kıvraruyor Anadolu. Tiirktiyle, Kill.- 
dayle, Çerkesiyle. 

Bugün Anadolu'da kirli, çirkin, insan 
sorma yaluşmayan, insanoğlunu alçaincı  
bir kardeş  kavgası  sürüyor. Emir kulu ba-
suurnız, yalnız devletin ağzıyla konuşu-
yor. Halkların beynini yıkarnak için dağ-
larda toplar, mitralyözler, helikopterler, 
uçaklar, bombalarla konuşurken, ikitelli-
de de medya rotatifleri, kanallarıyla beyin 
yıkama savaşında: "Vatanımızı  böldürme-
yiz, bir tek çalultaşı  vermeyiz. Bir karış  
toprak bile vermeyiz." 	 . 

Kim istiyor çalultaşuu, hiç kimse dü-
şünmüyor. Kürtler bir tek şey l istiyor: 
"EVRENSEL İNSAN HAKIARI"ru. 

Evrensel İnsan Haklan: 
1 - Dilini istiyor. 
Diline kavuşmak ne demektir? Dile ka-

vuşmak, o dille eğitim gör-
mek, bütün iletişim araçların-
dan yararlanmak. Yazılı  edebi-
yata geçmek. Dilini geliştirmek 
için dil kurumları, edebiyat fa-
kiilteleri, enstitüler kurmak... 

2 — Hiç olmazsa Türk hal-
kının kavuştuğu kadar bir eko-
nomik duruma ulaşmak. "Peh 
peh, Türk halkı  da ne ekono-
miye ka.vuşmuş" diyeceksiniz. 
Gene de Kürtler o kadanndan 
fazlasuu isteyemezler. 0 kada-
nna çoktan razılar. 

Bütün istekleri Türkiye yö-
neticileri geriye çeviriyor. Bun-
ları  geri verirsek bağımsızlık da 
isterler diye. Bunları  vermez-
sek bağımsızlık da isterler ve 
dünya karşısında,. Türkiye de-
mokratlan karşısında haklı  çı-
karlar. Bunu düşünemiyorlar. 

Yetmiş  yıldır Kürtlere dağ  
Türkü dedik, tutturamadık. 
1-4-beş  yüz sözedkle konuşan 
bir halk olur mu, dedik, tuttu-
ramadık. Kimi akılsızlar Türk 
dili için de böyle diyorlardı. 

Koca Dede Korkut'un, Yunus Emre'nin, 
Dadaloğlu'nun, Pir Sultan'ın, Karacaoğ-
lan'ın görkemli dilinin sonucunu gördük. 
O dil bir Nazım Hikmet, bir Sait Faik, bir 
Orhan Veli, büyük bir yenilikçi edebiyat 
yarattı. Kürt dili de çok zengin bir edebi-
yat dilidir. Onun da Melayé Ciziri'si, Fe- 
qîyê 	Kürtlerin Homerosu 

Zeynikesi var. Büyük destanlar var. 
Kürt yazılı  ve sözlü edebiyatı  Mezopo-
tamya'nı n en bay-ilk edebiyandır. Belki de 
Kürt dili bu bölgenin en zengin dilidir. 

Türkiye yönetimleri yetmiş  yıldır 
Kürtleri asimile etmeye çalışu, ne oldu? 
Kürt dili bu kadar zultim altında bile ya-
ratmaya devam ediyor. Yazılı  Kürt edebi-
yatı  da doğuyor. Türkiye yönetimleri ırk-
çılığı  bırakıp azıcık demokrat diiştinebil-
seler, Anadolu mozaiğine dokunmasalar-
di, şimdi Anadolu kültürü, kadim zaman-
larda olduğu gibi insanlık kültürüne eski-
si gibi kaynalclık edemese de yardım ede-
bilir, dünya kültürüne azımsanmayacak 
bir katkıda bulunabilirdi. 

Yöneticiler bilemediler, bu ülkenin üç-
te bir nüfusu başka bir dil konuşuyorsa, 
bu dil dünyanın en eski, en zengin dille-
rinden biriyse, büyük şairler, destanalar 
yetiştirmişse o halk asimile edilemez. 

artsın'dan 
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Ahmed Ariften Cemal Siireya'ya mektuplar: 

Biz dağhlar gök 
ı le aynı  soydanı z 

Sevgili Cemo 
10 / 1 / 1969 - Ankara 

<-..) 
Kapak için 

kullanacağın fotoğrafimı  
öyle suratımın yarısını  
kapkara boyarnadan, 
aydınlık ve alnımın 
olanca aldığlyla 
belirtecek şekilde ldişeye 
vermeni rica ederim. 
Ayrıca yüztımdeld 
Diyarbekir qbanı  da 
olduğu gibi plımalıdır. 
Kapak kompozisyonunu 
yapacak zata öylece 
talimat vermeni rica 
ederim. 

Gözlerinden 
öperim. Elo'ya sevgiler... 

Sevgili Cemo 
13 Ocak 1969 — Ankara 

(---) 
Papirils'e musallat bazı  hıyaran için sana takalmama, seni uyarmama 

luzdığını  sanıyorum. Ancak sen, kızgın da olsan, akıllı, uslu, eılçiihistindür 
hep. Bu, yaratıliştan olmamalı  bence! Çünkü biz dağhlar, gök gürültüsü 
"Gurgur Baba" ve çığla aym. soydaruz. Senin bu yüce uslutuğun ve ölçülü 
oluşun, milfettişlikte edindiğin bir yetenek olsa gerek... Ne bana hak 
vermekle birlikte Papinis'ti yasak bölge yapacak da değilsin elbet! 

Gözlerinden öperim. Elo'ya sevgiler. Çok şeyler yazmak istiyorum 
ama, aldım başka sorunlarda. Mesela henüz ocak aylıtdantu alamadık. 
Benim kooperariften edindiğim daire 4 aydır boş. Banka taklitleri de 
cabası! Yani tam anlamıyla `Itten aç, yllandan çıplak" haldeyim. Ama 
bütün bunları  siktiret! Yaz'a bir can daha çoğalacağız. Kızım olsun da 
adım FİLİNTA koyalım ha? Gözlerinden gene öperim, Elo'ya gene 
sevgiler. Bana kınlma, olur mu kurban? 

Sevgili Cemo 
7 Eylii11969 

(...) 
1. — Şehveti iki yaşında tattım, 

o zamandan beri şehverin hep 
doruğuna çıktım. 

2 — Beş  altı  yaşında iken bazı  
dirkiiler daha doğrusu trirkülerde 
bazı  mısralar beni sarhoş  edecek 
kadar sardı. "Bawl giizele kardaş  
olaydım", "Çaym öte yüzünde — 
ceylan oynar diiziinde", "Ben seni 
gizli sevdim — Bilmedim gem • 
duyar!" 

Ses, çarpaın, sarhoş  eden, 
yüreğimi alıp götüren ses, olarak 
Diyarbekirli Celal Gilzelses, Cizreli 
Hasan ve Meıryem'in sesi oldu. 
(Cetil Abi, bütün Diyarbekir'in 
abisi, öldü. Cizreli Hasan'ın iki 
gözü kördii, vatanımda dilenecek 
halde stirtiniiyordu. Irak'a gitti, 
baş  artist oldu. Meryem de öyle. 
Hamamlarda natırlık yapar 
siiriintirdü. 0 da Irak'a gitti. 
Radyoda en yüksek baremde devlet 
sanatçısı  oldu.) 

öperim. 

SUNAY AKIN 

muıttkuıti. OCAK 2008 MEKTUP SAVAŞA HAYIR /5 

  

Yavru nuza 
mutluluk 
ve hayat 

boyu 
başarılar 

AMERİKA Birleşik Devletleri ve Av-
rupa Birliği'ne üye ülkelerin, dün-
ya silah ticaretinde ne kadar pay al-

dığını  biliyor musunuz?.. Yüzde 80!.. 
Bu oran bizlere, söz konusu ülkelerin 
"barış" söylemine itibar etmememiz ko-
nusunda bir uyarıdır. Unicef, 1990'hyıl-
larda iki milyon çocuğun silahlı  çatışma-
larda öldüğünü, iig karının ise sakat kal-
dığını  bildirmiştir. Oleni, bir milyon se-
kiz yüz bin cansız, kiipik beden demek-
tir. Ama bu ülkelerin "uygar" olduğu-
nun da altını  çizrnemiz gerekiyor. Uy-
garlar ama kusursuz değiller. Kusurun 
ne olduğunu insan canım alıp eşyalara 
zarar vermeyen nötron bombası  için Is-
mail Uyaroğlulnun yazdığı  şiirden öğre-
niyoruz: 

Yalnız bir ufak kusuru 
Var bu bombanın 
Oyuncağı  bırakıyor, 
çocuğu götürüyor 
Okadar olacak artık, hoş  görün 
Neye yarar yoksa 
Bunca teknik gelişme 
Bir çocuğu bile 
Öldfırmedikten sonra 

Auschwitz toplama kampında, fırın-
larda yakılarak öldürülen on binlerce in-
sandan geriye kalan ayakkabılar, saçlar, 
gözliikler, protez kollar, bacaklar ve da-
ha nice eşya sergilenmektedir. Bu eşya 
tepeleri, katliamın korkunçluğunu ra-
kamların dünyasında sıyınyor. Orada kaç 
çift ayakkabı  ya da kaç tane gözlük oldu-
ğunu düştinemiyorsunuz. 

Bebekler... Bir de oyuncak bebekler-
den oluşan tepe var Auschwitz'de. Gö-
zünüz bir bebeğe takılı, drişiinmekten 
atıkoyamıyorsunuz kendinizi, "Bu bebe-
ği kollanncia taşıyan kız çocuğuna ne ol-
du?" diye... 

Gaz odasındaki cesetleri dışarı  çı kar-
mak için içeriye giren Naziler, yukarda 
kalan temiz havayı  soluyabilrnek isteyen 
kurbanlann bir ceset yrğını  oluşturduğu-
nu görürler. En üstte gençler, onun al-
tında orta yaşlılar, sonra ihtiyarlar ve en 
altta da çocuklar vardır. Faşistler, asla 
unutulmayacak bu insanlık dramı  karşı-
sı nda bile propaganda yapmaktan geri 
kalrnazlar: "Bakın, Yahudiler birkaç sa-
niye yaşam için çocuklarım eziyorlarr 

Amerika Birleşik Devletleri'nin sa-
vaş  uçaktan, Vietnam işgali sırasında 
bombaladıkları , çocuklarını  öldiirdiik- 

leri köylere "Vietnam Çocuk Bayra-
rm"nda oyuncak attılar. Gazetelerde bu 
haberlerin yayınlanması  üzerine, Avus-
turyalı  şair Erich Fried, "Gökten Oyun-
cak Attılar" adlı  şiiri sunar bizlere: 

Çocuk Bayramı'ntla 
bomba yerine 
oyuncak atmak 

dedi halkla ilişkiler uzmanı  
kuşkusuz 
etkili olur 

Gerçekten 
büyük 
etki yaptı  
tüm dünyada 

Uçaklar 
on beş  gün önce 
atsaydı  oyuncakları  
bombalan da bugün 

iki küçük çocuğumun 
iyilikseverliğiniz sayesinde 
oynayacak bir şeyleri olurdu 
son iki haftaları  boyunca 

1979 yılında, Kuzey İrak'tan gelen 
tüccartar Gird Oyancaklarenın kapısı-
nı  çalarlar. Amaçları, çocukları n beğe-
neceği ucuz oyuncaklar bulabilmektir. 
Firmanın sahibi Ali Baybürirye, Iraklı  
çocukların sokakta oynadığı, bu yüzden 
oyuncak arabaların daha büyüğünü 
yapması  gerektiğini söylenir. Talep 
üzerine Baybrina, o dönem ürettiği 24 
nolu oyuncağı  biiyirtür. No 24, 'Re-
nault 12" marka bir arabadır. 

Kuzey Iraklı  çocırklann düşterini 
zenginleştiren Ali Baybürtişniin örnek 
alınması  gereken bir uygulaması  vardır. 
0 da, her oyuncak kutunun içerisine 
koyduğu kâğıtta yazılı  olan şu dilektir: 

yavrıunıza mutluluk ve hayat bo-
yu başanlar diler." 

Gürel oyuncağın kutularından çıkan 
bu dileği gören Iraklı  çocuklar, Türki-
ye'nin savaşa destek vermeyeceği konu-
sunda herhalde umut doludurlar! 

Dünyayı  ille de tüccarlar yönetecekse, 
diyorum ki, silah firmaları  değil, Ali Bay-
bürii gibi oyuncak yapırnalan yönetsıin. 

0 zaman, öldürülen Iraklı  çocuklar 
da aramızda olurlardı! 
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35 yı ldı r sürgünde milyonlarca acı  pğaittı m, 
bir o kadar da sevgiler eksilttirn ama hep 

değerlerime sarı ldım. Artı k iiikeme 
dönmek ve halkı ma sarı lmak istiyorum... 

Obir efsane... 0 bir hayalet ses... 0 yüzyılın ozanı... 
0 Şivan Perwer... Büyük ozan, ustamız Şivan 
Perwer ile Multi Kulti'nin ilk sayısı  için buluşup, 

sbyleştik. Multi KultPnin çıkacak olması  Şivan Perwer'i 
de en az bizler kadar heyecanlandı rmıştı! Bu heyecan gu-
nır verdi bizlere. İşte karşımida yakında çıkacak all:Alma, 
Şivan Perwer Kültür ve Sanat.  Vakfı, Türkiye'ye dönnşü 
ve daha bir çok konuyu içeren enfes bir Şivan Perwer 
sohbeti... Buyrun... 

Uzun süredir album yapınıyorsımuz. Araya bayağı  bir za-
man girdi. Gerek Türkiye'deki gerekse dünyanın her ya-
nına dağılmış, milyonları  bulan dinleyici kitleniz merak 
ediyor... Kaç yıldır neden albünı  yapmadıruz? 

Şivan. Perwer: Saıre adlı  son albtimilm 2002 yılında 
Ses Plak'tan çıktı  ve tam 5 yıldır yeni bir albilmiim yarn-
lanmadı. Bunun tabii ki birçok nedeni var. Ama üç ana 
başlikta özetlemeye çalışayım. Birincisi şimdiye kadar 
20'nin üzerinde albürn yapan bir sanatçı  olarak haiâ ken-
dime ait bir stidyom yok. Bugüne kadarki imkanlanm 
öyle teknik olarak güçlü modern bir müzik sniclyosu yap-
mama el vermedi ne yazık ki... Sanatçı  zamanla birlikte 
sürekli gelişiyor beynimin kıvnmlarında gezinen söz, bes-
te ve muazzam armoniler ısrarla akacak bir yol arıyor. 
Kendime ait bir stlidyom olsaydı  bu temalar özgürce, içi-
me sinerek yolunu bulabitir ve ortaya on belki daha da 
fazla albüınlük üretim çıkabilircii. Yani hiçbir şey dışardan 
göründüğü gibi değil... 

Sizi Kürt sanatçıların armada çok kazanan olarak biliyor-
duk, stüdyonuz bile yoksa, durum vahim demektir... 

Şivan Perwer: Oyle zannedildiği gibi çok büyük im-
kanlarımız yok. Şivan Perwer insanların kafasındaki gibi 
milyoner filan değil. Belki Kürt müzik cairnası  içinde 
böyle görülebilir ama emin olun ki sıradan bir Arap, 
Türk, Yunan veya Avrupa sanatçısı  benden daha fazla ka-
zanabiliyor. Sadece konserlerden elde ettiğin cüzi bir ka-
zançla öyle büyük müzik projesi yapamıyorsunuz, ancak 
yaşayabiliyorsunuz. Ama beni bugünlere getiren en 
önemli şey inandığım değerler ve kararldığamdır. 0 ne-
denk ben bu dikenli yolu zor da olsa sanatın binbir renk-
li çiçekleri ile yeşerteceğim... Belki çok para biriktireme-
dim ama yıllarca birbirimizi severek yarattığunız dostluk-
ları  biriktinnişitn ve çok mutluyum. Bu daha önemli de-
ğil mi? Şimdi dostlanmın desteği ile yakında sanatunızın 
hakkettiği ve bir çok yol arkadaşıma da ev sahipliği yapa-
cak bir stüdyo kurma hazırliğındayım. ilk baştaki soruya 
dönecek olursak, birinci neden buydu. ikincisi uzunca 
bir süredir arayış  içerisindeydim. Sanat tıpkı  çay gibidir iyi 

Doğduğum topraklara 
geri dönmek! Benim 

kadar kı5klerine bağlı , 
köklerinden hiç kopmamış, 
toprağı  değişmiş  ama ruhu 

hep aynı  kalmış  bir 
adamın en bay& düşüdür 

ve üstelik çok sıkhkla 
gördüğü bir düştiir bu! 

demlenmesi lazım, sindire sindire yani. Türkiye'deki sa-
natçılar altı  ay ile bir yıl içerisinde kaset çıkarma zorunlu,,. 
luğu hissediyor. Bu periyodik durumu çok dogru bulmu-
yorum. Zaten dünyada da böyle bir anlayış  yok. Türki-
ye'ye baktığım zaman gözüme çarpan bir başka şey de bir 
taldit dumunun 	Yani bir iş  başarılı  olmuşsa he- 
men versiyonlan yapılıyor, aranjeler aynı, sözler aynı, bes-
teler aynı  bir tek solist farklı  oluyor... 0 da bu aynıhk 
içinde fark edilmiyor ve kendi özgün kimliğini inşa ede-
meden yıkılıp gidiyor... Ben ise 5 yıllık zaman zarfi içeri-
sin de yolumuza aydınlatacak bir çaba içersindeyim. Ye-
ni eserlerim daha panorarnik, ögretici ve destanımm eser-
ler. Ama didaktizmden uzak ve elbette sanatsal bir ifa-
deyle yapmaya özen gösteriyorum. Artık iki-üç rrusralik 
Şarkılar beni doyurmuyor. Beynimin kıvrımmlarında ge-
zinen armoniler de bunu reddediyor! Uçüncü sebebe ge-
lince... Kaçınılmaz olarak dünyada değisen kültürel, po-
litik, stratejik, coğrafik ve toplumsal çalkantalar nasıl ki 
tüm insanhin etkiliyorsa beni ve sanaiamı  da etkilemiştir. 
Dolaylı  ve dolaysız gelişen durumlar öyle karmaşık bir ya-
pı  aldı  ki içinden çıkılmaz hale geldi. Orneğin Nazım Ga-
zali gibi cok değerli ve büyük bir sanatçı  iki kelime ile 
İrak rejimini eleştirdiği için hırçm ve diktatör yapının ga-
zabına uğrayıp öldiiriildü. Nazım Gazali'yi dinleyen in-
sanlar hala ağlıyorlar. Ama hayatın bir çelişkiler yumağı  
olduğunu biliyorum. Zaten sanatı  sanat yapan da çelişki-
dir hep. Ayruıtıya girmeden söyleyeyim, benzer durum-
ları  Çoğu kez ben de yaşadım, ama halen ölmedim. Belki 

de yaşamami sağlayan şey halkım için tamamlamam ge-
rekenleri yerine getirebilme inane= ve glicamdür... 

Peki bir albilm çalışması  var mı? Şimdi ne aşamada? Ya- 
kin 	bir albüm bekleyelim mi? 

Şivan Perwer: Evet, aslında birkaç albiim var. Kürtler 
bütün tarihleri boyunca hep ezilen bir halk olmuştur. 
Ben de bu özgürlük ve yoksulluk mücadelesini hazırladı-
ğım büyük bir destan çalışması  ile anlatmak istiyorum. 
Kürt halkının özünti ve tarihini ortaya koyacak ciddi bir 
çalışma olacak. (Kiirtçe, ingilizce, Türkçe, Arapça) clinc-
h ile okuyacağım. Zannediyorum bir aksilik olmazsa iki 
üç ay içerisinde bu yeni albümsdinleyici kitleme ulaşır. 
Kendi stfidyomuzun hazırliklan tamamlandığında da beş  
yıllık zaman içerisinde sözlerini yazıp bestelediğirn şariu-
Ian= yeni Kürt yetenekleri ile paylaşmak istiyorum. Ve 
imkanlar dahilinde yeni yol arkadaşlanma albiim yapmak 
istiyorum. Uzun vade de kendi hayatımı  anlatacağım bes-
telerden oluşan bir albtim de yapacağım... 

Muzikal  çalışıınlarm dışında neler yapttnaz? 
Şivan Perwer: Kürt müziğinin kurumlaşması  için bir 

vakıf projesi geliştirdim ve bunu yavaş  yavaş  rayma oturt-
maya çalışıyorum. Şimdiye kadar sadece kendi imkanla-
tam ve birkaç arkadaşın desteğiyle bu projeyi stirdiiniyo-
rum. Ancak bu projenin profesyonelleşmesi ve tam olarak 
rolünü oynayabilmesi daha zaman alır. Çünkü tamamen 
bağımsız ve sadece Kürt kültürü alanında çalışma yapan 
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Annemin mezarını  
ziyaret edip, toprağına 
su dökmek ve halkım 

ile tekrar buluşup, 
birbirimizin gözlerine 
bakarak stranlarımızı  
söylemek benim için 
gerçek bir hasrettir, 

büyük bir düştiir. 
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sağlam ve profesyonel bir kurumumuz 
yok, bunun oluşması  çok önemli, bunun 
için çaba harcadım. Onlarca uluslararası  
festival ve etkinliğe katıldım, konserler 
verdim. Dünyanın önemli uluslararası  fes-
tivallerinden ödüller aldım. Bu arada bo-
ğazımdan ağır ama çok başarılı  bir ameli-
yat geçirdim ve şu anda yaptığım işlerle 
sahneye çıkmaya hazırlanıyorum. 

Şivan Perwer Vakfi hayuiı  olsun öncelik-
le... Öncelikli çalışma alanı  nedir? Neye 
hizmet edecek? Kuruldukundan bu yana 
ne gibi faaliyetleri oldu? 

Şivan Perwer: Çok teşekkür ediyorum. 
Doğduğunn topraklardan ayrılırken bilim, 
siyaset ve kültür alanlarında halluma hiz-
met etme amacına ve bilincine ulaşmışum. 
Yıllardır da bu doğrultuda emek veriyor 
ve tam yaşarnımı  bu öz ve bilinçle şekil-
lendiriyorum. Şivan Perwer Kültür ve Sa-
nat Vakfi da bu bütür,ün yansımasıdtr. Uç 
yıl önce ctostlannun da katkılarıyla Alman-
ya'da kurduğumuz valcfimız sını rlı  imkan-
larla ne yazık ki diişlediğim ölçüde gelişe-
mecii. Ama sabırlı  adanum ben, bu vakıf 
bir gereksinimden doğdu, çok emek har-
carnal( gerekse de bunun için hem enerjim 
hem de yeterli inanam var. Ve zaten yavaş  
yavaş  düzene giriyor. Temel amaçlarımız 
arasında var olan Mkt müziğinin arşivlen-
mesi, korumnası  ve geliştirilmesi bulunu-
yor. Kürt ınilziğine önemli virtüöz yetiş -
tirmek ve onların Avrupa'da ki müzik aka-
demilerinde okumaları na yardımcı  olmak 
istiyoruz.. Ve elbetteki yetenekli Kürt so-
listleri ortaya çıkartmak ve bu arkadaşları  
müzikal olarak geliştirmek, birlikte önce 
emekleyerek, sonra yürüyerek, aydınlığa 
birlikte koşmak istiyoruz... Eskiden kafa-, 
ınızdaki şeyleri uygulamaya reailetirniz 
uygun değildi. Ancak şimdi Almanya'nın 
önemli kültür kentlerinden Bonn'da hâlâ 
onarımı  devam eden bir vakıf binamız var.. 
Bir yıllık bir zaman içinde hedeflerimizi sı-
rasıyla hayata geçirmeyi planlıyoruz. Şinf-
diye kadar bazı  etkinlikler yapıldı.  Orne-
ğin Dilşad Said, Hüseyin Zahawy ve Gani 
Mirzo gibi önemli isimlerle Kürt müziği-
nin etkilerini ve Avrupa müziği ile bağian-
ulannı  konu alan serninerler organize et-
tik, bu seminerleri de genişleterek daha 
kitlesel boyutta siirdiirmeyi planlıyoruz. 
Ve elbetteki konserler... Vakfimız kurul-
duğundan beri çeşitli yerlerde çok başarılı  
konserler düzenledik. Vakfimızın yaşama-
sin da en önemli maddi kaynak konserle-
rimizdir. Korıserlerden başka bir geliri yok 
vakfın. Dışarıda birçok dedikodu dolaşı-
yor. Şivan Perwer şu partiden, şu kurum-
dan, şu devletten, işte KDrden veya Kür-
distan hükümetinden milyonlar almış  fa-
lan... Bunların hepsi yalan ve uydurma. 
Ben dün de bugün de hep bağımsız bir 
sanatçı  olmaya çalıştım. Koşulsuz itaat et-
mek karakterime de uygun birşey değildir! 
Her ölen sanatçıyla yarınlarmuz da ölü-
yor... Benim bütün derdim yarına doğru 
b irş  eyler bırakmak... 

Zamanımızın da emeğimizin de NI-
yük bölümünü Bonn'daki vakıf binasını  
tamamlamaya ayı rdık. Ontimilzdeki Şubat 
ayının başında binanın bitmesini ümit edi-
yoruz. Yine hem heyecanlı  hem hummalı  
bir çalışma içerisindeyiz anhyacağinız.. Şık 
bir açılış  yapıp ertesi gün Bonn şehrinin 
Beethoven Konser Salonu'nda King müzi-
ğinin yankılanacağı  güzel bir konser yap- 

mayı  planhyoruz. 

Bir giiniıntiz nasıl geçiriyor, eminim se-
venleriniz bunu çok merak ediyordur. Şi-
van Perwer'in bir günü nasıl geçiyor? Sa-
bah yataktan kalkıp, gece yatağa girinceye 
kadar ki zamanı  bize anlatabilir misiniz? 

Şivan Perwer: Sabah erken kalkmaya 
ve koşullar el verdiğince spor yapmaya 
özen gösteriyorum. Gazeteler ve televiz-
yon haberleri ile gündemi takip etmeye 
çalışıyorum. Mutlaka ve mutlaka günün 
her hangi bir saatinde her hangi bir yerin-
de sazımı  elime alıp uzun uzun çalıp söy-
lüyorum. Sanıyorum en özensiz olduğum 
konu yemek! Ne bulsa yiyenlerdenim ben, 
öyle şatafatlı  bol zamanlı  yemek sofrala-
nndan hoşlanmıyorum! 0 kadar uğraşıyı  
gerekli görmüyorum ve harcanan zamana 
da aayorum. Ustelik bu sofralann sonun-
da yediğiniz herşey kiloya dönüşüyor, ba-
na bu kadar yıl sağlıklı  bir şekilde eşlik 
eden bir bedene kimse kusura bakmasın 
ama ihanet edemem! Bazen bir baluyo- 

rum zarnarunurı  çoğunu gereksiz telefon 
konuşmaları  alıyor. işte bu anlar beni en 
daraltan zaman dilimleri. Ben de çoğu za-
man telefondan kopuk oluyorum! Zaman 
zaman insanların bu yüzden danlciığı  da 
olabiliyor.. Nefes aldığım, çoğaldığun en 
değerli zaman dilimleri okumaya ayırdı-
gun dilimlerdir. Keşke okumaya daha çok 
vakit ayırbilsem diye sık sık harflanwo-
rum. Felsefik, tarihsel ve sosyolojik kitap-
lar okuyorum. Gün içinde muhakkak yin-
riiyorum... Hayatta en önemsedikim şey-
ler arasında uzun soluklu yürüyüşler var-
dır. Hani düşünülen, beyni rehabilete 
eden, gerçek anlamda kendiyle kalınan ve 
birden bire pervasız adımlarla apansız gü-
zel bir bestenin ilk =Ilan gelen, umutlu 
şeyler düşünülen ve umuda yiininen yiirıi-
yiişler... İşte yilınipaşiim onlardan benim. 

Gerek Türkiye'de ve Giiney'de, gerekse 
Avrupa'da yapılan albümkr baz alındığın-
da, bir Kürt müziğinden, bu müziğin 
tarzlarından, mdoclisinden, tılusından, 
söz edebilir miyiz? Eger söz edebilecek- 

sek, bunun belirgin özellikleri nelerdir? 
Şivan Perwer: Kürtler tarih boyunca 

hep aldatılmış, birbirinden koparularak 
bölünmüş  ve ne kültürel olarak ne de ide-
olojik olarak bir bütünlük sağlayamarmş-
tr. Ne yazık ki bu söylediklerim içirnizi 
acıtsa da gerçektir! Ben yıllardır Kıirt mil-
ziğinin ruhunu Kürtlerle birlikte, dünya-
nın bfinin halklarına ulaştırmak ve en çok 
ihtiyaorna olan bütünlüğü sağlamak için 
sabırla naluş  nakış  işlemeye çalışıyorum. 
Kürt müziği ruhtur, tarihtir, bilinçtir, mu-
azzam bir makam zenginliği vardır. TM: 
kiye'nin Istanbul, İran'ın Tahran, Irak'ın 
Bağdat, Suriye'nin Damaskus, Avrupa'nın 
Rock ve Klassik etkilemeleri ile ortaya çı-
kan bazı  sanatçılar aceleci davranıp, erken 
şöhret olup, şöhretin nimetlerinden yarar-
lanma duygusuyla daha çok arabesk, tür-
ktivaz, mevlevi ve Avrupa etkileşimlerin-
den kurtulamapp orjinalinden uzak taklit 
ve karmaşık bir müzik yapıyorlar. Kürt ar-
kadaşlarım şunu çok iyi bilme tiler; kökle-
rinizden ne kadar uzalclaşırsanız o kadar 

anlamsıziaşır, yalnızlaşır ve zaman içerisin-
de yokulup gidersiniz... Lütfen bu sözle-
rim bir yok etmek, üstünü çizmek olarak 
algılanmasın! Çünkü bizler aynı  göğün 
yıldalanya, hiçbir yıldızın kaymasım iste-
miyonann ben. 

Müzik sektöründeki gelişmeler hakkında 
ne ditşiiniiyorsurıuz? Sektör Türkiye'de if-
las durumda, Avrupa'da veya güneyde du-
rum nasd? 

Şivan Pe.rwer: Ben başıma gelen bütün 
musibetlerden sonra, hep durup dinşiinıi-
riim. Dönüp kendime, "başıma gelen bu 
olaylarda ne kadar soru mluluğum var" di-
ye soranm. Yani meselenin özil kendin-
den çıkınaktır yola. Elbetteki Nobel'in di-
namiti yaratması, Einstein'in atom born-
basım yaratması  ve sonuçları  örneğinde 
Olduğu gibi, teknik gelişmeler de bazı  du-
rumlarda negatif bir yapı  geliştirir. Inter-
net, mp3 ve korsan cciler müzik dünyası-
nı  mahvetmiştir. Bu durum önü alinama-
yan ülkelerde çok kötü bir sonuç ortaya 
çıkarmıştır. Bir sürü yapımcı  firma iflas  

ederek sahipleri evine dönminştiir. Ama 
bu olayın bir yanı, sanatçıların iradesine 
ragmen gelişen, yani madalyonun görü-
nen yüzü! Oysa ki diğer yüzüne de kork-
madan çevirip bakmak lazım, örneğin 
Türkiye'ye bakarsak santalann çok fazla 
kendilerini yenileyip geliştirdiklerini göre-
miyorum. Şarkı lar, dirkiller birbirinin ay-
msı, aranjeler aynı, birbirinden ayırmak 
olanaksız. Ve ne yazık ki en büyük korsa-
nı  sanatçı  kendinden çalarak, kendini kop-
ya ederek arka arkaya çıkardığı  kasetlerle 
yapıyor. Bir sanatçı  için bu tekrar duru-
mu, korsan müzikten daha tehlikeli bir 
durumdur. Meseleleri objektif olarak ele 
alıp irdelersek en azından biz üzerimize 
düşeni yapmış  oluruz. Müzik dünyasının 
içinde bulunduğu durumdan çıkması  için 
elbette devlete de çok büyük sorumluluk-
lar düşüyor. Devlet korsan tezgahlanna 
izin vermemeli... Gelişmiş  ülkelerde bu 
problemin önü büyük ölçüde kapatılmış-
tr. Güney'de ise durum ne yazık ki Tür-
kiye'den farklı  değil, korsan almış  başım 
gidiyor. Orjinal albiim bulmak neredeyse 
olanaksız! Tüm bu gelişmeler sanat adına 
kaygı  verici... Güney hükümeti bu konu-
da belirli bir düzen sağlayamazsa ve bu ya-
sadışı  durumun önüne geçemezse Kürt 
sanatının yozlaşması nı n önüne gcçemez 
ve Kürt sanatını  hiç geliştiremez. 

Son zamanlarda çok sayıda Kiirtçe müzik 
yapan insan çıktı... Gençler arasmda öne 
çıkan kimsekr var mı? Bir usta olarak sizin 
dikkat çektiğiniz kimse var mı? 

Şivan Perwer: Bu uzun bir yol, ilk ön-
ce ben bu yolda tektim, sonra başka arka-
daşlar yavaş  yavaş  katıldı  ve bir sürü farklı  
renkle birlikte yilriimeye başladık. Ama 
beni en çok sevindiren şey kuşkusuz kadın 
sanatçıların da bu kervana katılması  oldu. 
Çünkü ne kadar çoğalırsak o kadar yararlı  
oluruz hem halkımıza hem mtiziğimize, 
hem dünya kültür mozaiğine... Yeni çıkan 
arkadaşlar kendilerinden önce yiiriiyenle-
tin ayak izlerini takip edecek, zamanla yol-
larını  bulacaklar. Burda önemli olan bir 
başka şey şudur, yeni arkadaşların seslerini 
doğru değerlendirmeleri, doğru aranje, 
doğru kompozisyon içinde yer almaları  
gerekiyor. Aksi halde yazık oluyor ve kay-
bolup gidiyorlar, kabiliyetli hoş  sesli bir 
sürü müzisyen var. Seslerini güzel değer-
direbilenlerin de önüne albılmlerdeki 
aranje ve kompozisyon bozukluğu çıkı-
yor. 0 güzel sesli gençlere yazık oluyor, 
halbuki Kürt müzik sanatı  muazzam mo-
tiflerle örülıidiir. Eğer müzik teorisyenleri 
bu motifleri araştınp bulurlarsa grup ye.  
orkestralarla çok mükemmel, yerinde ve 
öziinde bir Kürt Müzik sanatı  oluşturabi-
lirler. Ama yine de büyük bir heyecan ve 
keyifle dinliyorum yol arkadaşların ı... 
Umarım büyük imkansızlıklarla ortaya çı-
kıp aynı  zamanda zorluklarla karşılaşan bu 
güzelim kabiliyet ve sesler müzik aranjör 
ve kompozitörlerine kurban gitmez. 

Siz ldmleri clinlersiniz, şu sıralar cd çalan-
ruzda hangi albüm veya alblimler var? 

Şivan Perwer: Sanat güzelliklerin ço-
ğaltilamasında çok önemli bir köprüdür. 
Bizi giizelliklere taşıyacak iyi, ölçülü, duy-
gulu kendi ana sesinin varyasyonlannı  
bozmadan samimi okuyan ve ses vibras-
yonlanm yerinde kulanan köprü görevi 
üstlenen tüm sesleri severek, muazzam bir 
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etki ve hayranlilda dinliyorum. Ayrı-
ca tematik mtizilderi, film müzikleri-
ni, rock, rap/hiphop, jazz, regie, 
popfolk, otantik/etnik ıntizikieri de 
büyük bir heyecan ve keyifle dinliyo-
rum. Dünyanın dört bir yanını  ge-
zen biri olarak hemen hemen her 
bölge ve ülkenin müziklerini topla-
yıp arşivliyorum. Kültürlere bayılıyo-
rum, değişik bir renkle tanışmak o 
rengi anlamak, kavramak ve sevmek 
inanılmaz keyif veren bir duygu. 
Yağmurun eksik olmadığı  bir ülkede 
yaşadığım için çoğu zaman yağmura 
bıraluyorum topladığını, 

şarkıları. Yağmurla annıp daha 
bir clinlerillesi, daha keyif verici olu-
yorlar... 

Video kliplere ve müzik kanallanna 
ilişkin görlişleriniz nelerdir? Sizce 
hangi seviyedeler veya ne yapmahlar? 

Şivan Perwer: Ne yazık ki bi-
zim tam anlamıyla bir müzik kana-
lımı z yok. Ama takip edebildiğim 
kadarıyla elbette çok güzel klipler 
var. Şarkıları, stranları  somut by-
kiilerle de soyut figiirlerlede çok 
başarılı  işleyen yönetmenler var. 
Ama elbetteki bunlar da imkanlar-
la ilgilidir. Ve bu insanların kendi-
lerini ifade edebilecek imkanları  
geniş letilmelidir. Tv kanallannda 
büyük bir görüntü kirliliği var. 

Sizi neden göremiyoruz müzik ka-
nalLumcia? Programlarda yoksunuz, 
klipleriniz çok az görünüyor, bu si-
zin tercihiniz mi? 

Şivan Perwer: Zaman zaman ka-
nallar beni de davet ediyorlar, çoğu 
zaman teknik altyapı  yetersiz olduğu 
için kabul etmiyorum. Dinleyieileri-
min karşısına teknik olarak tam ve 
eksiksiz çıkıp, şarkilannu doğru düz-
gün ifade edemeyeceksem niye çıka-
yım? 0 görüntü ve ses kirliliğinin bir 
parçası  olmamaya çalışıyorum. Çün-
kü Şivan Perwer onca yıl, onca-
emekle yaratıldı, halkının gözünde 
dağ  gibi duran adamı  zerre edemem. 
İşte bu yüzden ne doğru düzgün bir 
programım ne de bir klibim televiz-
yonlarda yer almıyor. Ama hiç kimse 
tanı  olarak doğruyu ifade eimiyor ve 
kendini hatch çıkaracak süslü yalarıla-
ra ihtiyaç duyuyor. Mesela diyorlar 
ki, "Şivan söz verdi ama gelmedi ka-
nalımıza, çıkmadı  progranumıza..." 
Söz verdiğim de doğru, sonra çık-
madığım da doğru, ama nedenleri 
var... "Canım istemiyor" ya da "bu-
gün psi kolojim müsait değil" gibi 
nedenler değil tabii bunlar. Sonuçta 
sanatçı  kalbine duygusunu, beynine 
inancını, koltuğuna sazım alır ve işi 
biter. Ama onu sunacak, lanse ede-
cek kanalm veya programın yerine 
getirmesi gereken sorumlululdar var. 
Stüdyo, teknik alt yapı, ses ve ışık gi-
bi birçok sorun var. Sözü edilen ka-
nal ve programlarda bunların hiç bi-
ri tam olarak hazırlarımıyor, yeterli 
imkan sağlanmıyor. 0 yüzden ben 
de çilcmıyorum, çıkamıyorurn. Bun-
ların bilinmesi gerekiyor... 

Gelelim, "Şivan Türkiye'ye geli- 

yor" efsanesine... Bir efsanedir Şivan 
Perwer'in Türkiye'ye dönüş  hikaye-
si... Bu konuda bir gelişme var mı? 
Ne düşünüyorsunuz? 

Şivan Perwer: Doğduğum top-
raklara geri dönmek! Benim kadar 
kölderine bağlı, köklerinden hiç kop-
manuş, toprağı  değişmiş  ama ruhu 
hep aynı  kalmış  bir adamın en büyük 
dtiştidür ve üstelik çok sildılda gör-
düğü bir ciiiştiir bu! Ya da sizin deyi-
rninizle efsane! Efsaneler beyinlerde 
ve kalplerde bilyilyerek efsane olur-
lar, o yüzden efsanedirler yani, ger-
çekleşemedilderi için! Dilerim bizim 
buluşmanuz gerçekleşir... 

Olur da gelirseniz, ilk ne yapmak 
istersiniz peki? Yani bu düşünfiziin 
içinde ne var? 

Şivan Perwer: Annemin mezannı  
ziyaret edip, toprağina su dökmek ve 
halkını  ile tekrar buluşup, birbirirni-
zin gözlerine bakarak stranlanmı zı  
söylemek benim için gerçek bir has-
rettir, büyük bir diiştiir. 30 yıldan 
fazladır sürgün hayatında milyonlar-
ca acı  çoğaltan, sevgiler eksilten ama 
hep değerlerine sarılan Şivan Perwer 
artık dönmek ve halkına sarilmak is-
tiyor... Ancak şimdilik çok zor görü-
rdiyor... Türkiye'de daha değişmesi 
gereken çok şey var. Halbuki ben sa-
natmı  barış  ortamının sağlanması  
için sunabilir, karcleşliğin, barışın ve 
özgürlüğün gelişmesi için büyük ve 
önemli bir rol tistlenebilirim. Ciddi 
bir organizasyonla, hallumm benden 
beklediği şarkıları  söyleyebileceğim 
bir ortamın sağlanması  lazım! 35 yıl-
dır halkının sesi olan Şivan Perwer'in 
en büyük hayali, bu halkla buluş-
mak, bu toprağa kavuşmaktır... Ama 
onuruyla kavuşmaktır. Sı la.mda 
onııırsuz yaşamaktansa gurbette 451- 
meyi 

Son olarak şunu sormak istiyo-
rum; dergicilik maceralanrruzda hep 
yanımızda oldunuz şu ana kadar, us-
tanız olarak size minnetanz. Şimdi 
yeni bir olu.şumun içerisindeyiz. 
Multi Kulti okurlanna ne söylemek 
istersiniz? 

Şivan Perwer: Toplumlar değer-
leri ile vardır yani yarattıkları  sanatla, 
kültürle, siyasatle vardır. 0 nedenle 
bundan önceki derginiz o misyonu-
nu binbir zahmetle tamamlamış, ya 
da şartlar öyle gerektiği için noktayı  
koymuşsa, bu misyon bugün başka 
bir ırmak, yeni ve coşkulu bir ırmak 
olan Multi Kulti olarak akacaksa, ok-
yanusa kavuşmasını  dilerim ve tabi-
i ki her zaman olduğu gibi bu ırmak-
ta sizlerle akmaktan gurur duyaea-
ğım... Size çok büyük emeklerle çı -
karacağınız bu dergi için hallom, 
dostlarım ve kendim adına şimdiden 
sonsuz teşekkür ediyorum. Dilerim 
cesaretiniz, iiretkenliğiniz hiç eksil-
mez... Sizlere güveniyorum dostlar! 
Bu sevgi ırmağının okyanusla buluş-
ması  için şahsım, oğlum Şerxwebiin 
Perwer ve Şivan Perwer Kültür ve 
Sanat Vakfı  olarak yaninızdarz, bir 
damla su da olsa taşımaya söz veri-
yoruz... 

Dokunu- 
laniar ve 
dokunul- 
mayanlar 

Ülkemizde dokunulanlarm ve 
dokunulmayanlarm olduğu 

gerçeği gözler önünde. 

HASiP KAPLAN 
66MİLLETVEKili  olup mazbarası nı  

alanlar dokunulmazlık zuhma  bü- 
rünfir" derler. Anayasa gereği, 

milletvekillerinin haldannda açılan da-
valar durur, yasama dönemi sonuna ka-
dar soruşturulamazlar, ifadeye çağrıla-
mazlar ve yargdanamazlar. 

Susurluk çetesi sanıkları  milletvekili 
oldukları  sürece bu dokunulmazlık zır-
huıdan yararlandılar. İhaleye fesat ka-
nştranlar, işkence suçlarına karışanlar, 
yüz kızartıcı  suç işleyenler, kaçakçı lık, 
zimmet, hırsızlık gibi suçlara karışanlar 
hakkında savcılar bir şey yapmadı, sa-
dece fezleke dilzenleyip Meclis başkan-
lığına gönderdiler. Fezlekeler orada 
bekletildi ve sıraya konuldu ama işleme 
hiçbir zaman konulmadı . 

1994 yı lında, milletvekilleri hakkın-
da toplam 157 tane fezleke vardı. Hep-
sinin sırası  DEP milletvekillerinden ön-
ceydi. 1 Mart günü Meclis başkanlığı-
na DYP ve ANAP milletvekilleri aynı  
konuda iki önerge vererek, DEP mil-
letvekillerinin dokunulmazlıklannı n 
kaldırilmasınt istediler. Konsept yılla-
nydı, kamuoyunda estirilen linç kam-
panyası  sürüyordu. Genelkurmay Baş-
kanı, Çiller döneminin siyasetçileri, 
dokunulmazlık dosyalarım öne alarak, 
Kürt milletvekillerinin 2-3 Mart 1994 
yılında dokunulmazlıklannı  kaldırıp 
henüz karar kesinleşmeden, Anayasa 
Mahkemesi'ne yapılan itiraz beklen-
meden yaka paça Meclis kapısında göz 
altına alınmasını  sağladılar. 

Sevgili Orhan Doğan onlardan bi-
riydi, Hatip Dicle ile birlikte Meclis ka-
pısında gözaltına alındılar. Demirel 
"şık olmadı" demişti. Meclis Başkanı  
Cindoruk, "Bizi sıkıntıya sokacak, Av-
rupa sürecini baltalayacak" diyordu. 

Milletin kayıtsız şartsız egemenliği-
nin olduğu meclis üyeleri, üstelik mec-
lis kapısında, dönemin DGM Başsavcı-
sı  Nusret Demiral'in emriyle, polis ve 
özel tim kuşatmasından oluşan kor-
donla meclisten alinnuşlardı. Aradan 
tam on dört yıl geçtikten sonra bu se-
fer DTP milletvekilleri Meclise girdiler. 

Meclis yeni açıldı. 1 Ekim tarihinde 
yeni yasama dönemi başladı. Ne var ki 
seçilen milletvekilleri hakkında daha 
önce DEP döneminde dahi yapılmayan 
bir uygulama ve linç kampanyası  başla-
tılıyor, milletvekillerinin her konuşma-
sına savcılar soruşturma açıyor, açılan 
davalarda da anayasanın 14. maddesi 
bahane edilerek, devletin bütünlüğüne 
yönelik olan suçlar gerekçe gösterile-
rek, Aysel Tuğluk, Ayla Mat, Sebahat 
Tuncel ve Ahmet Türk ile ilgili olarak; 
DGM yerine kurulan özel Ağır Ceza 
Mahkemeleri, yep yeni hukuksuz bir 
uygulama başlatarak, açılan ve sadece 
düşünce açıklaması  içeren davalardan 
yargilamaya devam kararları  aldı. Bu 
davalann bildirimleri Meclis Başkanlı-
ğı'na yapıldı. Başkanlık Divanı, doku-
nulmazlık konusunda ne karar verecek 
önümüzde ki günlerde göreceğiz. 

1994'te ben DEP milletvekillerinin 
ayulcatıydım. Bütün davalar AiHM'e 
taşındı  ve hepsi de Türkiye aleyhine so-
nuçlandı . Agar'Ian, Sneak'Ian yargı la-
mayan mahkemeler, DTP milletvekil-
leri söz konusu olunca yasaları  farklı  
yorumlamaya başladılar. Önümüzde 
Sivil Anayasa tartışmaları  var. Doku-
nulmazlildar yeniden tanımlanacak. 
Ancak; AB müzakere sürecine, yapılan 
reformlara ragmen, bir yandan yargı, 
diğer yandan medya kanah ile DTP 
milletvekillerine yönelik yoğunlaşan 
baskılar, gündemimizin baş  konusu 
olmaya devam edecek. 

ülkemizde dokunulanlann ve do-
kunulmayanlann olduğu gerçeği göz-
ler önünde. Yasalar herkese farklı  yo-
rumlanmaya ve uygulanmaya çalışılı-
yor. 

Demokratik hukuk devletlerinde, 
örgütlenme ve düşünce özgürlüğü te-
meldir. Oysa seçilen milletvekilleri, dü-
şüncelerini açıkladı  diye terörist suçla-
ması  ile yargdamnaya çalışılıyor. 

Toplumu susturmaya çalışıyorlar, 
bu da yetmezmiş  gibi Özgür iradeleri 
ile seçtikleri vekillerini susturmaya çalı-
şıyorlar. 

12 Eylül darbesi anayasasının, bu-
One kadar 86 maddesi 
Çoğunluğu siyasi partiler, siyasi haklar 
ile ilgiliydi. Şimdi yeni bir sivil anayasa 
çalışması  var. Türkiye'yi siyasi partiler 
mezarlığına dönüştüren, Guinnes re-
korlar kitabına girecek kadar parti ka-
patma davaları  ile rekor kıran anlayış  
sorgulanmadan ne sivil, ne de demok-
ratik bir anayasa yapmak mümkün de-
ğildir. 
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Musa Anter, Yılmaz Güney, Ahmet Kaya... Of Kürt... 
Biri hep Kiirtçe yaşadı  hayatı , diğer ikisi hep Türkçe... 
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MAN KIZILKAYA  

MUŞA MITER, Yilmaz Güney ve 
Ahmet Kaya... ilk bakışta birbir-
leriyle pek ilişkili görünmeyen üç 

isim... Biri yazar, biri sinemacı, öteki 
müzisyen... Biri Mardinli, biri Siverekli, 
öteki Malatyah... 

Biri hayatı  boyunca hep bir Kart 
milliyetçisi olarak yaşadı; öteki sosyalist 
olarak çıktı  sinema dünyasına, 

geç fark etti; beriki ise su katılma-
mı  ş  bir "devrinıciydi", son dernlerinde 
Kilrtlüğünti ön plana çıkardı. 

Biri çok iyi Kıartçe biliyordu, diğer 
ikisi hiç Ktirtçe bilmeden yaşama veda 
etti. 

Biri "iki gözüm", biri "keko", öteki 
sadece "gözüm" diye hitap etti sevdik-
lerine. 

Üçünün belki de tek ortak noktaları  
sonbaharda ölmeleri... Musa Anter ile 
Yilmaz Güney Eylül'de öldüler, Ahmet 
Kaya ise Kasım'da ayrıldı  aramızdan. 

Musa Anter kendi köyünde, Zi-
vingede yatıyor; Yılmaz Güney ile Ah-
met Kaya ise Paris'teler, mezarlarının 
arasında birkaç adım mesafe var. 

Yolları  bir yerlerde kesişti mi bilmi-
yorum. Anter'in hatıratında Yılmaz Gü-
ney bahsine rastlamadım. Yılmaz Gü-
ney, Musa Anter'i biliyor muydu, kuş-
kuluyıun, Musa Anter çıkardığı  dergi-
lerde, gilıfiük hayatında 
faaliyetlerini her şeyin üstüne koyarken, 
Yılmaz Güney Türk solunun içindeydi; 
Kürtlerin demokratik haklarından çok, 
radar' da kapsayan bütün Türkiye hallu 
için "sosyalizm" mücadelesi veriyordu. 
Yılmaz Güney, Mahir Çayan ve arka-
daşlarına yaptığı  yardımdan dolayı  ha-
pishaneye girdiğinde, sanırım Musa An-
ter çoktan hapishaneyi boylamıştı  bile. 
Ahmet Kaya ise, ilk ikisinden çok genç-
tir, ilk gençliğinde her genç gibi "dev-
rimci mücadeleye" atıldığında Musa 
Anter'in adını  dırymuş  muydu bilmiyo-
rum, ama Yılmaz Güney filmlerinden 
ilk grdasını  aldığını  çok iyi biliyorum. 
Yılmaz Güney, Ahmet Kaya'run da 
"idoltryken, Musa Amer Ziverbey 
Köşkü'nde işkence altındaydı, bir gözü- 
nü 	bir kulağnu sağır etmek tizerey- 
diler işkenceciler. 

Musa Anter'in hayatı  boyunca hare-
kete geçirmek üzere uğraştığı  Kürtlerin 
bazıları  Şemdinli ve Eruh'ta "ilk kurşu-
nu" sıkıp isyan ederken, 24 gün sonra 
Yılmaz Güney Paris'te kansere yenik 
düşüyor, hemen hemen aynı  günlerde 
Ahmet Kaya, arkadaşlarının da yardı-
mıyla, eldekini avuçtakini satarak, tefe-
cilere neredeyse her şeylerini rehin bıra-
karak ilk kasetini, "Ağlama Bebeğim"i 
çıkarmaya hazırlanıyordu. 

Belalı  bir yıldır 1984 yılı . 
Musa Anter "sana mı  kahmş  Türk-

Kürt kardeşliğini sağlamak" deyip köyü-
ne, Zivingeye çekileli birkaç yıl olmuş, 
bir sabah kapısını  çalmıştaır, alıp götür-
müşler; Yılmaz Güney hapishaneden 
kaçan üç yıl olmuş, iki sene önce Can-
nes'de Altın Palmiyeyi kucaldamış  
"Yolla, içinden hikayeler taşıyor dışarı, 
acelesi var, yeni fifinler yapmak istiyor, 
ama kanser daha güçlüdür kendi gücün-
den; Türkiye'de ise yirmi yıl sonra bile  

bir çözüm bulmada guçltik çekeceği ye-
ni bir Kürt isyamyla karşı  karşıya kalmış, 
sesler boğulmuş, nefesler tıkanmış; bu 
soluksuz ortamda Ahmet Kaya yeni bir 
soluk vermek istiyor dışarı, almış  kuca-
ğına sazı, koymuş  önüne bir başka 
Ktirt'il, Ahmed Arifi terenniirn ediyor, 
şiirin müziği kendi içinde zaten, ona ne-
fes vermek kalıyor sadece ona. 

Muşlu bir anne ile Sivereldi bir baba-
nın oğlu olarak Adana'da dünyaya gelmiş  
Yılmaz Güney. Adana, Musa Anter'in de 
"parasız yatılı" okuduğu şehirdir. Musa 
Anter'in annesi Zivinge köyünün mutıta-
ndır aynı  zamanda, köye gelen jandarma-
ların köylülerden ekmek mi, yoksa su mu 
istediğini tiğrensinler diye muhtar anne, 
oğlu Musa'yi okula göndermeye karar ve-
rir. Okula gittiği ilk sene, "ekmek, su. 
odun, git-gel" gibi temel kelimeler öğre-
rıir, aslinda bu kelimeler bjk dertlerini 
jandarmalam anlatmak için yeterlidir ama 
anne, oğlunun okumasım ister, böylece 
yolu Adana'ya düşer. 

Yılmaz Güney'in doğduğu yıl, Der-
sirrı'de isyana kalkışır Kürtler. Bese, is-
yanın lideri Seyit Rıza'nın kansıdır. Mu-
sa Anter'in akranlan, Musa'yı  kızdırmak 
için Bes6'ye ktifrederler. Musa Anter de 
dayanamaz karşılık verir çocuklara. ço-
culdarm bu davranışı  ilk isyan ateşini te-
tilder. Hatta okulda dommu indirip 
kuyruğunun olup olmadığına baktıkla-
rını  bile bir yere kaydeder. 

Yılmaz Güney, Adana'da sinemalar 
arasında film bobinterini taşıyarak, Istan-
bul'a kapağı  aril) mesleğe sederde işçilik 
yaparak başladığında, Demokrat Parti ikti-
darı  aydınlara kan kustunnaktadır. Annesi 
bir başka büyük bir Kürt ailesinden Ce- 

milpaşazadele'den gelme Vedat Gianyol 
ilk hikayelerirıi yayınlar "Yeni Ufuklar"da. 
1958 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Bu 
Vatanın Çocukları" filmiyle profesyonel 
sinema oyunculuğuna başladığı  yıl Yılmaz 
Güney, Ahmet Kaya bir yaşındachr. Ah-
met Kaya iki yaşına bastığında, Yilmaz 
Güney "vurdulu kırchlı" filmlerin aranan 
oyuncusu, Musa Amer ise Harbiye neza-
rethanclerinde idarnla yargilanmaktadır. 
22 Eylül 1959 günü dönemin iktidarı, 
öne çıkmış, sağcı-solcu, 
demeden saryla 50 Mkt ileri gelenini tu-
tuklamış, Harbiye nezarethanelerine tıka-
yarak idam etmeye diiştinmcktedir. Bu 
idamlarla Kurt sorunu bir daha hortlama-
yacak, başkaldırana bundan sonra o 50 ki-
şinin alubeti gösterilecektir. Gelin görün 
ki her şey istedikleri gibi gitmez, nezaret-
hanede biri ölirr, 49 kişi kalır, 49'lann  ön-
de gelenlerinden biridir Musa Anter. 

Musa Amer yaşadığı  süre boyunca 
hep suçlu kaldı . Bir eylül günü Diyarba-
kır'da yorgun bedenine onlarca mermi 
sıkuldarında bile hala suçluydu. Her aske-
ri darbe döneminde tutuklandı, devlete 
ne zaman bir düşman lazım olsa, gözler 
hep Musa Anter'i aradı. Kurduğu öğren-
ci yurdunda Kürt öğrencileri besleyip 
devlete di:4mm yaratıyor diye suçlandı; 
sonra beslediği bütün öğrencileri Kart ol-
madığı  anlaşılınca, o zaman "komünist" 
yaftasım yapışurchlar. Kürt bayrağını  ta-
sarladı  diye suçladılar. 1963 yılında, Ma-
mak Cezaevi'nde, elinin altında hiçbir 
kaynak olmadan 12 bin kelimelik Kürtçe 
sözliik yazdı  diye suçladılar. "İleri Yurt" 
gazetesinde Kfirtçe "Kira" şiirini yayın-
ladı  diye suçladılar. "Dicle Kaynağı" ga-
zetesinde ilk defa "331er olayını" günde- 

me getirdi diye suçladılar, (ıyi ki 
yoksa Ahmed Artfin '33 Mope şiiri 
yazalmayacaktı.) 

Yılmaz Güney başka bir Irma& ya-
tağanda ilerliyordu Musa Anter hararet-
le Kürtliik davasını  sürdürürken. Baktı- 
ğı 	dünyayı  değiştireceğine ina- 
nıyordu. Vizörtin ucunda, hepimizin 
gördüğü dünyayı  hiçbirimiz gibi gör-
milyordu. Öyle filmier yapacaku ki, on-
ları  seyredenler, daldıklan yüzlerce yıllık 
uykudan uyarıacaldardı . "Uyanış  sine-
masmı" örgilthiyordu. Dışarısı  ne kadar 
beslediyse Musa Anter'i, Yılmaz Gii-
ney'i içerisi o kadar besledi. Hapishane-
den bakıyordu dışarıya. Dışarıyı  yattığı  
hapishaneden farklı  bir yer olarak gör-
milyordu. Başyapıtlan "Umut", "Sürü" 
ve "Yorda tek bir slogan bile atılmaz. 
Oysa o filmleri yaptığı  yıllar, sloganın 
revaçta olduğu yıllardır. Kişisel hayatın-
da yaşadığı  "lreskinlik"  hiçbir filmine si-
rayet etmez. Usul usul söyler lafını, her-
kesi rahatsız eder, gördüğümüz filmi is-
ter istemez "onun fılıni" haline getirir. 

Musa Anter'in yetiştirdiği, Yılmaz 
Güney'in sinemasıyla büyüyen çocuk-
lar, 80'li ve 901 yıllarda Ahmet Ka-
yenın "müşterisi" oldular. Ahmet Kaya 
sazım kucağına alıp o ölümsüz bestelere 
imza atarken, dışarıda kanlı  bir hesaplaş-
maclaın artakalan bir sürü yaralı  vardı. 
Hapishanelerin hem içi, hem önleri tık-
1m tıldımdı, cline silah alan Kurt genç-
leri kafileler halinde dağlara tırmanıyor, 
ülke dışına süriiier halinde mülteciler çı-
kıyordu. "Ajitasyon sineması"nm muci-
di Yılmaz Güney kansere yenik düştük-
ten birkaç ay sonra Ahmet Kaya, "Ağla-
ma bebek, ağlama sen dc, umut sende" 
diye haykırmaya başladı. Bebekler ağlı-
yordu, umutlar tükenmişti, tükenen 
umutlarla birlikte dağlarda ateşler yan-
mış, şehirler yirmi yıl sürecek kanlı  bir iç 
savaşın cenderesine girmek üzereydi. 

Beileği silinmiş  bir toplumda, yaralı  
41ficlar dillendirrnek istiyordu Ahmet 
Kaya. Burun luvırdilar aydınlar, "dev-
timci" hiçbir sese tahammül yoktu. Ara-
beskçi dediler hiçbir şeyi beğenrneyen-
ter, oysa alttan alta bir nehir gibi büyü-
yordu. Sesleri bastınlmışlarm sesiydi. 
Bir süre sonra büyüdü, Mercedes'e bi-
nen, Bodrum'da yazlığt olan bir "dev-
rimciye" dönüştü. 1Cızdılar ona, oysa al-
dığı  her şeyi annesinin ak sütü gibi helal 
kendi kazandığı  parayla almıştı, "kazan-
dığın parayı  istediğin gibi harcama yet-
kisi yok muydu insanın" sorusunu bile 
sormaya vakit bularnadı. Ve gün geldi 
dili başına bela oldu; oysa dili yoktu 
onun, dili bizzat kalbiydi. 

Musa Anter, Yılmaz Güney, Ahmet 
Üç Kurt_ Biri hep Kiirtçe yaşa-

dı  hayatı, diğer ikisi hep Türkçe... 
Ortak noktaları  çok geniş  kitleleri et-

kilemiş  olmaları... 
Biri Miktedandı, biri çok iyi silah 

kullanıyor, öteki çok güzel .şiir okuyor-
du. 

CO de sonbaharda öldü. 
Ve bir ortak yanlan daha... Ügii de 

doğal ölümle ölmedi. 
Musa Anter'i kurşunlarla, Yılmaz 

kanserle, Ahmet Kaya'yı  
vurdular. 

tiçiintin de stirgiinleri şimdi ülkenin 
her yerini sarmış  durumda. 
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Bir taraftan yasak, diğer taraftan korsan... 
Medya mesafeli. Sanatçı lar festival ve konserlere 

gağrı lmı yor. Bu yüzden hiçbir Kiirtçe albiim 
kendisini finanse etmiyor ve firmalar iflas ediyor 

Tiirkiye'deki ilk Kürt müzik finnan olma 
özelliğine sahip SES Plak... Yıllarca heye-
canla ahp dinlediğimiz birçok önemli sa-
nagnun albilmirade imzası  var. Yasaklı  ol-
duğu yıllarda Şivan Perwer'i, kimsenin 
biknediği yıliarda Ciwan Haco'yu, Nilüfer 
Akbal'ı  ısrarla ve inatla buluşturdu müzik 
severlerle. Klasikleri denedi, yayına hazır 
hale getirip dinleyicisiyle buluşturdu. Ara-
dan zaman geçti, Kiirtçe müzik biraz da-
ha nefes alabilir hale geldi, bir firma daha 
kuruldu, Unkapanı'ndaki büyük mil zik 
firmalarından bazıları  Kiirge album ya-
yınlamaya başladı... Ama bütün bu geliş-
melere paralel olarak, müzik sektöründe 
herşey daha iyi gitmesi gerelciyorken, daha 
kötüye gitti... Biz de Kürt mil7ik sektörü 
dosyası  çerçevesinde, ilk yapımcı  olan Et-
hem Güner ile buluşup sohbet ettik. Buy-
run Multi KuId farkıyla, Kürt müziğinin 
Türkiye seriivenini okumaya... 

Öncelikle sizi tarayabilir miyiz? Kimsiniz? 
Yapımalıktan başka ne tür işler yaptınız? 

Ethem Güner: 1959 Pazarak(Maraş) 
doğumlu Kürt ye üstelik Alevi olan renç-
ber bir ailenin ikinci neferiyim. ilkokulu 
köytımde bitirdikten sonra, iki yıl annerrile 
örgütlü çalışarak Gaziantep'e kaçış  plant 
yapıp okumaya gittim. Ortaokul birinci sı-
nıftayken Türkçe ve Fransızca dersierinde 
ikmale katıp yazın köyüme döndüm. Abim  

evlenecekti, başlık parası  için hepimizin ça-
lışması  gerekiyordu, pamuk toplamak için 
Çukurova'ya gittik, pamuk toplama işi 
uzadı, iki dersimin imıihanma yetişeme-
dim, sınıf tekrarlamak da aileye masraflı  
gelince okulu bırakıp çalışmaya başladım. 
Triko örme işine girdim, ama rahat dura-
madim, Doğu Devrimei Rik& Dernekle-
ri bünyesinde triko işçilerini örgiitleyince, 
işveren tarafirıdan işten anldım, patronu 
olmayan bir iş  aramaya başladım. 1975 yı -
lıydı . Deniz Gezmiş'in kendi sesinden sa-
vunmalarının kayıt edildiği kasetler elden 
ele dolaşıyordu, bunları  çoğaltıp satmaya 
başladım. Bir süre sonra üniversiteli Kürt 
hareketlerinin propaganda kasetlerini de 
çoğaltarak satmaya başladım, daha sonra 
da dengbj kasetletini de aklım. Zahiro, 
Şakiro, Muslu Huseyinko gibi birçok 
dengbelin albtimiinii de satmaya başladım. 
Böylelikle müzik piyasasıyla dolaylı  da olsa 
tamşmaya başladım. 

Profesyonel olarak müzik sektörüne nasıl 
girdiniz? 

Ethem Güner: Müzik sektörüne (Is-
tanbul'da) 12 eylül darbesi sayesinde gir-

Antep, Diyarbakir hattı  o dönem 
Kürt hareketi açısında çok önemli bir ko-
numa sahipti ve çok rneşhur valimiz Ab-
dulkadir Aksu görevdeycli. Antep'te kimse 
nefes alamıyordu, ben Zülfü LivaneWnin 
"Kardeşin duyar el oğlu duymaz" adlı  
(long play) plağı  için 45 gün işkence gör-
düm. Dönemin CHP Milletvekili Av. Ce-
lal Doğan'ın araya girmesi ve ödenen yük- 
lii 	para karşı lığında kurtulabildim. Bu 
nedenle Antep'ten kaçarak Istanbul'a yer-
leştim. Istanbul'da da aynı  işi yapmaya de-
vam ettim. 

SES Plak ne zaman kuruldu? ilk yayınladı-
Pia, album hangisiydi? 

Ethem Güner: 1986 yılında SES Plak-
çilığı  kurdum. ilk yaptığını  album Antep 
yöresinin meşhur Barak havalanm okuyan 
Fayat Alagöz'iin albilmılydii. 

ilk yayınladiğınız Efuge albüm hangisiydi? 
Hikayesi nedir? Ne tür tepkiler aldınız? 

Ethem Giiner: 1987-88 yıllarında Fı-
rat Başkale ve Hüseyin Aydiffla "Le Le 
Lo Lo" nidalanm Kürtçe'den Türkçe'ye 
çevrilmiş  türkülerin aralarına serpiştirerek  

başladık işe, daha önce İzzet Altı nmeşe ve 
Bedri Ayseli benzeri işler yapmıştı. Böyle 
iki album yayınladun. "Doğu Konserleri 
1-2" adıyla, Kiirtçe'ye ancak "Le le la la" 
nidalanyla yer verip yol alırken, Diyarba-
kırh arkadaşım Ramazan Ataman, bana 
Diyarbalurh mahalli bir sanatçıya album 
yapmam için öneride bulundu. Kürtler da-
ha Türkiye'de "kart kurt seslerinden türe-
yenler"di. Bu albüme "Xezal Xezal" adli 
unit bir Kurt eserini koydum. ilk baskı  on 
bin adetle piyasaya sürüldü, üç günde 

Ama hemen dava açıldı, iddianame-
de, "Bilinmeyen bir dille yayın" yaparak 
suç işlediğimiz söyleniyordu. Album tüm 
Türkiye'de köyler dahil, her yerde toplatıl-
ch. Tüm kaset sanş  yerleri polisler tarafın-
dan basildı, ele geçen kasetler imha edildi, 
savcılar bir ay bıraksaydi, belki de milyon-
larca kaset sanlacaktı. İlk kasetimizin hika-
yesi böyle... 

Peki şirketi ne amaçla kurdunuz? Ne tür 
heclefleriniz vardı? 

Ethem Güner: Tasarlanmış  bir amacım 
yoktu. Mademki hayat bana bu fırsatı  tanı -
mış, içinden geldiğim bir halkın yok sayil-
mış, inkar edilmiş  kültürünü, müziğini 
gücünı  yettiğince ortaya çıkarmaktan baş -
ka ne yapabilirdim ki? 

Şimdiye kadar kaç albilm yayudaduuz? 
Ethem Güner: Yirmi yılda çoğunluğu 

Kürtçe 200'e yakın album yarnladım. 

En çok ilgi gören albraniintiz hangisi ol-
du? Bu ilgiyi neye bağlıyorsimuz? 

Ethem Güner: En çok ilgi gören, benim 
de beklemediğirn bir album oldu. Beşir Ka-
ya'nun albiimii çok çok ilgi gördü, Şivan za-
ten hep ilgi odağlydı. Bir de Koma şir-
van'ın, "Militan Militan—Rozerin" adlı  al- 
bümü 	bir ilgi gördü. 

200 albilme imza attınız, onca yıl direndi-
niz, şimdi bir nkaama yaşanıyor, ne oldu? 

Ethem Gana: Tabii bugünlere nası l 
gelindiğiıı  görmek lazım. Mesela bu sü-
reçte yaprıladığam her album toplanhyor-
du, 94 yılına kadar üç defa iflas yaşadık. 
Müzik sektöründe diğer yapımalarla eşit 
Şartlara sahip değildik. Orneğin üretim 
aşamasında matbaa ve fabrika, maliyetleri 
bizden peşin alıyordu, ama diğer bütün  

firmalarla vadeli çalışıyorlardı. Karşı  çıka-
rmyorduk, gerekçeleri vardı, "Albfirn top-
Wilma ben paramı  alamam" diyorlardı . 
Dağıtım depolan sürekli bası lıp arama ya-
pıldığı  için ya Unirılerirniz satılmaz, ya da 
satilırsa bile ödemesi yapılmadı. Onun da 
gerekçesi hazırdı, "Peralcendecilerden 
toplatma tutanakları  gelecek, biz de ona 
parasını  iade edeceğiz, bu yüzden size 
ödeme yapamayız." Yani bir sürü faktör 
vardı  ve gerçekten çok zor koşullardı . Ben 
ve basin savcilan tam bir taktik savaşı  veri-
yorduk. Onlar toplatıyor, biz başka şekil-
lerde yayınlama yollan buluyorduk, ama 
yine de toplatılıyordu. Toplatılmayan al-
bum sayısı  çok az. Toplatma esnasında de-
polannuzdaki bütün mallara el konuluyor-
du, dağıtım firmalanndaki ye kasetçilerde-
ki bütün mallara el konuluyordu. Bir de 
şöyle bir durum vardı ... Yasak kararını  va-
Milder verebiliyordu. Türkiye'nin herhan-
gi bir yerinde, bir vali toplatma kararı  all-
yor, bu karan ülkenin diğer bütün illerine 
gönderiyor, o valiler de, "Madem şu vali-
lik yasaklamış, biz de yasaldayahm, diye-
rek, albiımleri yasaklıyorlardı..." Albürrıler 
yasaldanınca, basuı  polisi, hem bizdeki, 
hem depoclaki, hem de kasetçilerdeki bü-
tün albiimleri topluyordu... Böylelikle 
hem dağıtım şirketleri iki de bir ellerinde-
ki mallara el konulmasmdan bıluyor, hem 
de kaseKiler artı k Kiirtçe kaset satmak is-
temiyordu. Çünkü ikide bir polis geliyor, 
raflardaki bütün kasetleri indiriyor, tek tek 
Kiirtçe kaset arıyor, huzursuzluk veriyor. 
Durum böyle olunca, dağıtım ağı  ve satış  
ağı  baltalanayordu. 

Toplanan albtinalerin davaları  ne oldu? 
Ethem Güner: Davalar uzun sürüyor, 

beraatk sonuçlananlar da oluyor, ceza al-
dıklanmız da. 

Toplatma gerekçeleri ne oluyor genelde? 
Ethem Güner: Çok değişik. Mesela ilk 

yıllarda gerekçe şbyleydi, "Bilinmeyen bir 
dilde yayın yapmak." Kiirtçe denilseydi 
eğer, 	varlığı  resmi olarak kabul 
eddecekti. 0 yüzden "Bilinmeyen bir dil-
de yayı n yapmak" deniyordu. Sonra "bö-
hıciılük" vb. birçok iddiayla toplatıldı  al-
bümler. 

Beraat ettiğiniz davalarda, toplatılan al- 
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kimleri geri alabiliyor musunuz? 
Ethem Güner; Hayır, hiç almadık şu 

ana kadar. Çünkü aradan yıllar geçiyor, 
kimbilir neredeler? Depolarda tutulmuş, 
Türkiye'nin değişik yerlerinde... Aradan 
zaman geçiyor, bozuluyorlar, geri alınak 
için depo kiralannı  vermek gerekiyor, yıl-
lar geçtiği için bunlar yüldit meblağlar tu-
tuyor ve uğraşmaya değmiyor. 

Korsan da vurdu, sizin alblimleriniz en 
çok korsan sattı... Bu konuda ne yapabil-
diniz? 

Ethem Güner: Kıirtçe albiımlerin gene- 
Ii 	sattı. Kiırtçe albiinfierin yoğun sat- 
tığı  illerde zaten doğru dürüst bir kaset ve-
ya cd satışı  yok, satilabilenkrin tamamı  kor-
san olarak satılıyor. Bunun değişik nedenle-
ri var, böyle bir alışkanlık söz konusu, alim 
gücü çok düşük, bir takip söz konusu değil. 
Durum böyle olunca korsan almış  bawl].  gi-
diyor. Mesela Şivan Perwer korsan olmasay-
dı, bir milyon, bir buçuk milyon rakamları-
nı  bulurdu. Birçok sanatçımız için böyle. 
Biz alım gücüne dönük kampanya başlattık. 
Elimizdeki eserlerde yüzde elli oranında bir 
indirime gittik, ama ne yazık Id yine de so-
nuç alamadık. 

Kamuoyunda şöyle bir izlenim var. SES 
Plak tekti uzun yı lki t, yaptığı  albiimler çok 
sattı, çok iyi gelirler elde etti... Bunun ter-
si bir tablo anlatıyorsunuz şimdi... 

Ethem Güner: Tablo aynen anlattığım 
gibi. Anlatmaktan çaresiz kaldığımız du-
rumlar bunlar, dışarıda konuşulanlar ise 
çok farklı. Beni en çok yoran ve yaralayan-
dal?u oldu. Bunu söyleyen insafialar, ne-
den yıllarca SES'k çalıştılar. SES hiçbir sa-
natçı  ya da grupla tek album çalışması  yap-
madı , sanatçıya üç kuruş  verip onu sevin-
dirmek yerine alblinalere yatırım yaptı, ye-
ni albürnler iiretti habire: Çok para kazan-
dı  meselesine gelince... Bir defa hiçbir al-
bum, hiçbir Kiirtçe album kendisini finan-
se etmedi. İki istisna var. Şivan Perwer'in 
"Naze" albiimiı  ile Delil Dilanar'ın albü-
mil... Bunların dışında yaymladığımız hiç 
bir albiim kendisini finanse etmedi. Düşü-
nün, onca yıl, onca album, ama bir tanesi 
bile kendisini finanse etmedi. Bir tarafta 
yasak vardı, diğer tarafta toplatma vardı... 
Albiimil tannacak medya giicti yoktu, 
mevcut TV ve gazeteler Kart miiziğine 
mesafeli yaklaşıyordu. 10 bin, 20 bin, 30 
bin gibi rakanilar satarak albilmleri fınanse 
etmek mümkün değil. Hem iyi bir pro-
düksiyon yapacaksınız, hem sanatçıya para  

ödeyeceksiniz, hem de bundan firma da 
kazanacak, bu mümkün değil. 

Durum böyleyse niye devam ettiniz? 
Ethem Güner: ginkii bu benim işim-

di, bu işi yapmak istiyordum. İhracat ya-
parak kazandığımız parayı, albumlere yan-
nyorduk. Sistem böyle yürüyordu. 

Başka işlerden kazandığınızı  albiimlere ya-
tıreimız,  öyle mi? 

Ethem Güner: Evet, 1994 yılında ka-
set ve CD ihracatına başladım. Almanya ve 
tüm Avrupa'ya Türkiye'de yayınlanan 

sanatglann (Mustafa Sandal, Muazzez 
Abaci, İbrahim TatInes gibi) albuırrilerinin 
yıırtdışı  yayın haklarını  alarak ciddi bir ih-
racat yapıp buradan kazandıklannuzda 
SES Plak'ı  devam ettirdik. Elimizdeki eko-
nomik güçle, SES Plak'a ses vermesi için 
Istanbul'da büyük kitleler tarafından din-
lenen muhalif bir radyoyu RADYO 
UMUT'u satın aldık. Kiirchin, emekçinin, 
alevinin, solcunun, ötekinin sesi olması  
için çok paralar harcandı. Radyo Umut 
macerası  da RTDK sayesinde bitti. Böyle-
ce SES Plana çöküş  süreci başladı. Tabi 
ihracartan kazandıklarırruz, Kurt maziğin-
den kazanılnuş  gibi algilandı. Ama böyle 

kazaıulanlar Kürt mtiziğine yatırıl-
dı. Kürt müziğinden kazanmakta da bir 
beis yok, ama durum böyle değil. Ortada 
taşlanacak tek ağaç vardı, SES Plak. Ama 
gerçek öyle değil, SES Plak'm Kürt milzi-
ğine ettiği hizmet ne çabuk unutuldu? 

Kürt sanatiplannın bazıları  başka firmalar- 
la çalışmayı 	Mesela Nilüfer 
Akbal ve Ciwan Haco Türkiye'deki diğer 
firmalarla çalıştılar... Sonuçları  ne oldu? 

Ethem Güner: Çok iyi olduğu söyle-
nemez. Çünkü söz konusu firmalar Kürt 
müziğini sindirememişler. Kürt müzik 
sektörünün bir pasta olduğu varsarmıyla 
yapıldı  işler. Sonra mesela en küçük bir 
gerginlikte, yok efendim bayrak krizi, dil 
krizi, bir şey krizi çıktığında, albiımler ge-
ri çekildi, tantulmadı, arkalannda durul-
madı. Halbuki bunlar birer sanat eseriydi, 
krizle ne alakası  vardı, ama Kiirtçe'ydi ya 
bu bile yeterdi. Böyle yaldaşildığı  sürece 
bir sonuç elde edilemez. Önemli olan söz 
konusu firmaların pastadan pay kapalim 
diye değil, sindirerek, Kiirteçe'ye saygı  du-
yarak, sıkuatılannua arkasında durarak bu 
işe girmeleri. Aslında KOM Müzik kurula-
na kadar biz tektik. Bu hem sanatçı , hem 
firma, hem de sektör için kötü bir şey. Al- 

terrıatiflerin çoğalması  gerekiyor, rekabet 
oluşması  gerekiyor, ama ne yazık ki yok 
böyle bir şey. 

Bir de şöyle bir durum var. Mesela biz 
Ciwan Haco'nun 1991'den itibaren al-
bilmlerini çıkarmaya başladık. 7-8 yılda 
bin tane satmadı. Ama biz ısrar ettik, arka-
sında durduk. Sonra tananmaya ve sonra 
kabul görmeye başladı. Gittikçe yükseldi. 
Hiçbir album yirmi binleri geçmedi, "Na 
Na" albihnii hariç, hiç biri 20 bini geçme-
di, çünkü dediğim engeller vardı. 

Ciwan Haco'nun Avrupa Müzikle an-
laşmasının hikayesi ise şöyleydi:. Ciwan, 
dediğim gibi uzun yıllar satrnadı, Kürt 
müziği dinleyicisi idasikti o yıllarda, biz di-
rendik ısrarla, tanındı, şöhret oldu ve ha-
kettiği noktaya geldi. Buraya getirdik, bü-
yük konserler 'idi -Böyle olunca, "Artık 
daha büyük bir firmayla çalışmak istiyo-
rum. Siz benim hakkanaı  veremiyorsunuz, 
bana yatırım yapatuayorsımuz" dedi ve 
gitti Avrupa Müzik ile anlaştı. Biz de say- 
gı 	bu kararına. Ama orda da bek- 
lenen sonuç alınamadı. Çünkü sonuçta 
hangi firma olursa olsun, aynı  sorunlarla 
karşılaşacak. estüne bir de şöyle bir du-
rum var. Kürt müzik sektöründe olmayan 
bir firma, Kiirtçe bir albtimil sindiremedi-
ği için, özel bir çaba da harcamaz bu ko-
nuda. Metre Şivan Perwer ve Ciwan Ha-
co'nun albtimleri çok sattı  ve satıyor, ama 
korsan olarak satıyorlar, oıjinal albüınler 
satılamıyor ne yazık ki! Yurtdışında yaşa-
yan insanlar buradaki mevcut durumu bil-
miyor, onların da suçu değil aslında. On-
lara çok sattıklan anlatılıyor, o kadar. 

Şimdi Kürtçe albiim çıkaran başka fırmalar 
da var. SES ve KOM müziğin dışında baş-
ka yapırneılar da var. Onlara ilişkin düşün-
ceniz nedir? 

Ethem Güner: Ortada bir profesyonel-
lik yok. Kiirtçe album çıkaran fırmalar ta-
niamen ticari davranıyorlar. Hatta tiraci 
bile denemez, rastgele çıkardıkları  binler-
ce albiim var. Bunların hepsini alın incele-
yin hiç birinde miizikal bir yapı  ve amaç 
bulamazsınız. Kürt müziği ya fiitursuıca, 
cahilce salt ticari bir amaç için kullamliyor 
ya da sadece slogancı, ikameci, taklidin 
taklidi olarak yapılıyor. 

Peki şu an Kürt inii7ik sektöründe telif 
durumu nasıl? Yayınlanan bir işte herkes 
hakkını  alabiliyor mu? Meslek birliklerine 
iiyelikkr var mı? 

Ethem Güner: 2000 yılına kadar, bir  

Kürt firması  olarak, bizim ne MESAM'a, 
ne de MSG'ye. ne MOYAra girebilme-
miz mümkün değildi. Bir defa bir ön yar-
gı  vardı, onunda ötesinde bizim sanatçda-
=inn bir çoğu Türkiye vatandaşı  değil-
di, o meslek birliklerine dye olmak için 
Türkiye vatandaşı  olma şartı  vardı. Bu 
yüzden oralarla bir ilişki olamadı, meslek 
birlikleri üzerinden bir ödeme de olamadı . 
Bırakın meslek birliğine üyeliği, mesela 
biz Şivan Perwer'in albiimlerine izin baş-
vurusu yaptığ.  'ma zaman, Şivan Perwer 
diye yazdığımızda izin alamazdık, İsmail 
Aygün adıyla başvurular yapıldı . Sanatçı-
nın yaptığı  besteyi, anonim diye bildirmek 
zorunda kallyorduk. 97'lere kadar böyle 
devam etti. 97'den sonra gelişmeler oldu, 
2000'lerde MESAM üye kabul etmeye 
başladı. Ve tiyelikler de başladı . 

Siz şu an onlarla mı  çalışıyorsunuz? 
Ethem Güner: SES bir müzik şirketi 

ama onun yanı  sıra, SES Film ve SES Edis-
yon şirketleri de var. Sanatçılarının hakla-
rını  korumak için kurulmuş  bir firma SES 
edisyon. Birçok Kürt sanatçının hakkım 
MESAM'la birlikte aramaya başladık. 
Dyelikler başlayınca zaten sorunlar biti-
yor. Solist MOYOBİR'den alıyor hakkım, 
eser sahibi MESAM'dan alıyor, yapımcı  da 
MOYAP'tan alıyor. Paylaşım sorunu orta-
dan kalktı. SES, 1988 yılından itibaren yo-
ğun bir album çalışmasına girdi, muhalif 
miizisyenlerle yoğun çalışıldı. 0 dönem-
de, satılan kaset başına bir ücret Mayor-
duk. Sistem öyleydi... Şimdi artık çok da-. 
ha profesyonel... 

Dengb6jlerin ve kasiklerin durumu nedir? 
Onların yaym hakları  kimde? 

Ethem Güner: Kimin elindeyse o bası-
yor, bir özen yok, bir kayıt yok, bir arşiv 
yok, kim ne bulduysa özensiz bir şekilde 
basıyor. Eğer varisleri çıkarsa, sahip çıkabi-
lir, ama yok. 

Eserleri kayıtlı  mı  peki onların adına? Me-
sela biri çıkıp, bir eseri değiştirirse veya 
tahrip ederse kimse itiraz ediyor mu? 

Ethem Güner: Hayır, ne yazık ki! Bu-
nun örnekleri de var. Kendi adına şarkıları  
kayıt ettirenler çıktı. Mesela Şivan Perwer'in 
Cane' Cane parçası  birkaç kişinin adına tes-
cil ettirilmişti. En son DYP bile parti marşı  
yaptı. Biz MESAMIa ilişkiye girip, Şivan'ın 
da edisyonunu alinca, baktık ki, 4 kişinin 
adına kayıt ettitilıniş, mahkemelere başvu-
rarak iptal ettirdik. Kürtçe müziğin kaptlan 
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Baba 
Bir dolu şey söylendi analar için 
Ana gibi y5r, Bağdat gibi diyar dediler, 
Ama hep analar için... 
Uzakta çok uzakta bulutları n orada 
Oradası n babam benim yukarı larda. 
Daha dün beraber geçmişten bahseder, 
Kahveni içerdin ayn ı  köşede. 
Şimdi ise ne kald ı  geriye senden 
Bir kara ı slak thmsek, bir de taş  bana. 
Bir avuç altı n ögljt, mirası n bana. 
Ellerinle anlatı r, dilinle söylerdin. 
Gözlerinle sever, belli etmezdin. 
Biliyor ve inan ı yorum şimdi yukarı da, 
Koruyor ve gözetiyorsun 
Bir dolu şey söylendi analar için, 
Bu da, benim ağıtı m olsun, ard ı ndan baba... 

Ana 
Anam oy garibim 
Sen bı çak değildin 
K ı rı lası  eller bı çak ettiler seni 
Ve gülerken 
Ve en umutla 
Ve de en iyiye üstelik 
Ben 
Senden olma 
Kocan oğlu Cem 
K ı rı lası  eller b ı çak ettiler seni 
Anam oy garibim 
Sen bı çak değildin 
Ve kana kesmemişti bahar ayları  

Mehmet Karaca 
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yok, belge niteliği taşıyacak eski kayıtlarının arşivleri tutulmarmş. Bundan 
cesaretle gidip eserlere uydurma sözler yazarak, kendi adlarına kayıt ettiri-
yorlar. Anonirn Kiirtçe eserleri kendi adlarına kayıt ettiriyorlar. Bunun için 
enstiniler ve kurumlann biraraya gelip komisyon kurmalan gerekiyor. Me-
sela MESAM'da Türk milziği için böyle bir komisyon kurulmuş. Bilim 
Teknik Kurulu diye bir komisyon var, çalışıyor. 

Böyle bir komisyon kurulursa, bu yasal olarak dikkate alınır mı? 
Ethem Güner: Yasal olarak mümkün şu anda. Bir edisyon şirketinin 

bünyesinde kurulabilir, MESAM bünyesinde kurulabilir veya Kürtler ken-
di MESAM'Iaruu kurabilirler, bu da mümkün. Hiçbiri yapılmazsa ME-
SAM bünyesinde kurulabilir. 

Kımilcrinin izin almadan Türkçe söz yazıp, kendi adlarına kayıt ettirdik-
leri bestcler de var. Bunlara ilişkin bir şey yapmayı  düşünüyor musunuz? 

Ethem Gina: Ben bir otorite değilim, tek başıma bir şey yapamam. 
Ama mesela SES Edisyon bünyesinde bize haldannı  takip etme yetkisi 
vermiş, hiçbir sanatçının eseri için böyle bir şeye izin vermiyoruz. Bun-
ları  takip ediyoruz, davalar açıyoruz ve iptal ettiriyonız varsa böyle du - 
rumlar. Ama onun dışında, yetkisi bizde olmayan bir eser hakkında, hiç-
bir şey yapamayız. 

İki yüz album yayınladını z, şimdi ne durumdasunz? 
Ethem Güner. Ben beş  yıldır album yaymlamıyorum, eldelcileri de is-

tendiğinde gönderiyorum. Qiinkil sistem çöktü, bir dağıtım ağı  yok, eski-
den dağıtım depoları  vardı, onlar da korsan ve teknolojik gelişmeler saye-
sinde iflas etti ve kapatmak zorunda kaldılar. İki yüz geşit albiinı  var eli-
mizde, 2006 satış  rakamı  23 bin civarında. Düşünün, sektörün halini... 

Peki, beş  yıldır niye yapmıyorsunuz albüm, yapmıyorsaruz niye halen 
UnkapanendaRı nız ve bekliyorsunuz? 

Ethem Güner: Doğrusu neyi beldediğimizi biz de bilmiyoruz. Bel-
ki dijital ortama geçişi bekliyoruz, lıelld de sektörün iyileşmesini, ama 
net bir adı  yok bunun. Album yayı tılamak çok zor. Çünkü masraflarını  
kurtarmıyor, ucuz, kalitesi düşük, sanatçı  emeğinin sömuruldüğü al-

. biimler yapmak istemiyoruz. İlk günden beri böyle yapımlardan kaçtık. 
Şimdi ya böyle oluyor ya da hevesli gençlerin paraları  alınarak onlara al-
bum yapılıyor, bu ikisi de bize uzak davranışlar.. SES Plak, 1990'dan 
2000 yılına kadar ihracatla finanse edilen ve yürüyen bir firmaydı, kira 
ve zarara bakmadan bu işi yapıyordu. 2000'den sonra bu kaynak olma-
yınca, yatırım yapaınadı  ve album çıkaramadı. Çünkü bir album için yüz 
binlerce dolar yatırım gerekiyor. İyi bir albüm olması  için bu gerekb. 

Çok karanlık bir tablo çıktı  ortaya... Kürt miizik sekteıriiniin geleceğin-
den saz edebilir miyiz bu durumda? 

Ethem Güner: Ben aslında bu işin bittiğini düşünüyorum. Çünkü 
bu koşullarda gitmez. Elde hiçbir veri yok, hiçbir malzeme yok, hiçbir 
kadro yok. Kürt müziğinin ne aranjöni var, enstniman çalanı  var, ne 
beste iireteni var, ne söz yazarıı  var... Kürt aranjörler var, çok iyi Kurt 
müzisyenler var, enstriimanlan en iyi şekilde çalworlar, iyi beste yapan 
Kürtler var, iyi söz yazan Kürtler var, ama bunlar Kiirtçe değil, Türkçe, 
Arapça veya Farsça yapıyorlar. Aranjör yok, müzisyen yok, bir arşiv yok, 
bir müzik birliği yok, medyası  yok, yasak kısmen devam ediyor, elde var 
sıfır. Hatta sıfinn altındayız, eksideyiz. 

Peki bu sektörü ne kurtarabilir? 
Ethem Güner: Devlet desek olmaz, devletten beldeyemeyiz, Kürtler 

ise siyasetle fazla meşguller. Siyasetle uğraşmaktan kültüre bakacak, kül-
türle ilgilenecek durumda değiller. Her yayıncı, her yapımcı, her ente-
lektüel, her kurum bu konuya duyarlılık göstermeli. Bir arşivin oluştu-
rulması  gerekiyor, bir bilim kurulunun kurulması  gerekiyor, kayıtların 
ortaya çıkarı lması  gerekiyor. Yapılacak çok iş  var. Ama kim yapacak? 

Kart Müzik Konferansı  sonrası  bir gelişme yaşandı  mı? Hepimiz umut-
luyduk, ama sonra kiln= bir şey yapmadı... Orada bir komisyon kurul-
ması  kararı  alınm ıştı, tie oldu sonrasında? 

Ethem Güner: Orada herkes sorunları  dile getirdi, hepimiz umut-
luyduk... Biz de sorunlarımızı  anlattık, sorunları  anlatı nca çözükceğini 
zannettik hepimiz, ama ne yazık ki herhangi bir adım aulamadı, hiçbir 
şey yapılmadı. 

Son olarak bu tablodan çıkışa dair bir şeyler söylemek ister misiniz? 
Ethem Güner: Kürt müziğinin en büyük sorunu konservatuar olma-

ması, akademik müzik adamlarının yetişememesi, olanlara da şans veril-
memesidir. Son olarak bir çağnm van binlerce Kürt işadamı  var, biraz-
cık da halkına hizmet etsinler. Yani Kurt sanatına yabrım.yapsınlar. Her 
ferdin kendi halkına, değerlerine karşı  sorumluluğu vardır. Binlerce yıl-
lık zengin Kürt sanatı nın desteğe ihtiyacı  var. 
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ggştıll 
YEKBUN Istanbul'da doğmuş  neredeyse yaw olduğumuz bir Kürt nı tizisyeni. 
Ailesi Mardinli. Müzikal hayatında oldukça miireyazı  davranan Yekbun, ken-
dinden ve yaşannsından söz etmeye başladığında işte aslında ü zaman anlıyo-
ruz ki bu genç yaşına bir çok şey sağdirımş  ve müzikle hayatını  bütünleştirmiş. 
Iki solo albürn yapmış  Yekbiin. Nirwana ve Keje, Korna Çiya ekibinin has ses-
lerinden olmuş  vakti zamanında. Her iki albiimlerinde dc yer almış. Sonra yol-
ları  ayrılınca kendi yolunu çizmiş. Şimdi de çizdiği yolda zerre sektirmeden de-
vam ediyor. Dedik (Ferzende'yle ben) madem Yekbün bunca yıl sonra yeni 
album çıkarmış  o zaman onunla sohbetin de vakti gelmiştir. 

MURMUR-L. 

ABİDİN PARILTI 
Birbirine bağh birkaç soruyla sohbeti-
mize başlamak istiyorum. Öncelikic 
kendini biraz Multi KuIti okurlarına 
anlatır mısın? Kimsin? Nerede dogdun? 

YEKBUN: 1.979 yılında Istan-
bul'da dogdum. Ben Istanbul'da dog-
mama ragmen köklerim ve ailem Mar-
dinlidir. Altı  çocuklu ailenin en kiiçii-
gilyüm. İlkokulu çeşitli okullarda oku-
duktan sonra ortaokul ve liseyi Kasım-
paşa Lisesi'nde okudum. Ama Liseyi 
bitiremedim ve daha birinci sınıfta 
okulu bırakmak zorunda kaldım. 

Nasıl bir çevrede biiyiidiin? Nasıl bir 
eğitim siirecinden geçtin? Bunun mü-
ziğine yansunalan nasıl oldu? 

YEKBUN: Aslında 1988 yılına ka-
dar müzikle herhangi bir baglantım ol-
madı . Ama ablamın ve agabeyimin  

amatifıree müzik yapmaları  beni etkile-
mişti. Sürekli onların yaptıklanyla ilgi-
leniyordum ve sonrasında da zaten on-
ların ısranyla yine onlarla birlikte şarkı  
söylemeye başladım. Bir süre sonra 
çevrerrıdeki insanlar ve ailemin ısranyla 
ablamla ve tek bir bağlamayla müzik 
yapmaya başladım. 

Korna Çiya ekibiyle nasıl tanıştımı? 
YEKBUN: Tesada ve güzellik o ki 

ilk şarkı  söylemek için sahne aldığımız 
gecede daha sonra "Korna Qiya"yı  ku-
racak olan herkes oradaydı. Ve her biri 
o gece sahneye çikıp şarkı  söylemişler-
di. işte o gecenin sonunda grubun ku-
rulmasına karar verildi ve grupta yer 
alacak kişilere haber gönderildi. Ben-
den de ekipte yer almam istendi. 

gecede kimler vardı? Sonraki süreç 
nasıl devam etti? 

YEKBUN: Ogün ablamla ve bagla-
macımızla gittiğimiz demek gecesinde 
Abdiilmelik Şengal, Ali Temel, Celal 
Ekin, Beser Şahin, Hüseyin ildan ve 
Xalo ile tanıştım. Bu benim için büyük 
bir mutluluktu. 0 günden sonra hafta-
nın bir gününde bir araya gelip çalış-
malara başladık. Bu düzenli bir şekilde 
devam etti. Bir süre sonra Mezopotam-
ya Kültür Merkezi açılıp kültürel aktivi-
telere başladıguıda biz de miizikal ça-
lışmalarımızı  bu kurumda yapmaya de-
vam ettik. 1996 yı lına kadar birçok 
konser verdik, birçok geceye katıldık. 
Hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki 
konserler devam ederken bu esnada iki 
aibüm çıkardı  grup. "Rozerin" ve "Di-
lana Be Sinor". 

Yaptığım müzik 
kalıplı  ve sadece bir 

kalıba girecek bir şey 
değil. Tarz itibariyle bir 

kalıba girmek bana 
göre değil. Daha özgür 
davranmayı  seviyorum. 
Bana güzel ve yaratıcı  

gelen her şeyi müziğime 
yansıtmaya çalışırım. 

Bunu seviyorum. 

Koma Çiya'yla bağLantın bu iki album-
den sonra ım koptu? 

YEKBUN : Evet. Bu albiimlerde 
ben de grupla birlikteydim. Ama son-
rasında kopuş  gerçekleşti. 

Grupla baglantılarm koptuktan sonra 
neler yaptın? 

YEKBUN: Korna Çiya grubu ile 
ilişkim kesildikten sonra bir süre pro-
fesyonel anlamda müzik yapmadım. 
Egitimime yogunlaştım. Üniversitenin 
üçüncü sınıfında okurken albilm çalış-
rnalanm başladı . Sonrasında yanm bı-
raktığını  okul macerarna geri döndüm. 
Okulu dışardan bitirdim. 

Hangi bölümde okudun? 
YEKBUN: Marmara Oniversitesi 

Müzik Oğretmenliği Ses Egittnenligi 
Bölümü'nü okudum. Bu süre zarfinda 
koro, bağlama, şan ve piano dersleri 
verdim. 

Ilk albumin& ne zaman gkardın? 
YEKBUN: İlk solo albümürn "Nir-

wana"yı  da işte bu süreçte, 2002 yılın-
da, yaptım. Bir yapım şirketi ile anlaş-
mıştım. Ancak ilk günden itibaren so-
runlar yaşamaya başlayınca firmayla an-
laşmarru askıya aldım. Aibürnü kendim  

yapmak istiyordum artı k. Dağıtnunı  
da kendim yapacaktun. Ancak albümü 
bitirdiğimde ekonomik kriz yaz göste-
rince bütün planlanm altüst oldu. Bit-
miş  albLim bir sene boyunca bekleme-
de kaldı . Bir sene sonra albümü Kom 
Müzik'e götürdiim. Onlar da albürnii 
beğendiler ve Kom Müzik olarak piya-
saya sürdüler. 

Album dışında hangi miizikal aktivite-
krle uğraşıan? 

YEKBUN: Yine aynı  süreçte birkaç 
dizi film mtiziğinde de vokal olarak yer 
aldım. Diyarbakır'daki Dicle-Fırat Kul-
tür Merkezi bünyesinde faaliyet göste-
ren dans grubuna dans müziği hazırla-
dım. Festivallere katıldım. Birkaç albii-
me aranjörliik ve vokalistlik yaptım. 
ikinci albilmıarrı  olan "Ke*" ise kısa bir 
Mire önce piyasaya çıktı . 

Son albumin& bize biraz anlatır !man? 
YEKBUN: "Kej'e al bümü.m, kendi 

kişisel maceramda çok özel bir yer tu-
tuyor. Hakikaten repertuarı  ve beraber 
çalıştığım insanlanyla değerlendirdi-
ğimde kendine özgü bir yerinin oldu-
ğunu ve sadece dinlenilip bırakılacak 
değil zamanla hep dinlenilecek bir al-

- barn olduğunu düşünüyorum. 
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13iiyijk bir emek harcanarak yapı lan albiimler, 
bir anda afaroz edilebildi. Sürekli birbirine 
benzeyen melodik yapı lara alt yapı  yapma 

zorunluluğu insanları  bir yerden sonra bezdirdi 

EVOI 
A

YHAN EVCİ  Kürt müzik piyasa-
sındaki sayılı  aranjörlerden biri... 
Birçok başarı lı  albilme imza at-

mış. Evci, Kurt müzik sektörüyle ilgili 
sonılanmızı  yanıtladı... 

Kürt müzik piyasasına da iş  yapan bir 
aranjörstintiz... Sektörün son on yılını  
gözönüne aldığıntzda nasıl bir tablo var 
önümüzde. Sizce Kürt müzik firmalan, 
kısmen de olsa Kiirtçe'nin özgür oldu-
ğu dönemi iyi laıllanabildiler mi? 

Ayhan Evci: 1980% yılların sonuna 
doğru, Kürt müziği (ya da Kiirtçe sözlü 
müzik) Türkiye'de ilk defa kaset satış  
reyonlannda kendi köşesini buldu. Tür-
kiye'de yaşayan Kürt sanatçıların yanı  sl-
ur, -Avrupa'da yaşayan müzisyenlerin 
yapmış  olduğu birikmiş  bir çok çalışma 
da, bu yıllardan itibaren dinleyicisiyle 
buluşmaya başladı. Artık üretime geçil-
rnişti. Kürt milziğinde dönemin ilk ve 
tek firması  SES PLAK'tı. Repeırtuannda 
150'ye yakın albrim olan SES, bir döne-
min tartışmasız en güçlü firmasıy& 
SES, sadece prodüksiyonu bitmiş  al-
biimlerin yayın haklarını  alınıyordu. Ay-
nı  zamanda kendisi de üretime geçmiş-
ti. Mesela Şivan Perwer'in Kardeş  Tür-
küler grubuyla buluşturulması  uzun va-
deli doğru bir düştinceydi. Nilüfer Ak-
barın albiimtiniin Fransa'da yaptınlma-
sı, Real World'dan Kamkarelann Türki-
ye lisansınin alınması, Dilşad Said'in al-
lıtimfi ve onun Şivan Perweele bir araya 
getirilmesi». 1992 tarihinde yapılan al-
bürndeki mtizikal yapı  Türkiye'deki ge-
nel kalıplara uymasa bile Ciwan Ha-
co'nun "Si iı  Sê Gulensini dinleyicilerle 
buluşturrnası.....Ciwan Haco'nun mem-
leketine döniiştinden kısa bir Süre önce, 
"Na Na" Single'nin yaptı nlması... Bü-
tün bunlar Ses Plak'ın Kürt müziğinin 
gelişmesinde attığı  önemli adımlar ola-
rak görebiliriz. 

0 dönemler, yen_ 90'li yıllarda ser-
best olmasına ragmen, bir çok firmanın 
henüz yayınlamaya cesaret edemediği 
Kürt miiziğini nerdeyse SES tek başına 
omuzlamışn. 

Daha sonraları, yani 20001i yıllara 
gelindiğinde farklı  bazı  firmalar da Un-
kapanfaıa Kürt müziğiyle ilgilenmeye 

başladı . Yeni firmalar kuruldu. Bütün 
bu gelişmeler umut vericiydi, Kürt mü-
zik sektörünün genişlemesi bekleniyor-
du, ama tam tersi oldu, Kürt milziğinde 
yapımeılik gittikçe kiiçillmeye başladı . 

Genişmelemesi gerekirken, tam tersi bir 
küçülmenüı  yaşannuş  olmasmı  neye 
bağlıyorsunuz? 

Ayhan Evci: Herşeyden önce yapım-
cilar lokal kalecikler inşa miler ve hepsi 
sektöre bu lokal kaleciklerclen bakmaya 
başlaK —Onlar, alışılmış  kalıplar içinde 
mevcut miizikal statiiniin korunmasm: 
clan yanaydılar. Buna ek olarak mevcut 
kaliplann dışına çıkanlar da dışlandı. Bir 
takım müzisyenlerin kendi çabalanyla 
yaptığı  ilginç çalışmalar ise kiiçiimsendi. 
Ve daha başından itibaren "bu müzik 
tutmaz" tavrı  takuuldı . Mevcut firmala-
nn dışı nda çalışan — çalışmak isteyen sa-

- natçı lara da pek iyi gözle bakılmadı. Bir 

Mdzikte başarı  ekip işidir. 
Bir çok Kürt müziği 

sanatçısının bir ekibi yok. 
Her şeye kendileri karar 
veriyorlar. Bir menejere 

dahi ihtiyaç duymuyorlar. 
Tek başına verilen kararlar 

bir süre sonra sağlıklı  
olmaktan çı kıyor. 

Kart müziği sanatçısı  sektörde Kürt 
müziği albiimieri çıkaran bir firma yeri-
ne, bir başka finnayla anlaştığında da 
(Universal, Sony, Avrupa Müzik, Star-
dium vb.) aynı  tavır devam etti: "Göre-
ceksiniz albiimil çıkarsınlar ama tutma-
yacak." 

Kişisel çıkarlar mı  var bu tavrın içinde? 
Ortada maddi olarak büyük bir pasta da 
olmadığına göre, bu tavrı  nasıl yorumla-
yabiliriz? 

Ayhan Evci: Anlamak zor... Sanki 
kendilerinin yarnlamadığı  albiimler 
tutmazsa, onlara büyük bir yarar getire-
cekti. Oysa bir dönem Universal ya da 
Sony başta olmak üzere birçok firma 
Kürtçe albiim yayınlama girişimlerinde 
bulundu. Mevcut firmaların dışında bir-
çok firmanın Mime albrimler yayınla-
ması , Kürt ınuziğini daraltmak yerine 
sektördeki payını  briyütmeye dönük 
ciddi adımlar olacaktı . Bu büyüme, 
Kiirtçe müzik yayınlayan mevcut firma-
ların da önünü açacaktı. Kürt müziği 
böylelikle her anlamda daha profesyonel 
bir zemine oturabilecekti. 

Dahası  Kürt müziği sanatçıları  da 
profesyonel olmak ya da profesyonel 
davranmak zorunda kalacaktardı . Al-
bum çalışmaları  daha derli toplu olacak-
tı . Repertuar hazırlanırken daha profes-
yonel olunacaku. 

Ama olmadı ... Bugün gelinen noktadan 
bakacaksak, ne durumda sektör? 

Ayhan Evci: Bugiin için Kürt mtizi-
ğinde şu soruları  sormak gerekiyor: "Al-
burn çalışmalannda neler gözönüne  

rigor?", "Beste yapılırken kriter ne-
dir?", "Beste nasıl oluşur?", "Beste sa-
dece şan melodisi midir?", "Sound ne-
dir?", "Album sonrası  yapılması  gere-
kenler nelerdir?", "Sözleşmeler nasıl ol-
malıdır?", "Menejerlik nedir?", "Telif 
hakkı  nedir ?" Baran bu sorulaım ce-
vapları  net olarak verildiğ'inde belki sek-
törel bir biiyiimeden veya kalkınmadan 
ya da Kürt müzik sektörünün gelece-
ğinden söz edilebilir. Çünkü şu ana ka-
dar, bir miizisyenin asgari olarak bilme-
si gerekenler, bilinmeden veya dikkat 
edilmeden yapıldı  ve yapılıyor. 

Aranjörler bütün bu kanşık tablonun 
neresinde duruyor? 

Ayhan Evci: İşler daha çok aranjör-
lerde bitiyor. Kürt miiziğinde melodi ve 
şarkı  kalıpları  minimum temalardan 
oluştuğu için, şarkının a, b, c gibi bö-
liïnıleri pek olmuyor. 0 zaman da iş  
aranjöre düşüyor, aranjörün altına mü-
zik yazması, armonize etmesi ve ek 
Part'lar yazması  gerekiyor. Böyle olunca 
durum aranjeyi aşıyor. Çünkü aranje ya-
pılan bestenin trafiğini belirlemektir. 
Yönetmen ve prodüktör ise şarluya kat-
tığı  mrizisyenlerle beraber muzikal tar-
zı, karakteri ve soundu belirler. 

Sürekli birbirine çok benzeyen pop 
alt yapılar kullamhyor, pop diye Istan-
bul'daki mankenlerin yapurdıklan al-
buınler algılandığı  için de, yapılan al- 
bümlerin 	pop alt yapılan pop ola- 
rak kabul edilmiyor, elektro gitar ekle-
nip, Rock gibi bir şeyler yapılıyor. 

Sürekli birbirine benzeyen altyaplann 
komılmasuıda aranjörlerin rolü yok mu? 

Ayhan Evci: Oyle görülüyor ki, sü-
rekli birbirine benzeyen melodik yapıla-
ra alt yapı  yapma zorunluluğu insanları  
bir yerden sonra da bezdirdi. Aranjörler 
de işin içinden çıkabilmek için, kafala-
rında kalıplaşmış  hazır temalan alt alta 

Aynı  alt yapılar her.albiimde alt 
alta dizildiği için, bu sefer albiimler ara-
sında hiç bir fark olmamaya başladı. Alt 
yapılar pop olmasına riğ'men pop den-
iniyordu. Biraz elektro gitar konulu nca 
her nasılsa rock oluyordn, ağlayan yalı-
lar konulduğunda arabesk, geleneksel 
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Eyliil Dedin miydi 

Eylül dedin miydi, tenha o ri.lzgAr 

yüzünün akşarnla susan dolaylar ı nda 

bir gariplik eni konu, bir umulmazl ı k 

Ey, yine mi gölgeler! Yine o sazl ı k! 

Arzunun göğünde buruk vedalar gibi 

kuş lar, kuşlar! İ nsan ne umabilir ki 
bir yazdan; bir yüzün akşam ı nda dağı l ı p 

gidecek yazdan: Kuytu güneş. Issı z 

koy. Ve bir bağı rış  enginden, yüreğ i 

yazg ı ya al ıştı  ran... Ah, dediğ i şairin 

dağın ard ı ndaki !* Niye hala bu özlem? 

Bir daha m ı  yaygara, daha mı  yı kı m 

zakkumlar çit boyu, güller, Troya.. 

Eylül dedin miydi, bir başka deniz; 

toplayan her yazdan çölün önceliğini 

Öyle güzel ki yüzün o deniz sahrası ndan 

gün boyu par ı ltı larla, öyle buyurgan! 

A, benim bin türlü halden yoran ı m 

sen şimdi uyand ı r ı lmışs ı n ya; hurma 
dalları , kervan böğürtüleriyle bir anda 

rüya gibi derinleşen Troya. Ve bir gergin 

bekleyiş  yürek burcunda. Ufukta yığışan 

karaltı lar! Dediğ i şairin, dağı n ard ı nda 

Daima bir sı çrayış; çünkü; uyutmaz ten 

bir Troya, daha; çünkü, sevilen yüzün 

eylül dedin miydi geçilmez hülyası ndan 

*Dağlar ın ard ında huzur vardır 
Ama bekle, yakında sende huzuru 

bulacaksın 

-Goethe- 

- Şairin yakında yayınlanacak Tedirgin 

Yar adl ı  kitabından... 

YAWN SADAK 
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sazlar konulduğunda ise "halk müziği" oluyordu. 
Pop isrninden ise ctizzamlı  gibi kaçıhyordu. "Vay 
efendim pop yoz miizikmiş  de, rock ise bir isyan 

Ne alakaysa. Ya da "Blues'da acayip 
direniş  temalan varmış ..." 

Bu üslup alakasız bir biçimde Kürt müziği aran-
jörlerinde de gelenekselleşti. Bir çoğu işin teorisini 
yapmaya başladı . Oysa yapılan işin abartı lacak bir ya-
nı  yoktu. Ayrıca müziğin kötüsü de yoktu. Beğenip 
beğenmeme vardı . 

Aslında şöyle bir durum var... Aranjöründe de, ya-
pmasında da, sanatasında da bir tabu, bir korku 
söz konusu... Bu nereden kaynaklanıyor? 

Ayhan Evci: Evet, böyle bir durum var. Buna 
benzer korkular ve tabular Kürt müziği yapan sanat-
çıları  sindirdi. Herkes korka korka albilm yapmaya 
başladı . Qinkü aylarca süren büyük bir emek harca-
narak yapılan albiimler, bir anda afaroz edilebiliyor-
du. Bu da Kürt müziği icracılannı  ürkütüyordu. Oy-
sa albiim bir duygu işiydi. Girersin sttidyoya, arka 
planda bir şey düşünmeden içinden ne geliyorsa onu 
yaparsın. Ayrıca Kürt müziğinin gelenekseli verme-
si bir yana, yeni deneysel çalışmaların öntinii-açarak, 
kendi tarzını  yaratması  gerekiyor. Yoksa komşuları-
nı  taklit ede ede nasıl milziğini geliştirip sınırlarını  
aşacaksinki... 

Müzik sektörünün birçok sorunu var, durum böyle 
olunca, işin bu kısmı  zaten sektörün dışında tutulu-
yor... 

Ayhan Eva: Evet, ama eğer "Kurt müzik sektö-
rü" diyeceksek eğer, bunun içine müzikle ilgili her-
şey giriyor. Sorun sadece firma bazında değil... 

Kürt müziği yapan sanatçıların, müzisyenlerin de 
ydpması  gereken çok işleri var. Tabular' olmayan, 
miizikal takıntıları  da olmayan, müzikten de anlayan 
yapımcıların mtizikal zemini oturtmada ciddi rol oy-
namalan gerekiyor. Ama bu şimdiye kadar olmadı... 

Yapmcılık iyi bir noktada değil... Çok az firma var, 
olan firmaların bir hum da hiçbir yapıma imza atmı-
yor uzun süredir... Bu noktaya nasıl gelindi? 

Ayhan Evci: Şimdi yapımcılık ciddi bir biçimde 
tökezledi ve sınıfta kaldı. Bazı  yapımcı  firmaların üst 
düzey yöneticileri, müziğin `m'sinden hiçbir şey an-
lamadıklan halde, belirleyici roller oynadilar. Mese-
la yapılan albümlere hiçbir katkıda bulunmuyorlar-
di, hazır gelen albiimlerin ise hiçbir masraf yapma-

. dan ömür boyu yayın haklarını  alıyorlardı. Album 
sahiplerinin bir çoğunun profesyonel bilgilerinin ol-
rnamasınclan ciddi bir biçimde yararlamyorlardı . 

Bu tablodan sanatçılar da sorumlu değil mi? 
Ayhan Evci: Müzik yapmak zorunda olanlann 

yaptıkları  işten başka bir gelir kaynakları  yok. Eğer 
kendilerine ait ekstra bir işleri ya da başka bir mes-
lelderi yoksa, ayakta kalabilmeleri mümkün değil. 
Genelde politik amaçlı  etkinliklerde sahne alabili-
yorlar, bunlarda "dayanışma" amaçlı  olduğu için, 
bir gelir elde etmeleri mümkün değil. Biraz da bu 
çaresizlik ytiztinden, önlerine ne tür sözleşme konu-
lursa konulsun "evet" dediler. 

Yapmalardan bir birliktelik beklemek doğru 
sonuçta rakipler... Ama sorunlannın çözümleri için 
biraraya gelmeleri gerektiği anda bile gelmemişler 
hiç... 

Ayhan Evci: Kürt müziği yapımcılan ise hiçbir 
zaman sorunları  için biraraya gelmediler. Ortak po-
litikalar iiretip, pazarı  daha da genişletip, mtizikal 
bir rekabet yaratacaklanna, tek başlarına piyasanın 
nasıl sahibi olacaklarının hesabına düştüler. Diğer 
firmanın ne zaman iflas edeceğiyle ilgilenmeye baş-
ladılar. 

Bu tavır sanatçılara da bulaşmış  durumda. En 
başta kimse kimseyi beğenmiyor. Kimse bir diğeri-
nin yaptığı  album"' beğenmiyor. Gazetelere röportaj  

veren çiçeği burnunda Kürt müziği sanatçı  adayları, 
"Kimden etkilendiniz?" sorusuna şimdiye kadar hiç 
yaşayan bir sanatçıyı  örnek vermedi. Daha çok şu 
anda yaşamayan klasik müzik sanatçılarından, Hasan 
Cizrawi, Arif Cizrawi, Ayşe Şan, Isa Bervari, Tahsin 
Taha gibi isimler veriliyor. Tabii ki bu isimler gele-
neksel Kürt müziğinin önemli isimleri. Ama müzi-
ğin içinde olan bir muzisyenin aktiiel olan hiçbir şe-
yi beğenmemesi, onları  yok sayması  mümkün 

Sezen Aksu'nun ilk Diyarbakir kanserinden son-
ra, Kurt bası nına konuşan bir müzisyen, kendisine 
örnek olarak Kurt müziğinin önünü açtığı  için Se-
zen Aksu'rı  seçtiğini söylüyordu. Absurd ama ger-
çek bu! 

Peki ya Ustalar... Usta sanatçılar... Şivan Perwer, Ci-
wan Haco ve Nizamettin Ariç... Bunlar nerede du-
ruyor? 

Ayhan Eva: Ustalara çok iş  düşüyor. Kurt müzi-
ğinin sektör olabilmesi için çaba içine girmeleri ge-
rekiyor. Kurt müzik piyasasına yeni sesler, yeni yete-
nekler kazandırmalan gerekiyor. Tüm dünyada ve 
Türkiye'de belli sanatçılar, bir dönemden sonra ye-
ni sesler ve tarzların yaratılması  için birikintlerini or-
taya koyarlar ve paylagrlar. Kürt müzik ustalarının 
da bunu yapması  gerekmiyor mu? İşi sadece yapım-
cılan eleştirmek noktasında bırakmamahrz... "Mü-
zikten anlamayanlan yapımcı  yapıyorlar" demek bir 
tespit ama bir çözüm değil. Müziğe kalıcı  olmak 
adına bakan, sektörleşmek adına bakanları n, kendi-
lerine bir konsept belirleyip, bunu sağlam bir strate-
jiyle pekiştirmeleri gerekiyor. 

Bir çok iş  dalında olduğu gibi mtizikte de haşarı  
ekip işidir. Bir çok Kart müziği sanatçısının beraber 
çalıştığı  bir ekibi yok. Her şeye kendileri karar veri-
yorlar. Yalnız çalışmaya alışmaktan, artık hiç kimsey-
le çalişamıyorlar, bir menejere dahi ihtiyaç duymu-
yorlar. Tek başına verilen kararlar bir siiee sonra sağ-
lıklı  olmaktan çıkıyor. 

Sorunlar gündeme gelince de, "ne yapalım tek 
başmarz" denilerek, hemen olay rasyonaliie edili-
yor ve böylelikle hatalar kabul edilmiyor: Meseta 
sözleşmeleri bir avukata okutmadan imzilıyorlar, 
sonra da asla iŞin içinden çıkamıyorlar. Albüm yapı -
yorlar, ama her şeyi yapımcı  firmadan bekliyorlar. 
Bir grup kurup, promosyon için bir tura çıkmıyor-
lar, firmanın her şeyi çözmesini bekliyorlar. 

Yapılan bestelerde de işin kolayına knı lıyor. Ge-
leneksel Kurt mtiziğinde var olan temalar alınarak 
yeni yapılmış  besteler gibi sunuluyor. Bazı  sanatçıla-
rın anonim parçaları  MESAM ve MSG gibi kurum-
larda adlarına tescil ettikleri de biliniyor. Eskiden 
bazı  türktictiler Kiirtçe parçalara alakasız Türkçe söz 
yazarak bunu yapıyorlardı, şimdi Kart müzisyenlerin 
benzerini yapması  çok acı. Bilinen geleneksel bir 
şarkuun nakaranna yeni bir bölüm eklemek, o şarkı-
yı  yeni bir beste yapmaz. Beste ve söz yazmak ciddi 
bir iştir. Ve bunun da kendine göre kuralları  vardır. 
Müzisyenlerin daha çok kendilerini zorlamalan ge-
rekiyor. 

Kurt müziği icracılan, yapımcılan, aranjörleri salt 
geleneksel tarzın isıtılıp isıtılıp yeniden verilmesin-` 
den vazgeçmeliler. Yeni müzikal konseptlerin, anla-
yışlann ortaya çıkabilmesi için müziğe ve de genel 
olarak sanata daha geniş  bir perspektiften bakmak 
gerekiyor. 

Aslında Kiirt müziği zengin bir miizik... Nasıl oldu 
da bu noktaya gelindiğini örnekleriyle anktunız... 
Yakın zamanda bu sıkıntıları  aşması  mümkün 

Ayhan Evd: Kurt müziğinin zengin bir müzik 
olduğu kuşku görürmez. Yayıldığı  coğrafya bu zen-
ginliğinin en büyük kaynağı. Bunu lokalize etmek, 
daraltmak, sadece politize bir hale getirmek onu kii-

Oysa daha da zenginleşebilmesi için sınırları-
nı  aşması  lazım. Bir dönemin gerici TRT mantığuun 
çerçevesinde durmak ona verilecek en büyük cez'a-
dır. Ki o böyle bir cezayı  haketmiyar. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



FlitittLKULti:** 

Kiirtçe albiimieri korsandan alıp dinlemek 
alışkanlık haline gelmiş. Basım ve dağıtı mı  

yapan firmalar çok ciddi zorluklar yaşıyorlar. 
Yasaklar, toplatmalar, mahkemeler cabası . 

K
OM NEOAX, iki önemli Kürt 
müzik firmasından birisi... Çok 
ayıda başarılı  yapıma imza attı. 

Bir çok çalışmasını  Avrupa'daki Mir 
Müzik ile bağlantılı  yapıyor. Mezopo-
tamya Kültür Merkezi bünyesindeki 
müzik grubu ve sanatçı ların çoğunluğu 
Kom Mtizik'e bağlı  çalışıyor. Kom Mü-
zik yöneticisi Ziibeyir Perihan, firmasını  
ve Kürt müzik sektönlinii anlattı. 

Sizi tanıyabilirmiyiz? 
Ziibeyir Perihan: 1966 Diyarbakir 

doğumluyum. Kom Miizik'te prodük-
törliik yapmaktayım. 
Yalinıncıhğa ne zaman baslakil  n17?  Fir-
main= hikayesi nedir? 

Zübeyir Perihan: Daha önceleri do- 
laytı 	yapımcılığı, 2004 yı- 
lından itibaren profesyonel olarak sür-
duruyorum. Korn Müzik, 1997 rlinda 
kurulan ve 10 yılda ciddi bir repertuar 
oluşturarak bu süre zarfinda 170'in 
üzerinde albtim yarnlarp kendi alanın-
da önemli bir etikete dönüşen ve Kürt-
ler tarafindan ürünleri takip edilen bir 
firrnadır. Kürt mtiziği üzerine çalışmalar 
yapıyor. 

Şu ana kadar ne tür eserler yarnladmız? 
Zübeyir Perihan: Arşiv çalışmaları, 

özgün müzik, halk 	fantezi, 
pop, rock, hip-hop, enstrtimantal, şiir 
vb. türlerde albiimler hazırlayıp yayınla-
dık. Aslında Kürt müziğinin gelişimine 
geniş  bir yelpazede hizmet etmeyi 
bütün miizik türlerine yer vermeyi 
amaçlayan bir yaldaşıma sahibiz. 
Firmanızın özel bir ilgi alanı  var mı? 

Zübeyir Perihan: Firmamızın ilgi 
alanını  Kürt Müziği teşkil etmektedir. 
Özellikle arşivsel değeri olan ve klasik-
leşmiş  eserleri kayıt altına alıp tanıtmayı  
ve güncel olarak dinlene bilecek müzik 
türlerine yer verrnekteyiz. Örneğin ara-
lannda Mıhemed Şexo, M.Arif Cizravi, 
Hesen Cizravi, Kawis Ağa, Qerepete 
)(cc°, Tahsin Taha, Meyremxan, Eyşe 
Şan, Aslika Kadir, Eyaz Yusif, Said Yusif 
ve Klarnen Y'erivane gibi klasik album-
leri arşivine katarak. önemli bir kültürel 
hizmette de bulunmuştur. 
En çok satan CSClirliZ hangisi oldu? Bu-
nu neye bağlıyorsunuz? 

Ziibeyir Perihan: En çok satan tirün-
lerimiz Agire Jiyan'ın Adare ve Helin 

Yine Diyar'ın albiimleri çok 
sattı. Bu ürünlerin satışlarının raksekli-
'gird son otuz yılda Kürtlerin yaşadığı  
toplumsal alt-üst oluşlan, acilan, sevinç-
leri, özlemleri işleyerek kendi tarzlann-
da daha kaliteli müzik yapıyor olmaları -
na bağliyonury. 
Hiç satmayan albürniiniiz oldu mu? 

Ziibeyir Perihan: Hiç satmayan 
olmadı . Qıkardığımız her 

mutlaka belli bir miktarda satılı-
yor. Ancak çok az satan iininlerimiz 
oluyor. Mesela enstnimantal, şiir al-
biimleri çok az satıyor. Fakat bu tür al-
biimlere yer vererek teşvik etmek gere-
kiyor. Mesela Zahid Brifkani'nin "Sim-
foniya Azacliye" adlı  çalışması  kaliteli 
ama az satan bir ürün. Ya da Egide Ci-
mo'nun "Avazen Behna Axe" adlı  ça-
lişması... 
Sizce bir Milt müzik sektöründen söz 
edilebilir mi? Türkiye'deki sektörclen 
ayrı  bir böyle bir sektör söz konusu mu? 

Ziıbeyir Perihan: Maalesef Türki-
ye'deki müzik sektörünün dışında özel 
olarak bir Kürt müzik sektöründen söz  

edemiyoruz. Kürt müziğinin ciddi bir 
potansiyeli olmasına ragmen bir sektöre 
döntişttiremedik. Unkapanı 'nda çok sa-
yıda firmanın sahibi Kürt. Ve ağırlıkta 
Kürtçe albilmlere yer veriyorlar. Kom 
müzik olarak ise bir dd. istisna hariç 
tümden Ktirtçe albıimlere yer veriyo-
ruz. Ancak Kürt müzik sektörü oluşa-
mamıştin Bir de Kiirtçe albtim çıkaran 
firmaların müzik pazanndaki payı  son 
derece dtişiiktür. 2006 yılı  Mü-Yap ve-
rilerine göre tahmini olarak %5 gibi ko-
mik bir orana tekabid etmektedir. Sade-
ce Türkiye'de yaşayan Kürt ntifusunim 
oranı  bunun çok çok fazlasıdır. Korsan 
cd-kasetlerin en fazla Kürt miiziğinde 
olması  da bu oranın düştildTgünde cid-
di etkisi bulunmaktadı r. 
Kürt müzik fırınalannın serüvenlerini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Ziibeyir Perihan. Yakı n döneme ka-
dar yasaklı  olan bir Kürt müziğinden 
bahsedilebilinirdi ancak. Kürtçe cd ve 
kasetler yasal olmayan yollardan çoğaltı-
lip satılıyordu veya el altından kopyala-
narak dinleniyordu. Öyleki Kiirtçe al-
biimlerde korsan kaset ve cd dinlemek 
bir alışkanlık haline 	Bu neden- 
le Kiirtçe albtinderin basım ve dağıtımı-
nı  yapan firmalar çok ciddi zorlukları  
yaşayarak günümüze gelmişlerdir. Ya-
saklar, toplatmalar, mahkemelerin açıl-
masıyla dolu yılları  geçirdiler. Bu ne-
denle bu alana ciddi yannmlarda yapıl-
madı. Büyük riskier taşıyordu. Örneğin 
Türkiye'de nispeten demokratikleşme-
nin yaşandığı  günümüzde, 2005 yılında 
firmamıza ait 15 civarında albiime dava 
açıldı, alburnlerimiz toplatıldı. Avukat-
lanmız hukuk mücadelesi vererek top-
latrna kararını  7-8 ayda kaldırdıktan 
sonra bu albiimlerimizi basıp dağıtabil-
dik. Buradan ciddi maddi kaybımız ol-
du. Bu tür sıkıntılar geçmiş  yıllarda da-
ha fazlaydı. Böyle olunca da fazla yatı-
rım yapılamadı . Bu durum müziğin cid-
di bir kalite kazanmasuu da olumsuz et-
kilemektedir. Günümüze kadar belki de 
binlerce Ktirtçe albümün yapıldığını  
söylemek mümkündür. Kaliteli kalitesiz 
yapılan albıimlerden bazıları  sadece pa-
ra kazanmayı  amaç edindiğinden unu-
tulup gitmiştir bile. Bu nedenle Kürt 

müzik firmalarının senayenini hem bü-
yük zorluklara, yasaldara, baskalara ma-
ruz kalınan bir süreç, hem de fazla plan-
program dahilinde ytiniyemeyen, yan-
nını  fazla göremeden, el yordamıyla pa-
zarda yer edinmeye çalışan bir süreç ola-
rak değerlendiriyorum. 
Sektörün ne gibi sorunları  var? 

Zübeyir Perihan: Müzik sektörü ge-
net olarak ciddi bir kriz sürecini yaşa-
maktadır. Belki de dünyanın gelişmiş  ve 
gelişmekte olan hiçbir ülkesinde alma& 
ğı  kadar ciddi sıkıntılar yaşamaktadır 
Türkiye'deki müzik sektörü. Daha diine 
kadar korsan kaset ve cdierin varlığı  sek-
töre büyük darbeler vururken, günü-
müzde ise gelişen teknoloji karşısında 
hazırlıksız yakalanan müzik sektörü cid-
di sıkıntılar yaşamaktadır. Mp3, bilgisa-
yar, müzik taşırcılan ve internet gibi 
teknolojik gelişmeler deyim yerindeyse 
albüm satışlannı  en alt düzeylere indirdi. 
Gelişmiş  ülkelerdeki gibi dijital ortarn-
dan ve diğer müzik kullanan yerlerden 
(TV, radyo, otel, bar, ve müzik cihazla-
rının satışından) müzik sektörü payını  
alamamaktadır. Bu yönlü çalışmalar ya-
pıtıyorsa da henüz kat edilmesi gereken 
çok yol var. Eger bu alanda başarı  elde 
edilirse kısmen finansman sorunu çözti-
lebilir, aksi durumda müzik sektörü cid-
di finansman sorunu yaşayacaktır. Yine 
dağıtım, pazarlama ve fiyat politikasında 
da önemli sorunlar yaşanmaktadır. 
Kürtçe albiim yarnlamak bir avantaj 
mı, dezavantaj rm? 

Ziibeyir Perihan: Kom Müzik olarak 
Kiirtçe albiim yapmayı  avantaj veya de-
zavantaj olarak gördüğümüz için değil 
Kürt müziği üzerine böylesi bir alanda 
çalışma yürütmeye inandığımız için 
yapmaktarz. Ancak piyasa açısından ba-
kı ldığı  zaman avantajlı  yanlannın yanı  
sıra dezavantajh yanları  daha fazladır. 
Özellikle de yatırım yaparak piyasa siir-
diiğüntiz bir Kiirtçe tinınti yeterince pa-
zarlama olanağına sahip değilsiniz. Ge-
lir düzeyinin düşük oluşu, Kiırtçe al-
bürnlerin yasaklı  geçmişinden kaynakli 
olarak yaşanan korsan alışkanlığını n 
oluşu ve hatta bölgede korsanın önüne 
fazla geçilmeyişi gibi faktörler ciddi sı-
kıntı  teşkil ediyor. En önemli dezavan- 
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Can 'Vice! ve Ahmet Kaya buluşması  

Sevgi Duvarı  
Sen miydin o yalnızliğım mıydı  yoksa 
Kör karanlıkta açardık paslı  gözlerimizi 
Dilimizde akşamdan kalma bir h.:1Rn 
Salonlar piyasalar sanat sevicileri 
Derdim &Mini insan arasına çıkarmaktı  seni 
Yakanda bir amonyak çiçeği 
Yalruzliğım benim sidildi kontesirn 
Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. 

Kumkapı  meyhanelerine dadanclik 
Öni:unnizde; Altınbaş, altın zincir, fasulye pilakisi 
Ardımızda görevliler Hızır paşalar 
Sabahları  açildarda buluriardı  ieşimi 
Öyle sıcaktt ki çöpçtilerin elleri 
ÇöNtilerin elleriyle okşardım seni 
Yalnızliğım benim süpürge. saçlim 
Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi 

Baktım gökte bir kırmızı, bir uçak 
Bol çelik, bol yıldız, bol insan 
Bir gece sevgi duvarını  aştık 
Düştiiğiim yer öyle açık scçik. ki  
Başueumda bir sen varsın bir de evren 
Saynuyorum 	dirilttilderimi 
Yalnızlığtm benim çoğul trirkiderim 
Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. 
CAN YÜCEL 

Ahmet Kaya bu çok sevdiği Can Yücel şiirini 
şarkilaştırmak ve dinleyicisiyle paylaşmayı  iste-
mektedir. Ancak buna bir türlü karar veremez. 
Kararsız kalmasında iki şey etkili olur. Birincisi şi-
irin hakkını  verememek, ikincisi ise Can Baba'nın 
bu işe ne diyeceğidir. 

Bir diğer tedirginlik ise düzenlemesine iliş-
kindir. Çünkü Ahmet Kaya tam da bu şiiri şarkı-
laştırmak istediği yeni albiimde, "vazgeçilmezle-
rim" dediği aranjöni Osman İşmen ile şair Yusuf 
Hayaloğlu olmadan çalişıyordur, 

Yeni albtimdeki diizenlemelerini ekibinden 
genç bir müzisyen, Ahmet Koç yapacaktır. Melih 
Kibar'ın stüdyosunda çalışmalara başlamıştır. 

Çalışmalar başladıktan bir sine sonra nihayet 
kararım vermiş  ve Sevgi Duvarı  şiirini şarlulaştır-
MIŞtır. 

Sevgi Duvarı  bittiğinde Can Yticere dirtier-
mek ister. Bu yüzden Gülten Kaya ile birlikte, 
Can Yücel'in Kuzguncuk'taki evine gidihnek üze-
re yola çıkihr. 

Akşam 21.00 gibi sözleşilir. Kuzguncuk'a ge-
lindiğinde, alışveriş  için dunılur. . 

Esnaf Ahmet Kaya'yı  tanır ve onun gelece- 
ğinden haberdardir. 	; 

Can Baba'nın saatlerdir onların yolunu göz-
lediği ve beklerken habire içtiği söylenir Ahmet 
Kaya'ya. Meğer randevu saatiyle ilgili bir kanşlık-
lık olmuştur. Can Baba'yı  iyi bilen esnaf Ahmet 
Kaya'yı  uyanr: "Yandınız Ahmet abi." 

Eve varildığında ilk "Merhaba" gün yüzü 
görmemiş  bir kiifiır olmuştur. Bütün hiddetiyle 
ve çocuk gibi sevimliıliğiyle saldırıya geçmiştir bile 
Can Yücel. 

Bir an önce şarkıyı  dinlemek istemektedir, fa-
kat bir sorun vardır. Evde teyp yoktur. Can Baba 
kiikrer: "Neyirnizle dinliycez bu şarkıyı  Güler, bu 
evde teyp var mı?" Güler Yücel de dahil herkesi 
bir telaş  sarar, çünkü evde teyp yoktur. Panikle 
teyp aranır, fakat bultmamaz. Çözümü Ahmet 
Kaya önerir. Arabada teyp vardır, Can Baba aşağı  
inmeyi kabul ederse, arabada şarkı  diınlenebilir. 

0 heybedi gövdesini Ahmet Kaya'ya yaslar ve 
Oder Abla ile arabanın arka koltuğuna otururlar. 
Ahmet ve Gülten Kaya önde, Can ve Güler Yücel 
arkada şarkıyı  dirderler. Sevgi Duvan'nı  sessizce 
sonuna kadar dinlerler. Can Baba'nın gözleri 
nemlenix, iltifattru yine geleneksel kittlideri ile ya-
par. 

Can Baba'nın şarkıdan memnun kalması, 
herkes de bir rahatlamaya yol açmıştır. Can Yü 
cel'in şiirleri ve küftirleri, Ahmet Kaya'run şarkıla-
n, Güler Abla ve Gülten Kaya'nın da katılımıyla 
sabahlanır. 

Sevgi Duvarı  kaseti bitmiştir, baskıya hazır-
dır. Fakat bu sefer başka bir sorun çıkar. Kültür 
Bakanlığı, büyük şair Can Yücel'in şiirindeki "si-
dikli" kelimesine talumştır. Bununla ilgili Can Ba-
ba ile görrişülmesi gerekmektedir. 

Gülten Kaya biraz da çekinerek telefona san. 
hr. Can Baba, şiirine sansür uygulayan sisteme et-
mediği kiifriı  bırakmaz, "Ne demeliyim yani, cişli 
mi yapıcaz bu kelimeyi bu saatten sonra?" Gülten 
Kaya'run him tedirginliği şarlunın sansür kurulu-
na takılıp, iptal olma olasılığı  üzerinedir. Şarlunın 
melodik yapısı  da gözönüne alınarak, telefonda 
kelime aramaya başlarlar ve kurtancı  kelime bulu-
nur: "Pasaldr!" 

Milyonlarca şiir severin dağarcığındaki "Si-
dikli Kontes" lafi yerine "Pasaldı  Kontes" bulun-
muştur, böylelikle usta şairin tevazusu ile denetim 
yasası  anektodlannın arasına girer bu kelime de... 

tajlardan biri de reklim sorunudur. Özellikle medya-
nın tekelleşmiş  olması  ve Kiirtçe albiimlere sanatçılara 
kapalı  oluşu tanıtım konusunda ciddi bir sıkantı  doğur-
maktadır. Medya TV, radyo ve gazeteler aracılığıyla 
topluma neyi sunuyorsa, neyi öne plcanyorsa ağirlikta 
rağbet gören onlar oluyor. Ne yazık ki hem Kürt sa-
natçılar hem de Kürt müziğiyle ilgilenen firmalar bu 
durumdan olumsuz edcilenmekte, medyanın olanalda-
rından vararlanarnamaktadir. 
1Ciirtçe albiimlerin göreceli de olsa serbest olduğu yıl-
lardan bu yana ne gibi gelişmeler yaşandı? Firmalar bu 
kısmi özgiirltip iyi değerlendirebilirdiler mi? 

Ziibeyir Perihan: Kuşkusuz Ktirtçe albihnlerin gö-
rece serbest olınasıyla birlikte belli gelişmelerin yaşan-
dığını  söylemek mümkündür. Özellikle marketlerde 
açıkça Kiı rtçe müzik cdlerinin satışa sunulması  önem-
li bir &I'm& Bu durum giderek Kürt mitziğinde altya- 
pısı  daha güçlü, 	 öne çıkmış  albilmlerin 
yapılmasını  beraberinde getirdi. Yani hem müzisyenle-
rin hem de firmaların daha profesyonel çalışmalara yö-
nelmesini ve belli oranda bu alana yatırım yapmasını  
sağladı. Fakat bu olanaklar yeterince değerlendirilebil-
di mi kuşkusuz hayır. Mesela Mkt müzik sektörü oluş-
turulamadı. Yeterince Kürt aranjörler, yönetmenler ve 
enstriiman kullanan müzisyenler yetişemedi. Belli bir 
gelişme yaşansa da Kürt müziği ve kültürüne uygun, 
akademik yönü öne çıkan profesyonelleşmiş  bir yapıya 
ulaşilamadı. Ve Kürt müziği büyük bir derya olmasına 
ve güçlü tarihsel-kültürel dayanağı  olmasına ragmen 
Türk, Arap ve batı  müziğinin etkisinden kurtarılamadı. 
Bu nedenle bir çok albürnde Türkçe, Arapça, veya ba-
tı  altyapılanın üzerine solistlerin Ktirtçe sözlü okuduğu 
parçalara sıkça rastlıyoruz. Yani birçok albtime Kürt 
müziği yerine Kiırtçe sözlü müzik demek daha doğru-
dur. Tabi bu da bir yerde doğaldır. Ve giderek müzik 
alanında önemli tartışmalar ve arayışlarda yaşanıyor. 
Ktirtçe müziğin yasaklı  olduğu dönemde bir biğla-
mayla, veya çok basit altyapılarla müzik yapılıp dinle-
nebiliyordu, ama günümüzde artık kaliteli altyapı, bes-
te ve söz yazarlığı  tartışması-arayışları  da her geçen ar-
tıyor. 
Telif hakları  politikanız nedir? Sanatçı, bested, söz ya-
zarı  ve icracıya ne tür telifler ödeniyor? 

Zübcyir Perihan: Kürt müzik yapımalan geçmişte 
belki iyi paralar kazanabilmişlerdi. Fakat günümüzde 
bu artık imkansız hale dönüştü diyebilirim. Telif konu-
sunda çeşitli kuruluşlar var. Mesam, MSG gibi. Bu ku-
ruluşlar üzerinden besteci, söz yazan, yorumcu gibi 
emek sarf eden miizisyenlere telifieri ödernektcyiz. Ta-
bi geçmişte bundan bihaber yürüyordu. Bizim bu ko-
nuya ilişkin politikarnız herkesin emeğinin karşılığını  
almasıdır. Sanatglantruzı  ilgili kuruluşlara üye olmala-
rı  için teşvikte ediyoruz. 
Yaptığınız albümlerde ne gibi kriterler gözetiyorsu-
nuz? Bn kriterlerin müzik sektörüne, milziSyenkre et-
kisi ne düzeyde? 

Zübeyir' Perihan: Yaptiğınuz albürnlerde daha kali-
teli, dinlenebilir ve toplumsal gerçekliğe hitap eden, 
toplumun yozlaşmasma değil düzey kazanmasına hiz-
met eden bir sanatsal içeriği esas alıyoruz. Bu durum 
ister istemez mitzisyenleri de arayışa sevk etmektedir. 
Gelecekte daha profesyonel ve daha verimli bir Kürt 
müzik sektöründen söz edebilir miyiz? 

Zilbeyir Perihan: Kuşkusuz bu alanda ciddi bir de-
neyim ve birikim oluşmuştur. Günümüzde daha pozi-
tif bakabiliriz bu soruna. Kiln müziğiyle ilgilenen her 
kesin üzerine düşen görevler var bu konuda. Firmalar- 
la 	araya geldiğimizde de sektörel sorunlannuzı  ir- 
deliyoruz. Ama iyimser olmak istiyoruz. 
Eklemek istediğiniz bir fey var mı? 

Ziibeyir Perihan: Kürt milziğinde daha güçlü 
ürünlerin açığa çıkması  ve Kürt müzisyenlerinin geliş-
mesi için dinleyicilerin mutlaka yasal yayınlanan cd ve 
kasetleri alıp dinlemesi ve bu yönüyle de destek sun-
ması  gerekmektedir. Aynı  şekilde internet üzerinden 
satış  yapan yasal sitelerden parça inclirmeleri gerek-
mektedir. 
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GENCO DEMİRER 

Bir Yezidi vaftizi 
Kan' buz gibi k ı pk ı rm ı z ı  karanl ı k 

gözlerinde parltyordu. 

Kurtulmay ı  istemediğ i bir ağda yeniden 

tuzağa düşenler kadar kinliydi. 

Dudaklar ı  kör edip gözlerimi 

gitmememi deniyor artı k. 

Mavi hala cliişleri ama zehirli... 

Hayalsi vücuduyla her hücremi istila ediyor 

Damarlar ı m boyunca acele etti riyor acı yı , 

hayk ı rtı r ı yordu. 

şehvetimizle ayd ı nlanmış  bir gecenin 

üzerinde aç ı k kap ı lar 

Doğuya adanm ış  bu ybrekte 

iz b ı rakan TAWL1S bir ateş  att ı  içimize. 

Gözlerinde saklanmış  ve maskeliydi 

zehir ve oda k ı rm ı z ı yd ı  art ı k. 

Bendeydi art ı k gitmemecesine... 

Ne güneş  kurtar ı rd ı  bizi 

ne bir Yezidi vaftizi. 

,o, 
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Ihtiyar ve yeryüzü 
Yirmi yaşına geldiğinde, azmedip önce 

okumayı  öğrenmiş  sonra da kitap 
yazmıştı. Sonra durmamış, yönetmen 

olmayı  kafaya takmış  ve çobanlığı  
sırasında yaşadıklarını  fime çekmiş, kısa 
süre içinde İtalya'da epey ün kazanmıştı . 

EYLEM KAFTAN 

1:11  !AMU beni Ihtiyar' taruşurdr. Bir Japon filmin-
de görmilşnim onu. İkaru/ Yaşamaku adı . Tek 
bir cümle kuruyordu film. Geçerli olan tek şey 

yaşamaktı r. Yeryiiztinti sevmesini öğrenmeli. Bir devlet 
dairesinde hayatı  boyunca bir mumya gibi makbuzlan 
mühtirlemişti ihtiyar. Otuz yı l öyle geçip gitmişti ve 
bir gün mide kanseri olduğunu öğrenmişti. Alp ayı  
kalmıştı  ama bilmiyordu ki yaşamasını. Birilerinin ona 
yaşamasını  öğretmesini istiyordu. Kim biliyordu yaşa-
masını? işyerinde daima enerjik ve neşeli olan bir genç 
kız vardı. Ona sordu. Waal böyle daima enerjik ve ne-
Şelisin? Ne yapıyorsun bana da öğret!' dedi. Kız 'Hiiç' 
dedi `Sadece yemek yiyorum ve çalışıyorum.' Çanta-
sından kurmalı  bir beyaz tavşan çıkarttı. Tavşanın me-
kanik hareketlerle yiirtirlişiinii izledi ve ellerini çırpn 
sevinçle. `Sadece bu bile beni mutlu ediyor' dedi. 
Gözlerini kocaman açtı  ihtiyar. 'Buldum!' dedi ve te-
laşla işe koştu. Kalan zamanında otuz yıldır yapınadığı  
şeyi yapacak, gerçekten insanlara yardımcı  olacak bir 
şeyler için çabalayacakta. Ve öldüğü zaman onun aşkla 
yaptığı  o şey yüzünden arkasından gerçek gözyaşı  dö-
ken insanlar olacaktı . 

ihtiyar sonunda öllinnin en iyi rehber olduğunu id-
rak etmişti. Hiç bir zaman geç değildi. Sevgili yeryüzü 
hayatının ortasında da çıkabilirdi insulin karşısına. Ha-
yatı rım sonunda da. 

Ikinci ihtiyan mahallemde gördüm. ihriyann oğlu-
nu ise hep görüyordum. 

Oda bir deliydi. Diğer delilerden biraz daha doku-
nakhydı  çünkü viiciidunun tüm hareketleri kasılmış  kal-
mıştı. Varlığı  hticreydi, ellerini bir kedi gibi pençe pen-
çe dizlerinin üstünde tutuyordu. Bir tahta kasayı  dilde-
ınesine koymuş, üzerine adeta tiinemişti. Kapkara gü-
neş  gözhilderinin arkasında saklarnyordu. Onu her gör-
düğiimde ağlama isteği kabanyordu içimde çünkü o ka-
sılmış  kalmış  viicudu bir an için bile gevşemiyordu. 
Herşeye ragmen onu daha da trajik kılan kıyafetleriydi. 
Temiz pak giyinmişti, sokaklarda yaşayan biri değildi. 

'O'nun ilitiYann oğlu olduğunu bilmiyordum ama 
onunla hep konuşmaya çalışıyordum, sıcakta başına gü-
neş  geçip geçrnediğini soruyordum ona. Oralı  olmu-
yordu. Gerçek şu ki aslında onu çok merak ediyordum. 

Gerçek şu ki aslında ben uzayıp giden yollann üstün-
deki tozlar gibi uçuşmak üstiiyordum onun üstünden. 
Gerçek şu ki aslinda ben dağ  doruklannın üstünden eriyen 
karlar gibi karışmak istiyordum toprağa. Gerçek şu ki as-
lında ben insan formunu almış  o kaskatı  kabuğundan onu 
kurtarmak istiyordum. Ah, nasıl ama kendi kendimi kur-
tarabiliyor muydum ki? 

İnsan neydi? Bazen öylesine çirkin sesler çıkarıyor, öy-
lesine çirkin hareketlerde bulunabiliyordu ki en korkunç 
hayvaıidan da aherıltsiz ve tekinsiz görünüyordu gözüme. 
Oysa insanı  yere yatırıp kollarını  ve bacaklarını  açsam bir 
deniz *lama benzetebilirdim. Ve iki ayağı  üzerinde yü-
rüyen o binlerce tekinsiz hayvandan çok daha estetik geli-
yordu deniz yıldızları  bana. Nedir ki korkuyordum. Kala-
balıklara çıktığımda binlerce tekinsiz hayvan hayvanat 
bahçesinden kaçmış  gibi geliyordu bana. Çirkin seslerini 
duyuyordum. Bir kadın bir dilenciyi dövüyordu köşeba-
şında ve ağza hiç yaluşmayacak küflìrkr ediyordu bir yan-
dan da. Bir adam başka bir adamı  trafiğin ortasında evirip 
çeviriyor, herkese marifetrniş  gibi `ezebileceğini' göster-
mek istiyordu. Alı  bu insan mıydı? 

'O'nu görüyordum. Duruşunda ana rahmine tutun-
maya çalışırmış  gibi bir hal vardı. Rahimden çıktığından 
beri elleri o pozisyonda donmuş  kalmıştı. 

Bütün bu acıların kaynağı  akıl dediğimiz o hücre 
miydi? Smırsızlık içinde kendi çevremize çizdiğimiz ve 
kendimizi hapsettiğimiz o çember? Bebeklere sığınmak 
istiyordum pinkii bebekler henüz çemberi çizmediği-
miz o zamanlarda kalmıştı . Nedensizce heryerdeydiler, 
nedensizee herşeydiler. 0 da, küçükken, a yürümeye 
başladığinda, ağzı  kulaldarında "Anne' diye bağırıp na-
sıl yürüdüğünü göstermiş  miydi annesine? 

Ihtiyann oğlu bir kaç gün yokoldu. Herkes gibi 
kendi dertlerime gömiilmüştiim ki bir akşam ihtiyan zar 
zor taksiden inerken gördüm. estil başı  katı  içindeydi, 
sendeliyordu. Başı  sanhydı, elinde sımsıkı  tuttuğu ağır 
bir çanta vardı . Yanına koştum ve onu evine çıkaracağı-
mı  söyledim. Yardırrumı  istemedi. Oysa kapıyı  bile aça-
mıyordu çünkü burnundan sicim gibi kan akıyordu. 
Yardurumı  reddetse de, utancından olsa gerek, bana 
'Kant temizle kızım komşular görrnesinlee deyip duru-
yordu. Sonunda onu koluma girmeye ikna ettim. Her 
yer kana bularımıştı . ihtiyar o kadar çok kan kaybecti-
yordu ki. Artık onu neredeyse taşımak zorundaydırn. 
Evine girmek için anahtarı  aradım. Onu bir koltuğa 
oturtmak istedim. Kapıyı  yüzüme kapadı. Anahtarlan 
elimde kalmıştı . Kapıyı  açtım. _ken girdim. İçerde kes-
kin bir koku vardı. Heuer çöp içindeydi, yerden tavana 
düzenli bir şekilde yığılmış, destelemniş  çöpler! Tozlu, 
saramuş  binlerce kağıt parçası, et parçası , kutular, mu-
kavvalar! ihtiyar o kanlı  haliyle belli ki rahat ettiği tek 
yer olan çöplerin içine gidiyordu. 'Çocuğunuz yok mu? 
Oğlunuz, kızınız yok mu?' diye bağırıyordum. 'Oğlum 
var ama oğlumla konuşmayız'dedi titreyen sesiyle. 0 an 
kafamı  çevirdim ve oğlunu gördüm. 0 salonda duru-
yordu, sokaktaki pençe elli adam. Dışarıya bakıyordu. 
Ihtiyar bu akşam o çöplere kanlannı  akıta akı ta lEılecekti 
belki de. Ve oğlu yanına bile yaklaşmadan öyle bitecek-
ti hayatı. Komşuların söylediklerine göre .adam eskiden 
.5ğretmencli, hepimiz gibi 'normal' bir hayatı, terzilik 
yapan sevimli bir karısı  vardı  bir zamanlar. Şimdi ise 
komşular otuz yıldır normal bir hayattan sefalete inişini 
izledikleri adamın binalanndaki pislik yuvasından kur-
tulmak istiyorlardı. Adamın yıllardır topladığı  o kağıt 
parçaları, biriktirdiği ve yığuila kiımelecliği tüm o nes-
neleri atmak istiyorlardı. 

Oysa o çöpler ihtiyann herşeyiydi. 0 çöpü temizle-
dilderi anda ihtiyarm yeryüzüyle bir bağı  kalmayacakt. 
Otuz yıldır birikmiş  deste deste, yığınla kağıt, çöpün al-
tında ölüm vardı . Aslında başka bir Şekilde de olsa her-
kes ölüme inat kendince çöp biriktiriyordu. Bizi biz ya-
pan biraz da yaşam boyunca biriktirdiklerimizdi. 

()Rim, yeryüzünde ihtiyar için de bizim için de reh-
ber, öğretmen ve yol arkadaşlydı. 
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Keiciın ıe ecietat 
"Bu kadar 

acı lı , sevgisiz 

kadının 

yaşadığı  
bir toplumda 

mutlu olmak 

o kadar 

kolay mı?" 

FİRAT CEWERI 

A NNELEMMİI, kızlarımız, bacılannuz, karilanınız olmaların-
dan başka çok önemli bir özellikleri daha var kadınların; 
toplumun renkleridir onlar. 

Varliklanyla toplumu değiştirkr; yumuşatır, onu estetize, onu 
modernize eder, erotizm katarlar. Kadının olmadığı  toplum sert 
bir toplıımdur, tolerans ve insanlıktarı  mahrum, çağdışıdır. Siyaset, 
sanat ve edebiyatta kadının varlığı  toplumsal ilerlemenin işaretidir. 
Özellikle kadının fıkir ve fantezisınin bulaşanadiğa sanat ve eciebi-
yann bir yanı  hep eksik kalır. 

Kadin yapan ve yaratandır; sadece çocuğa gebe kalmaz kadın; 
kelimelere de gebedir; yeni, efiunlu kelimelere. Eger biz kelimele-
rini alrnazsak onlardan ve siirmezsek onları  kelimelerin olmadığı  
diyarlara, o kelimeler bizi ham erkekliğin çaresizliğinden luntara-
bilk, o kelimeler aracılığıyla ruhlarının derinliklerine nüfuz edebi-
liriz. Tertemiz ruhlarında, yüreklerinde bulabitiriz kendimizi. 0 
yürek konukseverdir, bizi bağrına basar. 0 vakit çıkmak istemeyiz 
oradan. Onun bir parçası  haline geliriz. Artık ne onu öldürebilir, 
ne de onun için ölebiliriz. Beraber hayatın basamaldanna teker te-
ker basarak yukanlara çıkabiliriz. 

Kadınlar, çok uzun yıllardan beri edebiyat halaymın içindeler, 
çoğu zaman da o halaym başını  çekmişler. Sapfbya Lesbosi (İ.O. 
650-590) aşk üzerine yazdığı  şiirleriyle hem dönemine büyük bir 
etki yapmış, hem de o büyük etkiyle yilzyılimıza kadar gelebillne-
yi başarmış. Eger Jane Austen, Mary Shelky, Victoria Benedict-
sson, Selma Lagerlof, Cora Sandel, Virgina Woolf, Astrid Lind-
gren ve .onlarca kadın yazann diişleri, fantezileri yazılı  söze dahil 
olmamış  olsaydı, bugün dünya edebiyatı  ne bu kadar güzel, ne de 
bu denli giklii olabilirdi. 

Her ne kadar Kürt kadınlarının adı, dünyadaki kadın yazarlar 
listesinde yer almıyorsa da, seyyahlann ve Avrupalı  rnisyonerlerin 
verdiği bilgilere göre, komşu halkların kadınları  gibi kapalı  bir ha-
yat siirmezler; serbest, muktedir ve erkek meclislerinde söz sahibi 
olagelmişler. Duygusal olmuşlar, yiirelderinin sesine kulak vermiş-
ler, aşkları  için her şeyi göze almışlar; saçlarını  sevdahlannın atları-
na yular yapmışlar, kollarındaki bilezikleri o atlara nal yapmışlar ve 
aşktan uğruna gerekirse babalarını, kardeşlerini kurban etmişler. 
Çoğu zaman rireklerindeld aşkı  yakıcı  sözlerle dillendirmiş, her 
şeyi alenileştinnişler. Böylece-yriksek hiinerleriyle, sözlü Kürt ede-
biyatımn rrıihenk taşı  olmuşlar. Yazık edebiyatta da ağırlıkları  ol-
muş, zamanında erkek yazarlarla rekabet bile etmişler, ama birçok 
nedenden dolayı  günümüze ulaşmarnış lar, 

Rahmetli Mela Ismet (Kı lıçaslan) miltevazi çalışması  "Klasik 
Kart Edebiyan"nda (Nüdem No: 40-2001) birçok Kart kadın şa-
irinin adım anar, "Dugela Deylerni"de Celale Xanim, Şaxweşin ve 
Fatma Xaninfdan bahseder. "Dugela Erdelani 1220-1869"da da 
Nergiz Xartirn, Semen Xanirn ve Mestdre Xanimeın adından söz 
eder. Her ne kadar, bir zamanlar güzel edebiyatlanyla topluma ışık 
sagraş  olan bu kadınların eserlerinden bugün mahnunsak da, yine 
de eserlerinden bazı  parçalar günümüze ulaşabilrniş. 

Ne yazık ki bunlar yeterli değil, rnedem edebiyatımızın kadın-
ların katiusına şiddetle ihtiyacı  var. Bazı  kitaplarda, dergilerde, in-
ternet sitelerinde bazı  kadın yazarların isimlerirıe rastliyorsam da, 
yine de sayılan bir elin parmaklannı  geçmiyor ne yazık ki. Az da 
olsa, rastlachgrın her isme değer veriyor, iininlerini büyük bir dik-
katle, büyük bir heyecanla okuyor ve tadırlı çıkarmaya çalışıyorum. 

Kiirtçe'den çeviren: M.K. 

Laik Katharsis 
0 kadar kirlendi ki toplum, artık 

eski kimliğimiz, değerlerimiz, hatta 
coğrafyamız ve kimyamız bile 

değişti. Dersim'i Tunceli, Kerboran'ı  
Dargefit yaparsanız olur mu? 

RAGIP DURAN 

K ATHARSLS, Antik Yunan felsefesinin önem-
li kavrarrıtarından biri. Stizeiik karşılığı  
'arınma', 'temizlenme' anlamında. Dolayı-

sıyla kirli, yanlış, hatalı  bir orta.mdarz, yani 
anormal bir durum var, hakiki değiliz, ya da ha-
kikatte değiliz. Kendimizi derirnizin içinde iyi 
hissetrniyoruz. Bundan da kurtulmamız gerek. 
Ancak bu edimin gerçekleşebilmesi için, bir ba-
kış  açısına göre, şiddetli, ani bir şok gerek. Uyur-
ken mesela birdenbire bir kova buz gibi suyun 
başınızdan aşağıya dökülmesi gibi. 0 zaman bin 
kabusyadan kurtulup uyanacağız ve hayatın ger-
çekleriyle karşılaşacağız. Düş  aleminden çıkıp 
hakikatlerle karşı  karşıya kalacağız. 

'Geçiş  dönemi' siyasette de sosyolojide de ve 
tabii ki tarihte çok sık laıllamları  bir deyim. Bir ara 
zaman. Bir yerden bir yere, bir halden bir başka 
hale giderken geçen zaman dilimi. Ne var ki o dö-
nem kimi zaman çok uzun siirebiliyor. Geçiş  dö-
nemi kalıcı  olabiliyor. Yani geçiyorsun sanworsun 
oysa ki olduğun yerde sayıyorsun. İş-güç sahibi, 
genç, kentli orta ve büyük burjuvalann evlerindeki 
koşu bandı  gibi yani..: Spor yapacağım diye bini-
yorsurı  akte, kulaldığında müzik hatta kimi koşu 
barı tlarında kitap koymak kin yer bile varmış... 
Müzik dinliyorsun bir yandan, gözünün ucuyla da 
kitabını  okuyorsun. Habire yrirüyorsun ya da ko-
şuyorsun. Neymiş  efendim? Spormuş. Ter kokutu 
spor salonlarında ya da evde havasız odalarda spor? 
Amaç bir yerden bir başka yere gitmek değil tabi 
ama yine de yilrüdüğiin halde bir arpa boyu aerie-
memişsin! Spor karşıtı  değilim ama bu işi abartan-
lara da gıak kapıyorum hani... Efsanevi İngiliz 
Başbakanı  Winston Churchill, 80'li yaşlarında her 
gün 5 puro, bir şişe de viski kermiş. Gazetecinin 
biri bu durum karşısında biraz da hayretle 'Efen-
dim bu yaşta bu sağlığının neye borçlusunuz?' di-
ye sormuş. Churchill'in yanıtı  anlamlı: 'No sports!' 
(Spor yapmamaya). Neyse, dağatmayalım konuyu. 

1923'den bu yana geçiş  dönemini bir türlü 
geçemedik gibi geliyor bana. E kolay değil altı  
ası rlık, üç kıtalık imparatorluktan yarım adaya sı-
kışıp kalmış  cumhursuz cumhuriyete geçmek. 
Aslında resmen geçtik tabi 84 yıl önce yeni 
Cumhuriyet düzenine ama biraz aceleye geldi 
sanki. Tekke ve zaviyeler kanunla karat:dip şal-
var, serpuş  ve takke yerine serj pantalon, silindir 
ya da fOtr şapkayı  mecbur edince moderınleşiver-
dik bir gecede. Aslında ilginç bir deney olan Köy 
Enstitilleri'nde bile saz yerine mandoline de ge-
çince, zaten Etriiskler de Türk ya, Roma İmpa-
ratorluğu'na mı  geri döndiak, modern İtalya'r 
frlı  yakaladık belli olmadı  ama olsun, modern-
leşmiştik işte... 

Benim bildiğim hiçbir yabancı  dilde, 'düşiiın-
mek' sözcüğünün güncel-popüler karşılığı  'kafa 
patlatmak' olarak geçmiyor. Demokratik doğu 
ya da batı  ülkelerinin hiç birinde de felsefe ders-
leri lise milifredatından kaldınhnıyor. 

72 milletin neşeli bahçesi olma imkanı  var-
ken, ulus-devlet hastalığına tutulup bir kalemde 
ICiirtleri 'dağ  Türkü' yapan anlayış, kanun akar-
tıp Dersim'i Tunceli yapıyor ama olmuyor işte... 

Rumlara, Ermenileri, Süryanileri, Yahudileri sii-
recelcsin, atacaksın, keseceksin, satacaksm, onla-
ra aynk otu muamelesi yapacaksın ama bahçen 
yine de bir türlü rahata, huzura erişemeyecek. 
Neden acaba? 

Deniz levreği ile çiftlik levreği aynı  tadı  vere-
bilir mi? 

Son dönemlerdeki milliyetçilik kasırgası  da, 
cahil eilhelanın Anayasa tartışmaları  da, Kürt 
meselesi de, başörtrisii meselesi de hep aynı  ya-
pısal sorunun düğiimleri. Osrnarıhrun çok etnik-
Ii, çok ditıli ve çok dilli ortamına dönemediğin 
gibi (Kapıdan pkanın topu Ana bakmayacak-
stn. Baksan da göremezsin ki zaten!), mesela bir 
Suriye'nin ya da Hollanda'nın cemaatlerarası  
hoşgörülii yapısına ulaşanuyorsun. 

Siyasi düzlemde de garip bir çelişki var bu din-
dar cereyarıda. Bir yandan bal gibi 1923'iin intika-
mint alıyorlar, açıkça söyleme cesaretine sahip  ol- 

masalar da, bir yandan da rnodernlik tasliyorlar. 
Halbuki 1923'tür Türkiye tarihinde modernleş-
menin ilk şahikası .-Biltün Islam aleminin en büyük 
düşmanı  ABD ile flört ediyorlar. Bir zamanlar 
Türk-İslam Sentezi vardı. Şimdilerde Kürt-Islam 
Sentezinden söz ediliyor kimi mahfillerde. Oysa ki 
Amerikan-İslam Sentezi sıntıyor yapay gül esansli 
paslı  sakallannda. 

Dikkat ettiniz mi bu modern ticarıi kesimin 
yaşam tarzına? Bir kere pek nadir glililyorlar 
(Karı  gibi sırıtma!). Yuppie'ler gibi sabah ak-
şam para pul, ticaret, Ur var akillarında sadece. 
Içki yok, kuru yok, sigara bile içmez çoğu. Ka-
dınların ellerini bile sıkallyorlar. (Gerisini bil- 

Sohbet dedikleri bir araya gelip bağdaş  
kurmuş  bir vaziyette 14 yüzyı l öncesinin masal 
ve hurafelerini anlatırlar kendi aralarında. Riva-
yet muhtelif.. Bir de a islami kanallardaki saçma 
sapan dizileri seyrederken findık-fistık atıştrırlar. 
(0 yem işleri kuru kuru nasıl da yiyorletr anlamı-
yorum...). Bireysellik yok her şey cemaatle, hobi 
yok her şey iş  güç yani para için. Zevk, keyif, haz 
günah, hatta yasak. 

Benim derdim sosyal muhafazakarlık. Haya-
tin fakirliği... 

Bu ortamı  kırmak için Katharsis lazım artık. 
Ece Ayhan `Büyük bir alt-fist oluş, büyük bir 
giimbürtii gerekir uçurumun kenarından kurtu- 
labilmek 	demişti bir keresinde. 'Devrim mi 
demek istiyorsunuz?' diye sorduğumda, o çarpık 
dudaldanyla gülümseyerek, 'Yok canım, nerede 
o günler, ama mesela Iran'ın Türkiye'yi işgal et-
mesi gibi bir durum' demişti. Hatırlıyorum. 0 
kadar umutsuzdu yani kötülük toplumunun o 
zamanki durumundan. Bugün durum daha da 
vahim galiba. Solun eksikliği meselesine hiç gir-
miyorum şimdilik ama 

23'den intikam alabilmek için 23'den daha 
ileri olmak şart. 

OCAK 2008 DENEME 119 MURMUR 
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SERI SÜREYA (RIDER  Kestane kebap acele cevap! 
S

OKAKLAR "en hakiki miirşididir" 
yetimlerin. Dayanmayı  da savrul-
mayı  da sokaklarda görüp öğre-
nirler. 

İri gözenekli bir elek gibidir sokak-
lar.. estte kalabilenler hayata ve onun 
zulnaiine o kadar şerbetlenirler ki insa-
mn neredeyse yetim olası  gelir.. 

Selman bu cenderede bale kalabil-
mişlerdendi. 

Bunda sokaklar kadar, yetim kaldık-
tan sonra, yanına çırak olarak verildiği, 
Berber Kado'da pay sahibiydi kuşkusuz. 

T:Jstelik okulda da başanhydı  Sel-
man.. 

Bir tek, hangi densizin icad ettiği 
meçhul "gürbüz çocuk" yanşmalanna 
katılanuyordu.. Banda bir ayağının to-
pal olması  kadar sıskalığı  da pay sahibiy-
di kuşkusuz.. 

Kado tepeden urnağa inat timsali bir 
adamdı . 

Berber olmasına berberdi ama onu 
mühim kılan şey hekimliğe olan yatkın-
lığlydı . Tam teşekkilal bir sağlık kuru-
luşu gibi çalışırdı  Kado.. 

Diş  çekmekten sünnet yapmaya, cer-
rahi mtidahalelerden kulak yıkamaya va-
rana değin kentin bütün hakim ihtiya-
cını  tek başına karşılardı.. 

Bu o kadar böyleydi ki "Kado bile 
bir şey yapamach" ciiınlesi bir hasta için 
sarf edildiğinde, adı  geçenin "imamm 
kayığ;ına" doğru gitmekte olduğu kesin-
leşinii.. 

Bu durumda Tanrı'dan biraz pazar-
lık kokan istekler dillendirilirdi hemen: 
"Ya Rab! Sen iki iyilikten birini ver..." 

İyiliğin biri şifa bulmakta kuşkusuz. 
Ama buna yapılan vurgu çok zayıf olur-
du. 

Hastalığın genelde ölümle bitmesine 
yazgrhydilar.. 

Aslolan ikinci dilekti; acısız bir ölüm 
kastedilir, bunun için şefaat dilenilirdi.. 

Ölümün, yeri geldiğinde "iki iyilik" 
ten biri olarak algilanc.lığı  bu coğrafyada 
hekim olmaya soyunanlann işi görünür-
de hiçte zor olmasa gerekti.. 

Kado hekini olarak kalsa pek sorun 
yaşanmayacaktı  ama o her hususta "bu-
yur Kado usta" denrnesini isterdi. 

Kentin yönetiminden günlük siyase-
te, ülkenin dış  politikasından eğitim sis-
temine akla gelen her konuda, mutlaka 
bir fıkri vardı  Kado'nun.. Bir de meşhur 
inadı... 

Az bilen tüm insanlar gibi, bildikle-
rine iman derecesindeki bağhlığtın ise 
hiç sormayın. Her şey Çanakkale Cum-
huriyet İlkokülu 4-A sınıfindan gelen 
bir mektupla başladı . "Okulumuzda 
—GÜZEL YURDUMUZ- köşesi yapı-
yoruz" diyordu 4-A nın sınıf başkanı  
Milbeceel. 

"İlinizin özelliklerini anlatan bir ça-
lışmayı  görsel öğeleri de katarak bize 
göncierir misiniz?" diye devam ediyor-
du.. 

Oğretmen mektubu Selman'a vere-
rek bu çalışmayı  yapmasını  istedi .. 

0 da doğruca Kado'ya gitti tabii.. 
Kado yalnı z graldığı  ile değil öğrencili-
ği ile de ilgileniyordu. "Usta dediğin  

baba yansıdır" derdi hep. 
Bundan sonrası  aynen şöyle gelişti: 
Hemen Gavur Tıfo'ya gidildi. Bir 

adet mektup kağıdı  alındı.. 
Kado "Yaz!" dedi qrağırı a. 
"Pek kıymetli kardeşim Mübec-

cel..." 
Selman, daha o anda, istenilenin bu 

formatta bir şey olmadığını  bilmesine 
ragmen pek sesini gkaramadı.. Bu gibi 
durumlarda Kado'nun ağır sillesi ile ir-
şat edileceğini biliyordu çünkü. 

Evvela bizleri yaratan ulu Tanrı'yla 
bir hasb-ı  hal edildi. 

Daha sonra sırasıyla Mtibeccel'in 
doğumunda emeği geçen herkesin ha-
tırlan soruldu. 

"Nasıllar iyiler mi?" meraluna mutla-
ka "inşallah iyilerdir" temennisi elden-
di. 

Nedense Milbeccel'in kardeşlerinin 
de olması  varsayılarak onlara selamlar 
edildi, yaşlannın denkliği esasıyla elle-
rinden siluldı, gözlerinden öpüldii ve 
yaradarun norolog vasfina atıfta bulu-
nularak "7ihin açıklığı" dilendi. 

Bu kadarla kalsaydı  belki kabul edi-
lebilirdi ama aynı  şeyleri Mübeccel'in de 
merak edebileceği düşüncesiyle ve tam 
bir miitekabiliyet anlayışıyla Selman'ın 
ailesinde buna karşılık gelen herkes ay-
rıntılı  olarak anlatıldı . 

Kado "Ustam Abdülkadir efendi de 
hamdolsun sıhhat ve afiyettedir" ibare-
sini ekletmeyi de unutmadı . 

Bu fasıl bittiğinde kağıchn bir tarafi 
dolmuştu ve en alt köşeye "devamı  arka 
sahifede" yazıldıktan sonra Kado, hafif 
eğimli bir ok işareti yapmasını  istedi  çı -
rağından. 

İlahi Kado! "Hepi topu bir sayfadan 
ibaret mektubun arkasına balalınası  için 
ifrede ok işareti yapmaya ne gerek var?" 
denilebilir. Ama Kado, yaptığı  işlerin 
hepsinde işini sağlama almayı  tercih 
ederdi. 

Yaralanna siirmeleri için verdiği 
merhemleri, insanların yediklerini gör-
düğünden beri bu "sağlamcıliğı" huy 
olmuş  benliğine yapışrruştı  adeta. 

Mektubun arka sayfasında, konunun 
esasını  teşkil eden "ilimizin  

lusmı na dair paragrafta aynen şöyle ya-
zıldı . "ilimiz hoştur. Elhamdülillah ha-
vası  da hoştur. Suyu eyidir. Her tarafta 
eski daşlar vardır. Turizler gelir foturaf 
çekerler..." 

Bir ilin tarihi ve turistik özellikleri 
bundan iyi nasıl anlatilabilirdi ki?.. 

Bu konsantre betimlemeden sonra, 
girişte ham sorulan herkese sırasıyla se-
lam edildi. Bu sefer öğretmenler de 
unutulrnadı, onlann da mübarek elleri 
öptilerek mektup bitirildi. 

Son cümle, kestane ile cevap arasın-
da en diyalektik mantığa bile kıç antra-
eak bir şeydi ama vazgeçilmezdi. 0 da 
yazıldı, "Kestane kebap, acele cevap..." 

İşin en zor kısmı  "görsel öğeleri ek-
leme" fashnda ortaya çıktı. Kado, traş  
olmaya kendisine gelen, vilayette tahri-
rat katibi Abdurrahman Efendi'ye sorup 
onayını  almadan "görsel öğelerin fo-
toğraf olduğuna kanaat getirmedi. 

Ancak inandıktan sonradır ki kentin 
tek fotoğrafgsı  Foto Hayat'a gidildi. 

0 zamanlar "kentpostal" anlayışı  
daha yaygınlaşmadığından kentin pano-
ramik bir fotoğrafi yoktu. 

Onun yerine fotoğrafçı  Bekir usta, 
arkadaşlarıyla çalurkeyifken, kale de çek-
tirdikleri eski bir fotoğrafi verdi. Gerçi 
fotoğraftaki adam sayısının çoiduğun-
clan kent görünmüyordu ama ne gam. 

Fotoğrafın arkasına yazıları  şu dizeyi 
başka nerede bulabilirdiniz: "Cansız su-
retlerimiz hatıra olsun - Bizleri unutan 
bermurad olsun." 

Bu hicranlı  dizenin hemen altında 
da fotoğraftakilerin ayrıntılı  tasvideri 
vardı . Bekir usta aynen şöyle yazmıştı: 
"Ayakta en başta duran ben Yanımda-
ki pöççükoğlu Aboş.. Ctimbilş  çalan 
Kımduracı  Reşit.. Elinde gül tutan  çul-
cu Bedros..." 

Fotoğrafta mektupla birlikte zarfa 
kondu, ağzı  kunduracı  nakaltyla yapıştı-
rildı .. 

Adresin üzerine büyük harflerle "za-
ta malısustur" ibaresi eklendi ve postaya 
verildi. 

Eger 	 babası  ilköğretim 
müfettişi olmamış  olsaydı  belki de bun-
dan sonra yaşananlar hiç yaşanmayacakn. 

Milbeccel mektubu babasına oku-
tunea müfettiş  doğruca Milli eğitim 
miidiiriine gitti. 

Mektubu göstererek, bu çağda bir 
4.sınıf eğitiminin içler acısı  halinden ya-
lundı . 

Müdür mektubu aldı, okudu ve he-
men geldiği yerin mildürline postaladı . 

içine ktistik bir not eldeyerek tabii. 
İl milli eğitim müdürü Çanakka-

le'den gelen mektubu okuduğunda ilk 
tepkisi okulun müdürünü çağırıp firça-
lamak oldu. Müdür de Selman'ın öğret-
menini benzer bir işlemden geçirince 
kabak Selman'ın başına patladı . 

Oğretmen Inşım gibi Selman'ın üze-
rine gelirken kimse olan bitenden bir 
şey anlamanuştı. 

İlk tokat kulağının dibinde patladı  
Selman'ın. Bunu diğer tokat ve tekme-
ler izledi. 

Berber Kado, wag' sokakta kavga 
ettiği zaman kızmazdı . Onu kızdıran iki 
şey, kavgadan kaçmak veya sadece dayak 
ye mekti. 

Bu gibi durumlarda "Ona Odin 
yetmediyse yerde bir taş  da yok muy-
du?" der ve birde kendi döverdi Sel-
man'ı . 

"Sakat bir yetimi döven peygamber 
efendimizi dövmüş  olur haşa!" derdi 
anası . 

Selman bütün bunları  düşündü.. Kı-
nayan burnunu sildi. Gözleri sınıfta taş  
aradı, yoktu... 

Durduğu yerde dikleşti, sanki o kadar 
dayağı  o yememişçesine gözleri parlaclı. 

"Topah Allah yaratmış, ananın am-
mun berber kanatmış!" diye bağırdı  öğ-
retrnenine. 

Bütün bunların sonunda ne mi ol-
du? Berber Kado grağını  yine de döv-
dü. "Oğretmen boşuna adam dövmez!" 
diyerek.. 

Selman günlerce öğretmenin vur-
duğu yerlerde gül bitmemesi için dualar 
etti. 

Kim giilistana dönmüş  bir beden is-
terdiki? Kentin berber sayısı  bir kişi art-
tı, ilkokulu bitiren insap sayısı, o gün-
den sonra hep bir kişi ksik olarak he-
saplandı ... 

Çanakkale'ye gönderilen 
mektuba eklenen fotoğrafın 
arkasına fotoğraftakilerin 

ayrıntılı  tasvirleri vardı . Bekir 
usta aynen şöyle yazmıştı: 

"Ayakta en başta duran ben.. 
Yanımdaki pöççiikoğlu 
Aboş.. Cümbüş  çalan 

kunduracı  Reşit.. 
Elinde gül tutan 
olcu Bedros..." 
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EVRiM ALMS  

Sokak Şönı valyesı  
"Dün gece öldü Haluk 

F ı rtı na ç ı kmadan az önce 
Rüzgar dallar ı  bükmeden 

Bulutlar henüz sessizken" 

Telefondaki ses ağ lamakl ı ych 
Sundurmalarm altı na sığı rı m ıştı  güvercinler 

Masamdaki menekşelerin çigekleri kurumuş  
Dışar ı da yağmur başlamıştı  

Lacivert bir zamanda karşı laşmıştı k 
Kutup yı ldı zı  bile yoktu gökyüzünde 
Karanl ı kta ateş  böcekleri gibi yanan 
Kibrit çöpleriyle buluyorduk yöniimüzü 
Yollar ı m ı z ı n kesiştiğ i bir kavşakta 
Birbirimizi ışığı rruzdan tan ı m ışt ı k 
S ı msı k ı  kenetlenmişti alevlerimiz 
Kaç sokak, kaç kent, kaç ülke geçmiştik böyle 

Derken ışı klar geldi 
Birer, ikişer yand ı  sokak lambaları  
Güneş  yerleşti eski yerine 
İ nsanlar bir anda yitirdiler belleklerini 
Dudak büktüler yanmış  kibrit göplerine 
Duvardaki isleri göstererek 
Yaktiğımı z ateş leri tükürOkleriyle söndürdüler 
Mermer suratları  ortası nda 
Kalakald ı k bir başı m ı za 
Aln ı m ı z ı n çatı nda buz dağları  

Şaşk ı nlığı m ı z tarihin duraksaması  kadar k ı sa sin-du 
S ı cac ı k gülümsedik yeniden 
Tavşan kan ı  çaylar ı m ı zdan birer yudum al ı p 
Başlad ı k buzlar ı  soluğumuzla eritmeğe 
Neredeyse neşemiz yerine geliyordu 
Bir sabah kalkt ı k ki, Haluleun soluğu gitm;ş  
0 önde, biz arkada düştük rüzgarı n peşine 
Bir kış, bir bahar, bir yaz 

-Gün sonbahara dönerken umudumuz da kayboldu 
Dünyan ı n en usta h ı rsı zlar ı  bir gece 
sinsice çald ı lar onu 

Haluk öldü 
F ı rtı nadan az önce 
Rüzgar dallar ı  bükmemişti 
Bulutlar ı  henüz sessizdi 
Dışarı da yağmur baş lamamıştı ... 

AHMET OMIT 

VAKTİ  gelmiştir flörtler meselesine girmenin... 
Kuşla böcekle, dolmuşçuyla, köyün muhtanyla 
ne zamana kadar yazı  üretmeye devam edeceğiz. 

Biraz da ince işlere dalalım derim. Hem de kafadan,.. 
Grubumuzu ikiye arnyoruz: Politik olanlar ve ol-

mayanlar. Daha ziyade gençleri kurcalama derdinde-
yim. Politik olmayanlardan başlayalım. Dikkatimi 
çekmiştir, kızlar nedense öncelikle "gerizekahm" di-

ye bir girişte bulunurlar konunun en başında. Misal, 
"Bizim komşunun oğlu var, gerizekahn bana diyor ki 
sen ne kaar güzelsin!" Yalnız, bu "gerizekah" kelime-
sindeki "k" harfi, kalın k'dır. Devamla, çocuk yanaş-
tı kça bu düşük yoğunluklu hakaret literattini biraz 
daha genişler: "Salaq! Bi daha da benim peşime ver-
me..." Lakin bu cümlenin hemen ardındaki kikirde-
me kısmı, çoğunlukla mühürlii bir davetiye özelliği 
taşıdığından delikanlının kafası  netleşir ve küçük es-
naf luvammdaki girişimlerine çevreden aldığı  mikro 
kredilerle devam eder. Ve bizim o ağzını  burnunu 
eğerek konuşan kızı, bir çay bahçesinin "aile" bölü-
münde, cemaate sırtını  dönmüş  halde, nı junu boz-
mamak için dudaldannı  açıp, çekirdeği dudaklanna 
değdirmeden çıtlatırken görüniz. Çok değil, ikinci 
randevuda kızımız siislii lakin moralsiz gelir buluşma 
yerine. Dudağt düşmüştür. "Ne içersin" kısmına, 
"Nebilem yaaa, aft? yanıtını  verdikten sonra, kola ig-
mekte karar kılır. Bu tür buluşmalarm temel mönü-
südür sari gazoz veya kara gazoz ile çeyirdek! Çocuk 
tabi bu kaprislere anlam veremez. Ha bire "Ne oldu, 
niye moralin bozuk" der ama kız bir süre devam eder 
"Ya işte canım çok sıkılıyor" diye. Ve en nihayetinde 
bombayı  patlatır: "İşte beni de istemeye gelecekler, 
üfffl" Bütün hiBye buradadır. inanılmaz bir kurgu- 

dur bu. Altında şu yatar: "Bak oğlum, 
eğer adam gibi adamsan, gelirsin önce 
sen istersin, bu işi izdivaçla kapatrız. Ha 
yok, isteyen istcsin, bana ne diyorsan, 
senden bi b.k çıkmaz." Tabi pek çok de-
likanlı  bu çerezi hemen yer ve birden ce-
lallenip, "Oldürüriim Allahımaaa, kimdir 
0000" der. Harm yerinden firlayıp, arka-
daşlarını  saldırıya geçmek üzere örgütler. 
Lakin gördriğtim kadarıyla delikanlılarda 
bir uyanma hali var. Artık yemiyorlar. 
Bunun yerine muhtemelen bu kızkardeş-
lerimiz yeni taktikler deneyecektir. Ba-

karsın şunu der: "Abem onlar görmüşler oturduğu-
muzu, akşam dediler o her kimse ya gelir adam gibi 
ister ya da ikinizi öldürCuliz..." Buraya konu olan ga-
riban abiler ise kimbilir hangi çay bahçesinde hangi 
luzdan aynı  zarflan yemekle meşguldürl 

Çöztimlemeden çözülmeye 
Ve politik gençler... Ne yalan söyleyeyim, onların 

argimanlanna baliklama dalmaya tırsmaktayım. 
Mesela aktif dinamik ve de heyecanlı  bir kı za  gön-

lünü kaptıran delikanlı  öncelikle muhabbete siyasal 
çözümle melerle girer. Süreç, görevler, okunması  ge-
reken kitaplar ve onun okuduğu kitaplar... Kıza 
kompliman yapma kısmı, daha çok kızın kendini ne 
denli "yetiştirdiği-geliştirdiği" iltifatlan ile başlar. Bu 
muhabbet bakarsın ustaca aşka evrilir! Şöyle ki: "Me-
sela bizim arkadaşlar da topluma bu konuda hiç ör-
nek olamıyor. Aşk, sevgi, bunlar bizim karşı  olduğu-
muz şeyler değil, aksine bizim hareketimiZ bir sevgi 
hareketidir. Zaten denilmiyor mu, çiçeği seveceksin, 
doğayı  seveceksin, ağacı  seveceksin! Ama insanı  sev-
meden doğa sevilmez ki!" 

Bu muhabbet ilk turda daha çok doğa ve toplum 
ilişkisinin bireye indirgenmesi ile devam eder. Ikinci 
raunt, aşk ve sistem sorgulaması  biçiminde cereyan 
eder. Ve de ilişkilerin, aşkın, sistemden kurtarılıp, öz-
gür yaşanmasına ulaşır ki muhabbet, akşam ortak ki-
tap okuma randevusu çoktan koparılmıştır luzdan. 
Gerisi Allah kerim... Bakarsın celallemniş; "Sen niye 
Serhat arkadaşla bu kadar çok göriişfiyorsun. Bu ka-
dar paylaşım da biraz 

Burada da luzkardeşleritni uyarmak durumunda-
yım. 0 ekolojik toplum çöziimlemeleri ile başlayan 
süreç eğer ki Hayyam'a dönüp, oradan da Murathan 
Mungan şfirlerine uzannuşsa, kendinizi koruyun de-
rim. Ciddi bir kuşatma altı ndasinızdır. Hele de Mun-
gan şiirlerine geldiğinizde miimkünse ka9n. Çünkü 
kanaatimce sadece o Şiirler yeter kilidi çözmeye. 

Ortalama iltifatlar 
Gelelim "gençlik heyecanını" atlarmış  olanlara... 

Ve tabii ki oradaki arayış, buluş  stireçlerine... Evvela 
söyleyeyim. 30 üstü erkeklerde bir iltifat sorunu mev- 
cut 	Mesela "bugün ne güzel olmuşsun" yeri- 
ne "yakışıklı  olmuşsun" diyerek duruma bir "cinsi-
yetsizJik" v-urgusu yaparlar. Iltifat o güne özgü değil, 
genele dairse yarn "güzelleşınişsin" diyecekse, onun 
yerine "gençleşrnişsin"i seçer. Bilmez ki kaş  yapayım 
derken göz çı kardığı nı . Bu vurgunun düz okuması -
nın "eskiden yaşhydın" olduğunu... 

Her ne ise... Bu yaş  grubunda bir "açılma" prob-
lemi vardır. Genellikle doğrudan randevu isteneme-
diği için, etraftakilere de çaktırmama gayretiyle mağ-
dur-mağdureden randevu alınır. Miimkünse yüze bir 
ifadesizlik verilip, "Yarın bir göraşmc alabilir miyiz?" 
denir. Tek başına "görüşebilir miyiz" demek bile kıl-
landırma glictindedir zira... 

Bu gruptakiler dc genellikle ilan-ı  aşkta bulunur-
ken bunu bir "zaaf" olarak açıp, alttan alta "Gel bu 
zaaftan beraber kurtulahm" teklifi yaparlar. Aslında 
"zaaf" kelimesi, kırmızı  kart yeme ihtimaline karşı  
alınmış  bir önlemdir. Kırmızı  kartın ucunu gördii-
ğtinde zaten "Allah benim belamı  versin, ben böyle 
zaaflara kapildım işte" diyip sıyrılabilir işin içinde. Ye-
Şil ışık hali varsa, bize bir laf demek düşmez. 

Gerizekalı  bana 
"güzelsin" dedi! 

"Bizim komşunun oğlu var, gerizekalm 
bana diyor ki sen ne kaar güzelsin rf 
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Onlar isimizdeki 
eksikligi bizden 
iyi biliyorlardı ... 

Yolunu kaybedenler yollarını  onca insan 
arasında gelip bize sorarlardı . Hastalar, yoksullar, 

acı  çekenler, aynlanlar bizden çare umarlardı... 

CEZMİ  ERSOZ 

RUKEN ALP 

Begonvil 
biliyordum 
ağ lamamak için gözlerimi dikip bir taşa 
dudaklar ı m ı  ı sı rd ığ tmda gitme demediğ ini 
büyüttüğüm aşk masallar ı nda 
daha çok savrulacakt ı m malumUndu 
ve bir masal ı n yoktu 

göl oluyordum her defası nda 
köksüz ve kimsesiz 
nilüferler suları mda 
ben miydirn Sebebi 

ille de mor 

Daha çok bozguna, yang ı na 
türküye yaraya duracakt ı m 
Nazenin bir dostun yüreğ ine sığı nacaktı m 
her geçişimde dünyadan 
her incindiğ imde 
daha çoktu biliyordum 

babam ölecekti defalarca 
yı ld ı zdan başka neyi olan köyüne 
gömecektim ince ellerimle 
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iMDI sen dc benim gibi o kalabalık kentlerde, 
akşam üzerleri, insanlann yenik, ama hush. öf-
keleriyle ve kışturtılmış  arzulanyla sokaklara, 

delere çıktıklan zamanlarda içindeki odaıun son 
kapısını  da kapatıp, o odanın ktipik bir penceresin-
den seni yoksayan bu dünyaya derin bir kırgınlık ve 
ihmal edilmişlik duygusuyla bakıyor musun? 

Neden mi soruyorum, çünkü şimdilerde bu lur-
guılik ve ihmal edilmişlik duygusu bana hep seni ha-
tırlanyor da ondan. ginkti içimden chşıma çıkıp, dün-
yaya, hayata karışma isteği senin bana verdiğin cesa-
retle başlamıştı . Güce ve gösterişe dayalı  olan bu iki-
yüzlü ahlakm bana her dakika hatırlattığı  o zavallı  be-
denimi bile artık sevmeye başlamıştım neredeyse. 

Aşlumız, birbirimizi her gördiiğiimitzde o önle-
yemediğimiz acemiliklerimizi, çocuksu saçmallklan-
mızı, sakarlıklanmıKı  tuhaf bir şekilde anlamlı  ve 
önemli kılıyordu. Içimizdeki yakıcı, ağır sanalarla 
büyüyen o yaban sevdamızı  birbirimize anlatmakta 
her zoriandığımızda birbirimizin gözlerine sık sık ve 
biraz da çocuksu bir gururla bakmamız sevdamıza. 
giivendiğimizdendi en çok. Hem chinyevi bir bilgi-
ye ne ihtiyacımız vardı  ki, kalbimizdeki o saf bilgi 
yeterdi hayatımızı  sürdürmeye. 

Hem hatırlasana karmınız acilmuyor, hiç up.- 
miiyorduk; saatlerce rinimekten yorulmuyor, uyu-
mak istemiyorduk. Güvence, konfor istemiyor, ken-
dimizi korumaya ihtiyaç duymuyorduk. Mülkiyet ve 
para duygusu bizi zelıirlemiyordu. Birbirimizin ka-
zaklantu, gömlelderini giyiyor, dışardan bizi nasıl 
gördinderine hiç aldınş  etnaiyorduk. 

Bilirsin hep arzuladığırnız bir şeydi tüketim iliş-
kilerine ve alışkanlildara boyun eğmeden yaşamak. 
Kalbimizde aşk duygusu olmadığanda bizi omuzia-
nmızdan yerin dibine iten o zehirli endişe duygula-
nrıclan hep uzak olmak isterdik. Bize neydi marka-
lardan, araç gereçlerden, ruhurnuzu köleleştiren 
iininlerden... Bize özgürlük gerekiyordu. Saf, hii-
ziinle taçlanmış , sevinçli bir özgiirlük.. 

Yolunu kaybedenler yollarını  onca insan arasın-
da gelip bize sorarlar& Hastalar, yoksullar, acı  çe-
kenler, ayrılanlar bizden çare umarlarch.. 

Dünya kutsal bir yer gibi gelirdi bize, bir tapı-
naktı  sanki. Sokakta gözgöze geldiğimiz herşeyde 
derin anlamlar, açıklanması  zor gizler bulurduk. 
Ağaçlar, çiçekler, terkedilmiş  arabalar, metruk evler, 
akşamları  evlerin pencerelerinden sızan hiiziinlii 
ışıklar, semi adları, uzaktan yanlulanan sesler de de-
rin ve gizemli anlamlarla yalchiydii. 

Sanki hiç ölmeyecek gibiydik. Katillerin kör va-
kitlerde evlerini basıp iizerlerine kurşun yağdırdılda-
n öğrencilerin bedenlerine bedenlerimizi siper etsek 
bile hiç ölmeyeceğimizi sanıyorduk. 

Aynı  anda birçok yerde olmak isterdik. Hem 
Tuncelrnin gıda ambargosu uygulanan köylerinde 
aç ve susuz bırakılan insa.glann; hem de dünyayı  Te-
zer Ozlii gibi hisseden, bu yüzden ruhları  ve başkal-
dınlan paramparça edilip ayaklar altına alınan ve 
elektroşok tedavisine mecbur bırakılanların yanında  

olmak, onların o soğutulmak istenen kalplerini ve 
ellerini tutup ısıtmak isterdik... 

Sonra bir anlık dalgınlik, bir anlık ihmal... Sen 
de, ben de tutamarruşuk, diişmesini engelleyemedi-
ğimiz eşsiz ve sonsuz lunlgan bir varlık gibiydi aşka-
mız. Sanki bu hayattaki herşey, herkes bize karşı  ör-
giidenmişti. Ve onlar içimizdeki o temel eksikliği 
bizden daha iyi biliyorlardı. Hiç unutmam, yaban 
sevdam sımsıcak, yakıcı  bir su gibi bedenimi bir an-
da terkedip yokluğa karışmıştı... 

İşte o an güneşin doğuşunu gören vampirler gi-
bi ikimiz de daha önce saldandığunız mağaralarımi-
za kaçmıştık.. Ve ardından hemen birbirimizi başka-
larıyla luyaslamaya başlamıştık. Şehirde yaşayan çok 
kişi gibi aşkunız bitmişti, ama beraberligimiz  suru-
yordu. Geceleri mağaralannuzdan çıkıp buluşuyor-
duk. Ve daha önce tasarlarp düşündüğümüz ve çok 
etkili olduğunu sandığırrılz sözterimiz ne yapsak 
birbirimize geaniyordu. Yaban sevdamız çekip git-
miş, içirniz boşalmıştı, Bu yüzden gözlerimiz ışık 
geçirrneyen camlar gibiydi. 

Her konuda neden sonuç ilişkileri kuruyorduk, 
akılcı  çıkarsamalar yapıyor, ama birbirimizden gizle-
meye çalışsak da ikimiz de başkaları  tarafından ısrar-
la öncmsenmek istiyorduk. Beğenilmek, göze gir-
mek için worm' zavallı  bilinçlerdik artık.. Hiçbir 
kimse hiçbir olay içimizde kalıcı  bir iz bıralumyor, 
yüreğirrıizi sarsmıyordu. Bu yüzden hep korunmak 
istiyorduk bizi tehdit ettiğini sandiğımız tehlikeler-
den. Bu korku yüzünden içimize aldığımız yaban-
cı  başkaları  kızaruyordu artık yüzümüzü, bu başka-
ları  istiyor diye hep dışımızdakilerle ilgileniyorduk. 

Aşkı  tanımadığımız günlerdeki gibi luskanmaya 
en yakınlananzdakilerden başlamıştık yine.. 

Dünyayı  ve hayatı  eskiden olduğu gibi televiz-
yonda program yapan o çok akıa konuşan, kravatlı, 
bilinçli ve gözlerinde kamera olan insanlardan Öğ-
renmeye uğraşıyorduk. 

Ikiyüzlii ahlakan, sahip olmaya yönelik arzulan 
luşkn-tan tüketim ilişkilerinin ve gösteriş  dünyasının 
kurbanı  olmaya hazırdı  artık hep zavallı  ve çirkin ol-
duğunu hissedeceğimiz bedenlerimiz.. 

Aç bırakılan köyler, bununla yetinilmeyip yalulı-
yor, katiller kör vakitlerde öğrencilerin masum be-
denlerini kurşuntuyor, hayatı  Tezer Ciızlii gibi hisse-
den birilerinin o aykırı  hayalleri akıl hastanelerinde 
elektroşolda karariihyordu.. 

Artık ne yolda kalmışlar, yoksullar, ayrılanlar, ne 
acı  çekenler bizi farkediyor, ne de hiçbir şey yapma-
dıkları  halde ve byte kendiliklerinden çevrelerine 
ışık, sevgi ve barış  yayan insanları  farkedebiliyorduk. 

Biliyorum şimdi sen de benim gibi o kalabalık 
kentlerde akşam üzerleri insanlarm yenik, ama hırs-
11 öfkeleri ve luşlurtılmış  arzulanyla sokaklara ve cad-
delere çıktıkları  zamanlarda, o son kapını  kapatıp 
içine girdiğin odandaki küçük bir pencereden seni 
yoksayan dünyaya derin bir kırgınlık ve o hep ihmal 
edilmişlik duygusuyla bakıyorsundur.. Herkes gibi, 
o binlerce hiç kimse gibi!.. 

BAYRAM BALCI 

Kuyunun dibinde buldum beni 
içimde geniş  bir yer var 	 bt'ye 
Baktı m orada bir elif var 
Sordum sual edilmeyeni 
Her şeyin bir şeyle bir şey arasındaki karşı l ığı  nedir 
Azaldı  dünyan ı n tenimdeki ağırlığı  
Yoksa ne anlamı  olabilirdi nidanı n 
Heves yok hev a yok 
Memurlar yı rtı n Oniformaları n ı z ı  

Sessizlik de bilir sesin vğ l ığı ndaki ac ı yı  
Ey akl ı n yokluğuyla övünen mucize 
Ben kalbin kelam ı yla halim aras ı nda kaldı m 
işığın düştüğü yerde müsemmayd ı m 
Ha:eta hataları m dan bile fazlayd ı m 
Işığın düştüğü yerde kendime yoldaş  aradı m 
Bu şom dünyada aşk bir dem semaver imiş  

Ey kuş  gözlü seslerin çilesi 
Akl ı n yokluğuyla övünen mucize 
Ben bana söz geçiremezken 
Sual edilemeyeni soruyorum işte 
Varlığın ezel yan ı  nedir 
Söyle bilinsin bendeki beni görünmez k ı lan 
Y ı k ı lsı n ruhun kafesi Be... 

Günde sadelik aşkta esas yok 
Manada mevzu 
insanda haslı k bozuk 
Sonsuz ve sı n ı rsı z olan ı n hükmünü giydim işte 
Sordum sual edilemeyeni 
Kader kafesi çürürse kuş  gönülden nereye uçar 

Her yağmur bir başka toprağa düşerken 
Ben kuyunun dibinde sanki kimi buldum 
Elif dedim . Ne dedim Be... 
Yaşamak gövelogösterisidir 
Taşımak zordur gölgeyi 
Mecnunun itibar ı  elbet cinnetindendir 
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I NINL PAERKO yaklaşık 35 km. kuzey-
doğusunda bulunan Erziki Vadi-
si'nin Goranis (Akbulut) Köyü çıkı-

şında kayaliklara oturtulnıuş  bir kale ka-
hrıtısı  vardır. Yöre halkı  küçük bir şatoyu 
andıran illwağ'dan kalma kaleye "Ma-
randiz Kalesi" (Yılanlar Kalesi) diyordu. 
Söylenceye göre kale beyi oldukça yakı-
şıklı  ve yiğit biriymiş. Güzelliği dillere 
destan bir de karısı  varmış. Kale beyinin 
el parrnaldanndan birinin sürekli incel-
mesi üzerine yörenin bilgesine başvur-
muş. Bilge: "Güzel kansmın insan lalığı  - 
na giren bir yılan olduğunu, parmağının 
onun tarafından emilerek zarfLatildığı-
m" söyler. Bunu kanıtlamak için de "ak-
şam yemelderinin birinde bolca tuzlan-
iniş  kebap yedirerek, sarayda su bulun-
durmadan izlemeye" alması nı  öğütler. 
Bey zaman geçirmeden bilgenin önerisi-
ni uygulamayalaşlar. Gecenin geç saat- - 
lerinde yataktan su almak Caere ayrılan 
eşini takibe ahr. Evde su bulamayan ka-
dın sarayın vadiye açılan penceresinden 
bir yılan olup clerinliklercleki Erziki Ça-
p!run sularına iner. Kalenin kayalıklarına 
tırmanarak pencereye ulaşır. Yeniden ka-
dın kılığına girerek yatağa girer. 

Bilgenin söyledikleri kuşkuya yer 
kalmayacak şekilde doğrulanmıştı. Artık 
güzel de olsa bir yilanla aynı  yatağı  pay-
laşamayacağma karar veren kale beyi, 
ondan kurtulnıanın çarelerini aramak 
için yeniden bilgeye başvurur. Bilge: 
"Önlemini alamadığı  takdirde parmağı-
nın sürekli emilmesi sonucu zarflayarak 
ölebileceğini" söyler. Bunun için de ça-
renin "ekmek pişirirken baOrmasına fir-
sat tanımadan tandırdaki alevlerin içine 
atarak üzerini bir taşla kapatmak" oldu-
ğunu söyler. 

Marandiz Kalesrnin beyi günün bi-
rinde tandır başında ekmek pişirrneye 
hazırlanan karısını  alevlerin içine firlam-
ken çığlık atmasını  engelleyemez. Yilan-
lara bir çağrı  niteliğinde olan çığhign 
atılmastyla birlikte civardaki tüm dağ, 
yayla, vadi ve ormanların yılanları, Şah-
maranlannın yardımına gelmek üzere 
kaleyi sarmaya başlarlar. Kale beyi ile 
birlikte tüm yakınları  yılanlar tarafından 
ısınlarak ölchirtiliirler. Kaleyi de yıkarak 
yerle bir ederler. 0 günden bu yana ka-
lenin adı  da Marandiz Kalesi yani "Yı-
lanlar Kalesi" olur. 

Bilindiği gibi ilkçağ'da bütün dün-
yada olduğu gibi uygarlığın beşiO Me- - 
zopotamya'da da mitoloji temel ideolo-
ji olarak algılamyordn. Mezopotam- 

ya'da rnitolojinin egemen ideoloji oldu-
ğu dönemlerde yaşayan uygarlildar, yı-
lanı  aynı  zamanda ham imgesi olarak 
algılanuşlardı . Kimi inançlara göre 
Adem ile Havva'yı  Cennette iken yiye-
cek almaya bir yılan ikna etmişti. Bu 
davranışı  ile insanoğlunun türemesine 
neden olduğu için yilana saygı  duyul-
muştu. Yine yöresel söylencekre gore 
yakışıklı , özellikle gözleri güzel ve çeki-
ci olan erkeklere yılanların "aşık olabile-
ceği inancı  yaygındı. Yilanın farklı  canlı  
tiirlerine büriinmesi, tasarımı  ile de ona 
doğaüstü bir güç verilmişti. Nihayet 
yeryüzünde çok büyüyen yılanların in-
sanlığa fazla zarar vermesinler diye tan-
nlar katına, yani göğe çekildilderine ina-
miff& Bu görevin de yilanlan boyunla-
ruıdan zincirleyen meleldere verildiği 
söylenir. Yarı  insan, yan *van tasan-
mum kölderi Sumer Uygarhğa'na dek 
uzanır. Siimer'de Urulc Kralı  Gılga-
meş'in yoldaşi Enkido'nun böyle bir ya-
raddışta olduğuna inamlıyordu. 

gibi dünya uygarlıklannın beşiği Su-
mer'de kadın da olağanüstü yetkilerle 
donaularak tannlaştınlmışt. Evrenin ve 
insanın yaratiliş  efsanesine kadın tanrı-
çalar da katılmış  ve aktif görev almışlar-
dı . Tanrıça iştar, evlenme teklifini ret 
eden Gılgameş'i cezalandırmak ve üze-
rine gök boğasım saltirtmak için diğer 
tannlan bile ikna edebilecek güce sahip-
ti. Bu göltsel pee kadı n da layık görül-
müştü. Kadını, sonradan yılanların şalu 
unvam ile taçlandırmak bu gücün ve bu 
kudretin bir yansımasıdır. Halldar bu 
tasarımları  kendi btinyelerine uydurarak 
rnitolojik arilatinlannı  zenginleşıirmiş  
ve zorunlu olarak farklılıklar yaratmaya 

Halddri yöresinde güzel ka-
dınların uzun saç örgüleri yılanların za-
rafetine benzetilerek yiiceltilirdi. Siyah 
yılan zararsızlığıyla tanınır ve öldürül-
mesi günah sayılirdı. inanç ve gelenek-
ler su içen yılanı  öldürmeyi tamamen 
yasak saymıştı. Bugünkü Keklikpmar 
Mahallesi'nin yakınında Bert Maran 
(Yılanlar Kayası) adında bir kaya vardır. 
Söylenceye göre orada barınan iki plan-
dan birinin dağ  tekesini yumuk isterken 
boynuzlan boğazına takılır. Çaresiz ka-
Ian arkadaşı  Bingesir (Aşağı  Biçer) Ma-
hallesi'nde kayalar üzerinde bulunan 
yönetim köşkiinün imdat çarum çalma-
ya geldiği; köşk görevlilerinin önüne 
düşerek arkadaşını  kurtarmaya götürdü-
ğü anlatılır. Bu efsanede yilanın insan-
larla dayanışma içinde olabileceğine 
inanmak istenmiştir. 

Yöresel inamşlara göre konuta yerle-
şen yı lan da öldürülmez. 0 zarar ver-
meyen bir dost olarak algilamr. Ev sahi-
bi tarafından yuvasında.  yumurtalan  alı-
nan yilanın misilleme olarak mayalan-
maya hazır sütü zehirlediği; ancak ev sa-
hibi pişmanlık duyup yumurtalarını  ye-
rine bırakması  üzerine yilarun da zehir 
bı raktığı  süt tenceresine sanlarak döktü-
ğt anlatılır. Bununla da plum iyiliğe 
iyililde karşılık verdiği kabul edilir. 

!sotto 
Selim Temo! Artık 
gururla giriyorum 

kitagı lara... 
Tam iki cilt, diyorum, 1610 
sayfa ve en önemlisi kitabı  
hazırlayan kimse arkadaşım 

WHOM YÜCEL 

iRT ŞHRİ  
TOLOOSt 

SON üç gündür hayatım değişti; üç 
gündür kitapçı  raflarma daha başı  
dik girip çıkıyorum. Kitaplara ba-

karken, bir kez baknuş  olsam bile ikinci 
kez tekrar dönüp aynı  kitaba bakıyorum, 
tam iki cilt, diyorum, 1610 sayfa ve en 
önemlisi kitabı  hazırlayan kimse arkada-
şım, diyorum. Tammayanlara bunu ha-
zırlayan adamı  tanıyorum diyorum; kah-
vede tavla oynarken kitabı  yanıma koy-
dum herkes baksın istedim. Bir not: Hay-
dar, sordu "bunu bir adam nu yathmş", 
"ya evet" bir adam yazmış, bir adam... 
Hangi kitaptan bahsettiğiırni unuttum, 
Selim Temo'dan ve onun Agora Kitaplı-
ğı'ndan çıkan kitabından. Adı  bile insana 
gurur veriyor, büyük harfle mi yazsam, 
yoksa küçük harfle mi, ama yazsam, kita-
bın adı  Kart Şiir Antolojisi... 

Gurur duymak dediğin ne ki? 
Kitapla ilgili önce üç günlük hatırala-

nmı  anlatmak istiyorum. 
Kitabın çıkacağını  önce yarnevinden 

öğrendim, herkese yaydım, Cuma çıkıyor 
dedim. Cumartesi pima yaymevine git-
tim, ellerinde üç adet vardı. Tamam de-
dim, Pazartesi günü gelirim. Ben kitap-
tan söz ederken, müşteri de aradım, üç 
tane buldum, bulduklarımı  Selahattin 
Abi'ye yolladım, fiyatını, koşullarını  söy-
ledim. Selahattin Abi'nin yanına her gün  

gittiğim igin, kaç tane satıldığını  da bili-
yorum tabi; on tane aldı, fig günde ,altı  
tane sattı, "daha alacak mısın" dedim, 
"alacağım, daha da satacağun" dedi, 
mutlu oldum. Çay içtik, ayrıldım. Akşa-
mtizeri Kawa beni aradı , "nerdesin" de-
di, "çarşıdarm" dedim, geldi, o da Sela-
hattin abiye uğramış, parası  yokrnuş, kız 
kardeşinin kredi karnyia antoloj iyi al- 

Açtık, bakıyoruz, kapatıyor tekrar 
bakıyoruz. Sonra eve gidiyoruz. istiklal 
kitapevinin vitrininde kitabın varlığı  bizi 
mutlu ediyor, deminki bir heykel. Kawa 
dönüp baktı; ben görgiistizliik olmasın 
diye göz ucuyla baktım son defa, sanki 
kitap da bana bakıyordu ye garip bir şe-
kilde kitap insan gibi geldi bana. İkimiz 
arasında bir aşk başladı, giıiürnsedik; oğ-
lum mu desem, kızım nu desem, ama ar-
tık büyümüş, her kimse... Ha unutuyor-
dum, Sores, Kawa'nın şiirlerine baktı  bir 
kahvede; Kawa, bu şiirleri Beydeya yaz-
dığını  söyledi, Şoreş  "hadi ordan" dedi, 
"sen 2001'de Beyda'yı  mı  tamyordun?" 
Eve vardık, Kawa ve Beyda kiisler, Ka-
wa'nın şiirlerini Beyda'ya okudum. Gece-
leyin, uyumu ş  gibi yaptım, bir tilurn gel-
di, herhalde Beyda gizliden Kawenın şi-
irlerini okuyordu. 

Bir gün sonra Mephisto'ya gittim, ki-
taba baktım, dün iki tane vardı, bugün 
bir tane satılmış  demek ki, acaba alan 
kim? Meraktan ayaklarını  yanıyor, sol 
elim kaşınıyor, acaba para mı  gelecek 
yoksa yazı  mı  yazacağım, bilmiyorum. 
Bunu düşündüm. 

Sıra geldi benim kitabıma, kitabı  yayı -
nevinden aldım, bana bedava verdiler, 
böylece Selahattin 	sırtından da 
küçük de olsa bir yük indi. Benim kita-
bı m kıymetli ya herkes bakıyor, ben de 
kız babası  gibi kollamaya çalışworıun, beş  
dakikadan fazla bakanlardan garip bir şe-
kilde gıcık kapıyorum. Şairler görmemiş  
gibi şiirlerine bakıyorlar, neresi olmuş, 
neresi olmamış. Bir kez daha bakmak is-
tiyorlar, vermiyorum. 

Selim Temo'nun hazırladığı  antoloji-
nin en önemli yanı, belki de ilk kez üni-
versite bağlamında Kurt şiirinin kabul 
görülmesidir. Talat Halman'ıun yazdığı  
örısözü okurken gözümden yaş  aktı , di-
yor ki, "Dünya şiirinin ihmal edilmiş  bir 
kesimini gün ışığına gkartıyor." Bu güne 
kadar pek çok Turk şairi, "Kürt şiiri var-
sa, nerde?" diyorlardı, aslında bu kitap 
Kurt okurdan çok, Türkçe şiir yazan, 
edebiyatla ilgilenen kimselerin bir baş  
ucu kitabı  olmalıdır; kardeşin dili, onun 
şiirini bilmelde başlar. Geçelim, bu ko-
nuyla ilgili uzun upuzun bir yazı  yazmak 
istiyorum. 

Kitabı  aldığım gece ibrahim'e gittim, 
kitabın hazırlanış  sürecinde katkısı  oldu-
ğu için kendisine teşekkür edilmiş. Baktı, 
baktı, baktı . Şairleri tek tek inceledi. Sa-
bah oldu, "Kürtler artık uyumasm" dedi 
ve ekledi 'Hemen yarın alacağım'. Huse-
yin, "ben de alacağım" dedi, ama parası  
yok, içim ezildi. Kendi kitabırnı  versem 
rezil olacağım, vermesem... Sonuçta boy-
numu kirclim, kitabımı  kimseye verme-
den çantaya koydum. Artık benim. Ki-
tapla ilgili anilarım kuşkusuz bu kadar 

ancak burada kesiyorum ve Selim 
Temo'ya sırf bit kitabı  yazdığı  için dua 
ediyorum; Allah'ım bu bayramda bizi ki-
tapsız bırakma. 
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Gerçek adını  kimse bilmese de, herkes onu "Heci" ya da "Kahya 
Heci" olarak tanır. Ya da anında sinir küpürıe dönmesine neden 

olan 'kavurma' lakabıyla... Her nekadar Urfalı  olsa da, artık 
Diyarbekirle, Dörtyolla, biitiinleşmiştir `kavunna'... 
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G
lilf.; Diyarbekirin sokaklarını  santim 
santim aydınlatmaya başladığı  sıralar-
da, izzetpaşa Caddesinde de, nöbet 

değişim saati gelmiştir. Gecenin miidavim-
leri, yerlerini yavaş  yavaş  gundiizciilere bı-
rakmaya başlamıştır. Once çöpçiiler belirir 
cadde başlarında... Sabahın geldiği, bir gü-
neşin doğuşu, bir de Demir Otelin dorme-
ni Xale Mehdi'nin, rutin sabah denetimi 
için kapının önüne çıkmasıyla anlaşılır Dört-
yol'da. Once komutan edasıyla, oteli çevre-
sini deneder, asayiş  genelde berkemaldir. 
Sonra çöppilere takalrnaya başlar; 

- Tiitön tabakarnz dolu, yüzliniiz tras-
h, maasını7 gönhindze göre, oh keyf sizin 
keyfiniz 1 1 1  

Artık caddenin rutini haline gelen bu 
monologlara çöpçiller, bazen yanıt verip 
dialoga dönliştünir. Bazen de hiç orak ol-
maz. 

X.ale Mehdi çöpçülerle cebelleşirken, 
güneş  Olin da Yenikapı'dan içeri daha 
kuvvetli girip, şehri kucaldamaya başlamış-
tr. Çıraklar esneye esneye işlerine giderken, 
caddeyi kesif bir çorba kokusu samuşnr. 
Baran bunlar günün başladığının işaretleri-
dir. Belki benzerleri, dünyanın birçok ken-
tinde, sabahın ilk işaretleridir. Ama Diyar-
bekiede, sabahın gelişi sadece bunlarla an-
laşılmaz. Hele Dörtyolda, 1Cavurrna Heci, 
DemirOtel'in duvarının dibinde göriinme-
=Ise, semte sabah gelmiş  sayılmaz. Haline 
bakarsanız kaçbinyildır caddeninin kahnnı  
çekiyor za.nedersiniz. Mahalleliniıi deyimiy-
le `altıotuzbeş' boyu, küçücük gözleri, pa-
saki' elbiseleri, yazın taktığı  şapleasıyla, cad-
denin olmazsa olmazıydı  Heci. Asıl adını  
kimse bilmiyordu. Kimis &gib, kimisi Is-
mail zannediyordu. Zaten kimsenin gerçek 
adına dair tasası  yoktu. Herkes onu lakapla-
nyla tanıyor, öyle seviyordu...en popüler la-
kabı  Hacı  ya da bilindik telaftızuyla 'he-
ci'ydi...Gerçekten hacca gidip gitmediği, 
yıllarca tartışılan bir bilinmezdi. Akşama ya-
kın, esrıafin işinin azaldığı  zamanlarda, ko-
nuşulan konuların başında, Heci'nin duru-
mu gelirdi. Herkes bir olup Mekke'yi gör-
mediğini iddia eder. 0 ise, kasap olarak git-
tiğini söyler. Esnaf başedemeyeceğini anla-
yınca, kasap olmadığı  halde, kasap olarak gi-
dilen hacın sayilmadiğı  konusunda ısrara 
başlar.. .Ve bu tartışma yıllarca sürer gi-
der...Tarnşma bazen olay mahalline bir ara-
banın gelmesiyle son bulur. Arabayı  gören 
Fled hızla koşarak kapıyı  açar, park yeri 
gösterir. Sahibi `yağlıysa' bahşişi alır, yoksa 
ensesini kaşıya kaşıya geri döner. Asil-mes-
leği olmasa da uzmanlık alanı  ve ekmek ka-
pısı  kahyalıktır Heci'nin. Heci'de onlarca 
kişinin nzkuun peşinde cirit attığı  Dört-
yolida ekrneğini kovaliyor, Dörtyol'un be-
reketine inanıyordu. ginkii biliyor ki, ma-
sal diyan gibi 1)41114 bu cadde, kimseyi aç 
ve açıkta bırakmaz. 

Hakkında bilinen tek gerçek Urfalı  ol-
duğudur. Rivayete göre Nuri Sesigilzel'in 
arkadaşıymış. Onceleri rivayet gibi gelse de, 
birgün Demir Otel'e gelen Sesigiizel'in 
Heci'yi görünce; 

"Ula anam ...., ne yapisan burda" diye 
sevgilerini iletmesiyle, rivayet gerçek ol-
muş. 

Tabi Heci de bunu altında kalmamış: 
"Vay gevat vay..." 

İbo'yla da ahbab olduğunu öne siirse 
de, kimse ikisini birarada göremediği için, 
ihtimal vermiyor. Özel hayatını  kimseyle 
paylaşmadığından, hakkındaki rivayetleri-
ni biri bin paraydı . Çok zengin olduğu, 
Diyarbekir'in zengin muhitleri nden olan 
Ofis'te evlerinin olduğu hakkındaki şehir 
efsanelerinden sadece birkagy& 

Araba kullanmasını  bilmese de, gelen 
araçlara yer gösterir, varsa eşya taşımaya 
yardım eder, arabaya bir iki bez sallar ve 
bahşiş  alır. En dişli rakibi Demir Otel'in 
gündtizeti ctorrneni Curna'ydı...0tele ge-
len müşteriler, caddedeki ekmek kavgası  
verenler için, en yağlı  müşteri portföyü 
içindeydi. Hal böyle olunca, otele müşteri-
leri kapının elinde kalıyordu. Otel kapısın-
daki en katmerli =Wen kavgaları  Heci?ye 
Cuma arasında yaşanırde Otele gelen ya da 
giden biri oldu mu, önce Cuma ardından 
Heci, hemen yanında biter ve yardım eder-
di. Sıra bahşişe gelince, Cuma boy avanta-
jınt kullanır Heci'yi kenara iterdi. Kısa boy-
lu doğarak hayata bir qıfir yenik başlamıştı  
zaten. Zaman zaman da Cuma'run golleri 
onu hepten çileden gkarırdı. Eger müşteri. 
her ikisine de bahşişi verirse, sorun yoktu. 
Sadece Cuma alırsa, Heci'nin beddualan 
bir biri ardısıra gelirdi: "Zehir zakkun ol-
sun, haram olsun..." 

Bu ekmek kavgası  yıllar boyu surCıp git-
ti. Bahşiş  kavgası  yapsalardı, boş  zamanlar-
da bir köşeye çekilip günün değerlendir-
mesini yapmadan durarnazIardı . Kim yağlı, 
kim değil. . Kim ne kazanmış, dökülür or-
taya... Aralarında boy farkı  olsa da, Cuma 
Heci abesine saygıda kusur etmez, ara ara 
otelde getirdiği çayları  ikram ederdi. 

Dedik ya birçok gizemi birarada barın-
dınyordu Heci. Bunlardan biri de, lakap-
'any& Nedeni bilinmez, cadde eşrafinın, 

Heci'ye yaluştudiğı  lakaplardan biri de 
`Kavunna'dır. Ama bunu Heci'nin atış  
menzili içinde söyleyip yanında durmak 
ta, öyle her babayiğidin harcı  değildi. `Ka-
vurma' kelimesini duymak Heci'nin del-
leıamesine ve söyleyene `sevgi' sözciiide-
riyle karşı lık vermesine yeterdi. Heci'nin 
bu huyunu bilen eşrafin, eğlence aradığı  
zaman, ilk başvurduğu yöntemdi, 

"Ula kavurma, kavurma" diye başla-
yan, sahipsiz bir nan duydunuz: mu, bilin 
ki İzzetpaşa Caddesinde eğlence zamanı-
dır. `Kavurma'ya duyarlı  kulakları  bu keli-
meyi duyunca Heci, sesin geldiği yöne 
doğru, orjinal küflirlerini savurarak, eğ-
lenceye kendince katkıda bulunur. 

Kavurmarım kaynağını  her ne kadar 
Heci'nin boğazı na diişktinlüğüne bağla-
yanlar olsa da, yaygın kanı, Heci'nin ka-
vurma yiyecek kadar parası  olmadığı  yö-
niindeydi. Hatta bazen ona 'kavurma' ye-
rine `haşlama' diyenlerde olmuyor değil-
di. Söyleyenin çevrenin kahkalanna yanıtı  
ise 'ne ohms, ha kavurma, ha haşlama, ne 
farkeder. İkisi de et yemeği değil mi?' 
olur... Gerçi lakabın kaynağı  eşrafin pek te 
umurunda değildi. Onların günlük "teş-
xek"ye bakarlardı . 

Ara ara kaybolduğu olurdu Heci'nin. 
Ya hasta olur evde yatar, ya da Urfa'ya gi-
derdi. Bu kayıp günlerinden birinde, Pey-
gamber camiinin minarelerinden yükselen 
ses herkesi Şaşırtır: "Vefat eden, Urfa esra-
fından...." 

"tuna  	diye başlayan duaları , 
Allah rahmet etsinler izledi. Herkes bir 
tutam üzülmüştii. Hatta evini bilenler 
başsağlığına bile gitmişti. Ama gidenleri 
bir sürpriz bekliyordu. Heci 
Hiç beldemediği bir anda, karşısında on-
larca sevenini görmek Heci'yi duygulan- 

dırmıştı. Ama bir sure sonra işin rengi de 
ortaya çıkmıştı . Binleri çok kötü bir Şaka 
yapmıştı 	Durumu anlayan Heci 
soluğu hemen DörtyoPda aldı . 

"Ula ben dimedim, o hangi anasını  
ibnesi, sela okutmuş?" 
Patenti belli olmayan bu şaka, Heci 

her ortadan kaybolduğunda tekrarlanır ol-
muştu. Öyle ki, bir gün gerçekten ölse 
kimse inanmayacaktı . ()lama bile mahal-
lelinin eğlencesi olmuştu. Uzun zaman 
heci görmeyen mahallenin gençIeri; "He-
ci daha ölniedin?" der, Heci'nin cevabı  
Şöyle olurdu: "Oğlım, disenı  saan neyinı  
kalarağ  kıbrağ?" 

Öldükten sonra mahallenin delikanlı-
sına kalabilme ihtimali olan şeyleri sıralan-
masıyla sürer gider konuşma. 

Heci'nin başbelalanndan biri de Yıka-
mac' Qedo'duydu. Hebleme olup dellen- 
diği 	illaki Heci'ye sataşr. Heci'nin 
Qedo'dan kurtulmak için ilk numarası  
apandisit ameliyandir; "Ameliyatım patla-
dı. Biri polis çağırsuı..." Can havliyle gir-
diği ilk dükkanda, ağzından dökülen söz-
lerdi. Ya Heci numara yapıyor, ya de her-
gan apandisit ameliyatı  oluyordu. Her ba-
şı  sıluştığında, apandisit ameliyatı  günde-
me geliyordu. Ara sıra cebinde taşıdığı  
çalcıslyla savunma yapmaya çalışıyordu, 
ama nafile. Qedo onu yakrnakla tehdit 
ederken, alev alınca, Heci ilahi adaletin 
yerini bulduğunu söylemişti herkese. He-
le de Qedo eniştesini öldürüp cezaevine 
girince, Heci rahat nefes alabilmişti. 

Günün birinde heci yine bahşiş  peşin-
de koşarken, esnafın biri yanına çağmr: 
"Sana bir zarf verecem, açmadan Türk 
Hava Yollan müdürfme götlireceksin." 

Önemli bir görev alma= gururuyla 
Heci zarfı  alarak müdür beye götürür. Mu-
dür zarfi açıp içindekini okuyunca, kahka-
yı  basar. Zarftaki kağıtta; "Bu gelen kıbra-
ğı, defalin gitsin" yazıyormuş. Bunu du-
yan Heci soluğu Dörtyorda almış  ama es-
nafi bulabilene aşkolsun. Yıne .bir şakanın 
malzemesi olmuştu Heci, ya da sadece bir 
kaglinızın bildiği gerçek ismiyle Ismail 
Işoğlu. Diyarbekir'in Dörtyolu'nda onun-
la başlayan gan, yine onunla bitiyordu. 
Güneş  ayla mesai değiştirirken, Dörtyol'un 
gündüz eşrafi da, nöbetini gececilere dev-
rediyordu. Heci'de, bir sonraki gün onu 
bekleyen şakalardan habersiz, usulca, pek 
az kişini bildiği, evinin yolunu tutuyordu. 
Heci'yi karanlık bastıktan sonra, Dört-
yorda görmek mümkün değildi. Tabi Ra-
mazan ayı  hang. Teravih namazım  kıldık-
tan sonra, Dörtyol'a gelir, esnafla son bir 
sohbet ettikten sonra evine giderdi. Yaşlı  
olmasına ragmen, dinç olan Heci yıllarca 
cefasını  çekti Dörtyol'un... Ama sefasun 
hiç süremedi» Diyarbekieden, İzzetpaşa 
Caddesi'nden birçok şeyi alıp götüren yıl-
lar, Heci'nin yakasını  da bırakmamıştı . ilk 
zamanlar, bayram seyran demeden hergün 
geldiği Dörtyol'a, önce haftada birkaç gün 
gelir oldu. Sonra bu biraz daha düştü. Da-
ha sonra bastonla gelmeye başladı . Artık ne 
kahyalik yapacak, ne de halkın şakalanna 
malzeme olacak gücü kalmıştı. Pek nadir 
geldiği Dörtyorda, fazla da kalmıyordu. 
Başbelasi Qedo geri geldiğinde beri Dört-
yo ona haram olmuştu. Herkes yaşlanırnası-
na bağlasa da onun, mekana gelmernesinin 
sebebi farklıydı; "Qedo geldi ya, artık bu-
ralann tadı  tuzu kalmadı..." 

   
Kavurma Heci 

 

MAHMUT BOZARSLAN 
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Fazıl Hüsnü Dağlarca KALAN Ileti im 

hepimizden "genç"! 
2007 yı lını  dokuz kitapla kapatan Fazı l Hüsnü Dağlarca'ya; 

uzun ömür ve şiir dolu uzun ikili yaşamalar diliyoruz. 

HOSEYİN ALEMDAR 

1 
 933'ten bu yana Türkçe yazılan şiirin dönemlerce 

kuşaldarca kabul ettiği bir gerçek var: Hiçbir şair 
Dağlarcenın hızı na yetişemiyor! Nitel anlamda da 

nicel anlamda da bu böyle; artık 0 Dağlarca kadar 
"Genç", sıradağlar kadar büyük. 1933'te Istanbul dergi-
sinde yayımlanan ilk şiirini başlangıç sayarsak, Nisan 
2007'de Yapı  Kredi Yayınları  arasında çıkan "Genç" ki-
tabına kadar yaldaşık 75 yıldır şiirin içinde. Üstelik bu yıl 
kendi içinde "şiir hayvanı" bir rekor da kırarak anıtlaştı . 
2006'run sonlarında Norgunk yayınları  tarafindan özen-
le basılan Taş  Devri kitabıyla 2007'de 
a yılın şairi olacağuun haberini ver-
mişti aslında. Bu pia yine Norgunk 
yayınlarınca basılan Ipmdeki Şiir 
Hayvanı  ile merhaba dedi. Biyolojik 
ömıiiııii şiirle uzatan Dağlarca'nın 
her gin bir-iki dize yazdığım, iki-üç 
günde bir şiir bitirdiğini diiştiniirsek 
bugün 148'e ulaşan kitap sayısının yi-
ne de biraz eksik kaldığı  diiştinillebi-
lir. Bundandır ki, Dağlarca denilince 
şiirin ve şairin yaşamışliğı, soyutla so-
mutan cem edişi, Türkçcnin verimli-
liği ve dil zenginliği gelir akla. 1960-
64 yılları  arasında 43 sayı  çıkardığı  
"Türkçe" dergisinin bugüne taşıdığı  
gençlik de işte O'nun yaşadığıdır. 
Kaldı  ki, Dağlarca Havaya Çizilen 
Dünya'dan Seviştilerken'e, Çocuk ve 
Allah'tan İmin Kirilytişilşne, Da-
ha'dan Orelcinde 01rnalc'a, Asti'dan 
Orda Karanlık Olurunfa şiirde tek 
vileutta iki yaşarnh olmanın ve duyar- 

Bir ağaçtı r kiş i 

Allaha inan ı rken 

Yaprak döker yar ı sı  

Yapraklan ı r yar ı sı  yeniden 

Tanr ı  

Kurşunkalemle yazm ışt ı r kiş iyi 

İ nanç 

Onu silinmez k ı lar 

Geceleyin inanmak 

Gündüz inanmaktan daha kolay 

Karanl ı k 
	 • 

Büyümüştür çünkü  

lıkla matematiğin iç içeliğidir daima. 2007 yılına damga-
sını  vuran Orda Karanlık Ohıruadaki "tnarımanm 

"İçe.rdeki" ye "Bayram Gana" şiirleri bile Dağlar-
cenın iki yaşamilılığını, matematiğe duyarlık yiiklem6de-
ki ustalığını  ve soyutla somutu ne de güzel semaha kal-
dırdığını  anlatmaya yeter herhalde. Bütün bunlara ço-
cuk, kadın, yurt ve doğa .sevgisini de- katar ki, kurşunka-
lernle yazılmış  .rarınsaf birer söze döntişiir her söylediği; 
inanç onu ye söylediklerini silinmez kılar. Bir de tabii ve-
fa vardır Unda her şey kadar; nraşarnak, ölmekten 
uzundur" der kendini ifade etme biçimi olarak gördüğü 

firsat buldukça anar eski dostlarını  bir bir: Sait Fa-
ik, Cahit Sıtkı, Yaşar Nabi, Oğuz 
Akkan, Halim Yağcıoğlu, Tahsin 
Saraç, Necati Zekeriya, Zekai 

Cemal Stireya, Ercüment Uçan 
ithafi ve arunalan alop gider dizele-
rinde, deftersözlerinde. Arkası  Siz 
bir göl imgesine dönüşerek "Bir 
damla bana baksan/Genç olu-
rum//Bir damla beni sevsen/Olii-
riim"e döniiştir bir başka kitapta. 
Sesin ve iç sesin yankısıdır Dağlarca 
her şeyi iki yapar, ikinin ötesi yapar. 
"Çocuk severliğim şiir severliğime 
esittir" der ya, bir tek çocuk sevgi-
sinde ayncalik yapar. Tabii bir de 
Allah... İkisinden biri eksik olsa 
olur muydu Dağlarca! Çünkü ken-
disi de bilir ki, bir yarnyla kocaman 
bir çocuktur 0 daima: ilkokul 
l'de, ilkokul 2'dc, ilkokul 3't!.. 
"Bayram çocuklann oyuncağı-
dır/Annelerin ev temizliğidir/Ba-
balarm/Urnaase. 

inan ı yor musun diye sorsa 

Kiş i kendine 

Ayaklar ı  hay ı r der 

Elleri evet 

İ nanç nerede baş lar 

Korkudan m ı  

Doğadaki güzellikten mi 

Kendini sevmekten baş lar inanç 

Yeter der kiş i kendine 

Damla damla yapsan denizi 

Damla damla yapsan evreni 

Hepsi şu serçenin sesi etmez 

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA 

şirketinizin 
tanıtımı  

bilişim teknolojisini 
ne 

kadar 
kullanıyorsunuz? 

E-Posta Adresimiz: 
info@kalaniletisim.com.tr  

Web Site Adresimiz: 
www.kalaniletisim.com.tr  

Hizmederimiz: 

Web Tasannu 

• Programlama 

• Hosting  (Sayfa Bulundurma) 

• DomainosuoTescili 
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www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



MUULKUUEL 28/ DIYARBEKIR MALA MINAAAA 
	

ARALIK 2007 

$EYHMUS DiKEN 
"Dula Yaşar Kemal 
Yek destê zwe biave 	dara gılz 
Yek destê xwe biaveje tirsa itivrojkC 
Yek &stê xwe biastje cşqiyayen dirêj 
Yck desa xwe biavajc leşkeren herkirin8 
XocayE xizir hişk bi cievda destê wan digre 
Lal Laic§ 

A 1TKA DURAK beş  yıl süreyle bir "işin" 
peşini kovalanuş. Bir suni fotoğraf 
Çekmiş. Bir miktar beni ademe (ben 

dahil) işiyle alakali itina ile yazılar yazdırmış. 
işinin başına Ebru adını  yaluşık olur diye 
yerleştinniş. Sonra da buna kendisi de inan-
mış. Bu garip ve tuhaf ülkede sıkı  bir izsii-
riicalialde bu işinin yolarkadaşlannı, paydaş-
larmı  bulmak adına sergileriyle seriiven iz-
siirüeülüğiine sormmuş. 

Kendi adıma Ebru kitabına bir yazı  da 
ben yazmış  olmama karşın, şimdi alenen 
ŞU an paylaştıklanmla amin demediğimi 
bir miktar da ironi yaparak paylaşmaya ta-
raftanm. 

Ebru kitabına ne yazmıştım önce ister-
seniz onu paylaşaynn. 

Attila Durak uzak diyarlarda yaşayan 
Anadolu sevdalısı . Beş  yıllı k emeğinin bra-
nd fotoğraf seçkilerinden oluşan cd'sini iz-
leyince nedense dilimin ucuna bir Diyarba-
kir şarkısı  talulip durdu. Döne, döne gün-
lerce şarkıyı  kendimce nurildandım. Diyor-
du ki şarkı; Kmayı  getir ana / Barmağm ba-
tır ana / Uzak yoldan gelmişem / &limn-
da yatır ana. Sanatçı  bizler için yakın biri, en 
azından yaptığı  iş  bunun kanıtı! Ama çok 
uzak yollardan, diyarlardan gelişi, derdirıi, 
dileğini, kelamını , görüp yaşadıklannı  biz-
lerle paylaşmaya çalışması, meselenin rengi 
ahengi. 

Ebru Sanatı'mn yol arkadaşlığında gez-
medik, görmedik yer bı rakmayan Attila Du-
rak fotoğraflarına baktığımda beni çoculdu-
ğumdan bu yana alıp götüren, çoğu bir bi-
linemezi çağrıştıran batı  dünyasının tattoo-
piercing dediği ama biz Kürtlerin, hatta 
Arapların ve Silryanilerin Deq dediğimiz, 
Tiirkçedelci Dovme'yi düşündüm. Doğu 
insanının, Karelia, Arabı, Ermenisi, Siirya-
nisiyle çağlar boyu ilgi duyduğu Deg, neyin 
nesiyell. Doğımun, insan tenine halk işi nak-
kaşlarca nakşedilmiş  gizinin görsel paylaşımı  
olan Deq, neyi çağnştinyordu? 

Diyarbekir çarşısında Karacaelağ'dan ge-
len lacivert abali, ya da Kızıltepe, Denk ve 
Mardin taraflarından gelen rengahenk giysi- 

li kadınların yüzlerindeki veya keskin bakış-
Ii kefye ve agalli erkeklerin ellerindeki kolla-
rı ndaki genellikle laciverdimsi dövmelerin 
gizi ncydi? Düşündüm ve geç de olsa kavra-
dım ki Attila Durak'm iflah olmaz Ebru pe-
şindeliğinin bizlere bölge insanına (Kürde„ 
Araba, Stiryaniye) yansıyan görtintasiaymilş  
Deg! 

Binler yıllık sönmüş  volkanik bir kütle 
olan Diyarbakir yakınındaki Kereidağ  (Ka-
racadağ) köyliilerinin evlerinin sürekli aynı  
köşesinde yanan grasmın duvarda oluştur- 
duğu 	Ştre dayik6 (anne sütünün) kar- 
pm' sonucu oluşturdukları  doğal kök boya 
benzeri laciverdirnsi renktir Deq'in siline-
mezliği, kalıalıği. Belki de bayanın o rengi-
nin cazibesidir giysilerinin en üstüne har-
mani gibi saldildan laciverdimsi çarşaf! 

Deg, kal u beladan beri bölge insanının 
Yezdanilik inancından bu yana sembollerle 
dansıdır. Sembollere yiikiimlediği ma-
na'dır. Eski bir ritüeldir deg. Güneş, ay ya 
da yıldız sembollerinin insan tenindeki gör-
sel tapınrnasmın gızidir. Ya da birini kimli-
ğine dair tarif ederken "şurasında şöyle bir 
deq'i vardı" demenin kimlik tanımlaması-
dir. Veya kim bilebilir ki; kem gaze, naza-
ra karşı  güzelliği bir başka giizellikle ifade 
etmenin biçimidir Deg! 

Kim ne derse desin, şarkı  kendi kavlince 
yorum yapıyor ya! Damda puşi işlerem / 

Attila Durak'ı n 
Ebru'su Van'da 
Ermeni-Urartu 

işi Savat'tır. Midyat'ta 
Sütyani işi Telkari. 

Diyarbekiede, Mardin'de 
ya da Urfa çarşısında 

Kürt, Arap veya 
Süryani Deq'idir. 

Kız yanağm dişlerem / Seni baban verselcr 
/ Saç bağı.  n gümüşlerem. Bu baptan olsa 
gerek. Deg ile albeni kazananlann takı  ile 
de muhabbeti olduğu bir gerçek. Düşünün 
bir Kerejdağlır; rizande 	güldağün- 
de varsıllığanın ifadesi gibi duran altın dişle-
ri burnunda hızması, ayağında halhah. 

Attila Durak'm Ebru'su Van'da Erme-
ni-Urartu işi Savaf tr. Midyat'ta Siaryani 
işi Telkari. Diyarbekir'de, Mardin'de ya 
da Urfa çarşısında Kürt, Arap veya Stirya-
ni Deefielir. Ezctimle Ebru, Anadolu  kül-
türlerinin harmanlannuş  ahengi, hal-i piır 
melalidir. Ya da kim bilebilir ki su, su yan-
dım susadun deyip avaz avaz çağıran Di-
yarbeldeın kavurucu sıcağında suya yazı-
lan yazıdır Ebru. 

Şimdi halimiz ahvalimiz böyle iken 
böyle demişiz; Ebru'yu; Savat'a, Telkarilye 
filan yoldaş  etnaişiz de neye yararmş  bir de 
isterseniz ona bakalım: 

Artık neredeyse unuttuğum eski amla-
=clan alulda kalanlar bunlar. 

Neredeyse otuz yıl önce, çiçeği burnun-
da bir Mülkiye mezunuydum. Stajyer kay-
makaniliğın bir aşaması  çerçevesinde 

Tomarza ilçesine vekaleten Kayma-
kam olarak ataımnıştun. Göreve başlamadan 
önce usul gereği il valisinin ziyaretine git-
mek gerek. Ozel kalem müdürünün valiye 
bildirmesi üzerine Kayseri Valisinin. maka-
mandarin. Valinin odasında asayiş  toplantı-
sı  saatini bekleyen üst rütbeli bir asker, gıa-
venli1( görevlisi var. Oyle anlaşılıyor ki ilin 
Emniyet Müdurubekleniyor, 0 da gelecek 
ve o guııkü Asayiş  Toplantısı  yapılacak. An-
laşılan, kısa bir süre var toplantının başlama-
sına ve ben o arada valiye ziyaretirni yapıp, 
çıkacağım. 

Rütbeli giivenlikçi, valinin yanında be-
nimle çok hoş  bir sohbete girişiyor. "Bu ka-
dar genç yaşta kaymakam olmanın kimbilir 
ne denli gazel olabileceğinden" söz ediyor. 
Sohbet bu çerçevede sürerken birden "nc-
reli olduğumu" soruyor. "Diyartralurhyun" 
deyince, "yaaa..." diye, uzunca iirdetrnekle 
yetiniyor. Hissedilir derecede yüzü pembe-
den mora dönerek renk değiştiriyor. Vali-
nin makam odasında oturduğunrı  ondan 
sonraki süre içinde bir daha da benimle ko-
nuşmuyor ve ayrılırken "iyi günler" sözüme 
yanıt bile vermiyor. Doğrusu o günlerde 

gtılüp geçiyorum bu davramşa. "Kim bilir 
nasıl bir yarası  var belki de benim şehrimle" 
demekle yetirliyorum. 

Sonra araya yaklaşık iki yıl giriyor. Anla-
tımı  uzun sürecek badirelerden sonra Anka-
ra'ya içişleri Bakanlığına Kaymakamlı k kur-
suna çağrılmar beklerken bir emirle 1982 
yı lında Mülki Mare Anuirliğinden alındığnın 
öğreniyorum. 0 kırgınlık ve tizianta içinde 
iken, Siirt'te o dönemde bir kamu bankası-
nın müdürli olan sıkı  bir Diyarbekirlili hem-
şehrim Ibrahim Gördük, bana yapılan hak-
sızlığı  duymuş, öfkeyle valilik makamının 
merdivenlerini ağır bedeniyle tırmanıyor. 
Bana selam veriyor ve valiyle görüşeceğini, 
kendisini vali yardımcısının odasında bekle-
memi söylüyor. Bir süre geçtikten sonra bi-
raz rahatlamış  olarak valinin makamından 
dönüyor. Bu kez vali yardımcısma hitaben 
"Beyim bu çocuğun adı  Şeyhmus, memle-
keti Diyarbeicir ve Kart olduğu için başına  

bu işler geldi," diyor ve ekliyor: "Aynısını  
sayın valiye de söyledim." kimden bir kez 
daha hem gülüyor, hem fı tizi.inleniyorum, 
yine mi?. 

Ertesi gün biraz rahatsızım. Ateşli bir 
hastalıktan dolayı  yatıyorum, ve raporlu-
yum. Vilayet Yazı  İşleri Mildürii, hasta ya-
tağunda yattığını  yere gelip tayin eınrini te-
belhiğ  etmem gerektiğini ve valinin emri ol-
duğunu ifade ediyor. "Elimden bir şey gel-
miyor Şeyhmus Bey," diyerek boynunu 

Okuyor ve imzallyorum: "Genci 
İdare Hizmetler Sınıfi'ndan Muş  Planla-
ma Milani," yeni görevim. Yazı  İşleri 

tayin emrini iınzalatıp çıkıyor, Hem 
hastalığunla, hem de hastalığın verdiği psi-
koloji ile daha bir duyg-usahm. Ve kendim-
le hesaplaşmadarm. "Dur bakalım Şeyh-
mus, daha miff çıkacak karşana" derken; 
açık olan radyodan bir anons "Şimdi Yurt-
tan Sesler korosundan tarküler dinleyecek-
siniz." Ve ilk parça; "Burası  Muştur, yolu 
yokuştur/ Giden gelmiyor, acep ne iştir." 
Kurgu değil, bire bir gerçek. 

Doğrusu o günlerde o madildarımm 
üzerinde hiç durmadığımı  ammsıyorum. 
Ama bugün ebru dediğimiz kültürlerin bir-
birleriyle harman olması  üzerine kurulu 
metaforun yeni bir renk cümbüşü yarattığı  
zenginliğe 2007'nin Tiirkiye'sinde tanık 
olurken nedense bunun hazırnszilığmı  dü-
şünme gereği duydum. Çok mu zor böyle-
sine kültürler zengini bir ülkenin vatandaşı  
olmak. Ya da çok mu kolay kültürler fuka-
rası  ve tektipliliğe hapsolmuş  bir ülkenin va-
tandaşliğında ısrar etmek. 

Evet çok kolay ki artık bugün için bu 
tuhaf ülkede artık Ebru gibi kültürlerin 

geçmişliği diişiinden belki de tadı  bir ha-
yal dünyası  ya da düşiilke metaforu olarak 
söz etmek gerek kanımca. Çünkü biliyor ve 
bugünlerde sıkça ağzıma geldiği gibi Meh-
met Athinın Jahr parçasını  döne döne söy-
hiyorurn: 

Te bihar ani, te gal ani 
Te bale ani, bistan ant 
Te ısekir ani, şerbet ani 
Li te bi ser de jahr ji data. 

Te kef ani, sewer" ani 
Te dilavani u .sadi ani 
Ez ti bum, te an ani 
Li te bi ser de xwey ji dani 

Es xapiyam ez xapiyam 
Mczin nebum sarok man; 
Aıe ax ez bum xax, 
Li kesi carek argo wax 

Te bi desteki da bi desteki send 
Ez ji Wan whim sazbend 
Ta bizanibi ta bizanibi 
proka me negthist dawi... 

Neden mi bugün bu parçanın mozaik, 
ebru gibi kavramsal metaforlardan daha çok 
bu ülkeyi anlattığını  düşünüyorum. İşte ka-
nın sözlerinde saldı: Bize şeker ve şerbet 
sunduğunuzu sanırken bir de baktık ki içi-
ne zehir katnuşsımz. Keyifliydik, şendik, 
mutluyduk, ve susamıştik. Ama siz suYu-
muza tuz kaninız. Kandık. Kandiğurnz için 
de bürimedik, hep çocuk kaldık. Ah eder-
ken, el olduğumuzu fark ettik. Ama hiçkim-
se halimize bakıp vat] demedi. Bir elinizle 
verdiğinizi diğeriyle geri aldınız. Keyfimiz-
den söylemiyoruz bunları . Bilmelisiniz ki; 
hikayemiz böyle sona ermeyecek. Bu hikaye 
böyle bitmeyecek... 

Ebru mu Mozaik mi, 
Ya da Ne? 
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SELİM TEMO 

EVLİYA Çelebi'nin Urfa hakkında yaz-
dıklarına bakıldığında, onun bir tür şe-
hir monografisi çıkardığı  görülecektir. 

Urfa'nın tarihi, mimarisi, iklimi, nüfus 
özellikleri ve idari yapısı, üzerinde önemle 
durduğu noktalarchr. Evliya, Urfa'ya gidişi-
nin nedeni olarak Murteza Paşa'dan aldığı  
mektubu göstermektedir. 0 sırada Ha-
lep'te olan styyah, Paşa tarafından gönderi-
len hediyeler, bir at, yiiz altın ve Gürcü bir 
hizmetçi ile birlikte yola çıkar. Halep-Urfa 
arasında gördüğü kimi ziyaretgah ve kalele-
ri anlatan Evliya (EvIt:yii Çelebi Seyahatna-
ma, 3, Kitap. Haz: Seyit Ali Kahraman ve 
Yücel Dajlı. İstanbul. TKT, 1999. s. 88-
89), Urfa'ya 1642 yılında ulaşır (John Fre-
ely. 'Urfa ve Harran Seyyahlare. Ed. Filiz 
Ozdem. UNarliktar ICapıs: Urfa. Istanbul: 
'MT, 2002 içinde 375-91. s. 382). Ünlü 
seyyalı, şehri anlatmaya şehrin kuruluşuyla 
ilgili bilgileri vererek başlar. Ona gore Ur-
fa, Nuh tufanından sonra kurulan ilk şehir-
lerdendir. Şehri "Semitıcl kavminden Ruhiy 
adlı  bir melik kurmuştur" (Evliya Çelebi 
90). Ancak şehrin tarihiyle ilgili olarak ya-
zılmış  kaynaklarda böyle bir bilgiye rastla-
yamadık. Mehmet Atilla Maraş, şehrin ku-
ruluşu ye adının kaynağıyla ilgili olarak 
şunları  yazıyor: "Şanlıurfa'nın bilinen en 
eski adı  Edessa, Büyük İskender sonrasında 
Selökidkr Dönerane kadar uzanmaktadır. 
Edessa, Makedonya Krallığı  merkezinin es-
ki bir adıdır. Urfa aciunn kaynağına dair çok 
sayıdaki rivayetin hiç biri kesinlik kazanma-
riuştar. Bunlardan biri, Urfa adının Sitryani-
ce 'Clrhai' kelime,sinden ttirediği, `Ortıa-
Pnin ise Arapça `suyu bol' anlamına gelen 
Vurhai'den kaynaklandığı  yolundachr. Bir 
başka rivayete göre, Urhai kelimesinin La-
tince Orrpei'den kaynaklandığı  yolundadır. 
Bu kelime ise `pınar veya 'kale' anlamına 
gelmektedir. (Paaamberler şehri şanliur-
Jai. Şanhıpfa: ŞanIturfa Belediyesi Tayını, 
1997. s. 19-20)". . 

Bu bilgiler, Kemal Kapaldenın İşte Ur-
ili adlı  adlı  kitabından olduğu gibi alınmıştır 
(Şanhurfa: Güneydoğu Yayıncılık, 1995). 
Aslında Maraş'ın kitabının hemen hemen 
tamamı  Kapaldı'mn kitabıyla benzerlilder 
göstermektedir. Ott yandan Kapaklı  da 
anılan kitabının "Evliya Çelebi Seyahama-
mesinde Hz. İbrahim ve Urfa" adlı  bölü-
münde, Seyabarname?nin şu edisyonundan 
fazlasıyla yararlanmıştı r: Evliya Çelebi SeyS-
hatnâmesi. (.:xv. Zuhuri Danışman. İstan-
bul: Zuhuri Danışman Yayınevi, 1970. Us-
tefik bu çeviri hem eksik, hem de okuma 
hataları  banndırmaktadır. Orneğin "Ru-
hay" adı  "Ruhoy" olarak okunmuş, Kapak-
lı  da bu yanlışı  olduğu gibi almıştır. 

Evliya, Hz. İsa'nın, Urfa, kayser haki-
miyeti alundayken Urfa'ya geldiğini, hatta 
"dcyr-i Mesih"tc ibadet ettiğini yazmakta-
dır. Ancak bu bilgi tarihçiler tarafından 
doğrulanmamaktadır. A. Cihat Kiirkçtioğ-
lu, Isa ve Urfa şehri arasındaki ilişkiyi şöyle 
açıklar: "Urfa Kralı" V. Abgar Ukkarna MS 
13-50 yılan arasındaki ikinci saltanatı  sıra-
sında Hz. Isa'ya mektup yazarak halkıyla 
birlikte dinini kabul ettiğini belirtmiş  Ye 
onu Urfa'ya davet etmiştir. Hz. Isa Urfa'ya 
gelemeyeceğini, ancak Urfa'yı  rAkdis ettiği-
ne dair bir mektubunu ve yüzünü sildiği 
mendile çıkan mucizeyi porcresini havarik-
ıinden Thomas da denden Adday ile birlik-
te Kral Abgar'a göndermiştir ("Inanç Tari-
hinin Dünyadaki Ötıernli Bir Merkezi: Pey- 

gamberler Şehri Urfa" -İTDÖBM-. Uy- 
lar Kapısı  Kapıst Urh içinde, 95-107. s. 

104)." İnamşa göre sonraları  bu mendili 
çalan bir kişi, mendilin ışıklar saçmasından 
korkarak onu Eyytib Peygamber kurısuna 
atmış tır (106). Evliyi, ileride de değ nece-
ğimiz gibi, bu mendili gördüğünü kaydet-
mektedir. 

Urfa'da "Ruhavi" denen bir Ind 
okuma makarm olduğundan söz etmektedir. 
Seyyah, şehrin mimari eserlerini anlatmaya 
ise, "Asitine-i Ibrahim Halil" ile başlar. Ona 
göre burası  Abbasi halifelerinden Me'mıln 
tarafından yaptınInuştır (Evliya Çelebi 90). 
Tarihçiler bu bilgiyi teyit etmektedirler 
(Kiirkçtioğlu, "Urfa Mimari Eserlerine Ge-
nel Bir Bakış" -UMEGBB-. Umarbldar Ka-
pisı  Un içinde. 109-41. s.114). 

Urfa Kalesi'ni anlatmaya başlayan  Evli-
yâ, buranın Damlacık Dağı  eteklerine ku-
rulmuş  sağlam bir kale olduğunu yazar. İç-
kalede ise bir cephanelik, buğday ambarları  
ve su sarmçlan olduğunu yazan Evliya, ay-
rıca rninaresiz. bir cami (mescit) ve evlerin 
varlığından da rsöz eder. Ancak bu yapılar 
günümüze ulaşamamıştır (125). Evliya ka-
lenin Beğ  Kapısı , Samsat Kapısı  ve Harm 
kapısı  adlı  kapılarının olduğunu söylüyor. 
Ancak Harran kapısının batıda olduğunu 
kaydediyor. Kiirkçiioğlu ise bu kapının ka-
lenin güneyinde olduğunu yazmaktadır. 

Evliyâ Çelebi'nin Urfa'daki saraylarla 
yazdıkları  da çok önemlidir. Çünkü bu 

saraylardan günümüze ulaşan yoktur 
(132). Evliya şu saraylann adını  yazar: Tay-
yar Mehemmed Paşa sarayı, Paşa sarayı, 
Monk sarayı, Giirz Paşa sarayı, Celali Karlı  
sarayı, Sarzide Mustafa Paşa sarayı  ve Arap 
Ali Paşa sarayı  (Evliya' Çelebi 91-92). Ar-
dından Urfa'da 22 cami olduğunu yazan 
Evliya, bunlardan 14'tintin adını  yazar 
(92). Bu carnilerden günümüze ulaşanlan 
tespit etmek için, yararlandığımız kaynak-
larlarda rastladığımız bilgilerle bir karşılaş-
tırma yapacağız: 

Kızıl Cami: Günümüzde bu adla bili-
nen bir cami yok. Ancak Ulu Cami adlı  ca-
minin Kızıl Kilise'nin camiye dönüştürül-
mesiyle inşa edildiği bilinmektedir. (Kürk- 

çiioilu,'UMEGBB' 116). Ulu Cami ile il- 
gili olarak baktığımız kaynaldarda eski 
adının Kızıl Cami olduğuna dair bir kayda 
rastlayamadık. Ancak aradaki isim benzer- 
liği 	ilişki olabileceğini diiştindiırmek- 
tedir. Ak Cami: Günümüzde ayni adla bi-
linmekte ve sağlamlığını  korumaktadır 
(Mahmut Karakaş. 15'am/tall:a Xitabeleri. 
Şanlıurfa: Dal Yayıncılık, 1985. s. 36-40). 
Hazret-i Ibrahim Halil Cami'i. Günü-
müzde HaliPür Rahman Camii adıyla bi-
linen ve ayakta duran bir camidir (21-24). 
Tabahine Cann: Dabbakhane Camii 
adıyla günümüze ulaşmıştır (Kiirk04114, 
"UMEGBB" 116). Sultan Hasan Cami'i: 
Adı  değişmekle birlikte günümüze ulaş-
mıştır: "Asıl adı  'Hasan Padişah' olan bu 
cami "..." sonradan "..." 'Hasan Paşa' 
olup çıkmıştır" (Karakaş  57). Heldm De-
de Cami'i : Günümüze ulaşmıştır (Kürk-
çlioğlu 116). Öte yandan Evliya'nın sözü-
nü ettiği Bazar Cami'i, Nar-ı  tecelli .Ca- 

Caygirli Cami'i, Avaheyn Cami'i, 
• Kanndaş  Cami'i, Beğ  Kapusu Cami'i, 
Uğurlu Meydin Cami'i gibi camiler ise bi-
linmiyor. 

Evliya aynca Urfa'da 67 tane de mescit 
olduğunu yazmaktadır (Evliy'a Çelebi 92). 
Bundan sonra medreseleri anlatmaya başla-
yan Evliya'run, sayı  hanesi boş  olan bu bö-
lfimde üç medreseden söz ettiğini 
Kızıl Cami Medresesi: Yıkılmıştır (Kiirkça-
oğlu, "UMEGBB" 121), Fir& Beg Medre-
sesi: Yilahruştır (121), Sultan Hasan Medre-
sesi: Yıkılmış tır (121). Urfa'da şu anda sağ-
lam kalan medreselerin hemen hepsi, 17. 
yitzyıldan sonra inşa edilmişlerdir (121-22). 
Evliya medresekrden sonra Urfa'daki ha-
mamlan ele alıyor. Ona göre Urfa'da toplam 
8 hamam vardır (Evliya Çelebi 92): Cmckli 
Hamamı: Günümüze sağlam biçimde ulaş-
rruşur (Kiirkçtioğlu, "UMEGBB" 123), 
Arasta Hamamı  Günümüze ulaşmıştır ve 
Eski Arasa Hamamı  adını  taşımaktadır (123), 
Keçeci Hamamı: Günümüze ulaşmıştır 
(123). Yme Paşa Hamamı, Haa Beğ  Hama-
mı, Muharrern Hamamı, Meydin Harrıanu, 
Samsad Kapusu Hamamı  gibi bugün alma-
yan, haklarında bir şey bilinmeyen hamamlar 
da zikrediliyor. 

Evliya ayrıca 75 tane de saray hamarnm-
dan söz edip birkaçaıın adult sayıyor. An-
cak yukanda da söylendiği gibi bu saraylar-
clan günümüze ulaşam olmamıştır. Evliya, 
yine sayı  hanesi boş  olan başka bir bölüm-
de bu kez Urfa'daki hanların adlannı  ver-
mektedir (Evliya Çelebi 93). Bunlardan sa-
dece Samsad Kapusu Hani günümüze ulaş-
mıştı r (Kiırkçtioğlu, "UMEGBB" 126). 
Evliya'nın sözünü ettiği, ama günümüze 
ulaşmayan hanlar şunlardır: Yemiş  Ham, 
Alahan, Hacı  Ibrahim Hani, Beğ  Kapusu 
Hani ve Sebil Ham. 

Evliya Çelebi Urfa çarşısmda 400 tane 
dükkan olduğu yazmaktadır. Ancak ona 
göre çarşının mimari güzelliği şehrin mi-
mari güzelliği yanında sönük kalmaktadır. 
Seyyah burada da Bazar, Mesiregah, Ara's-
te, Tayyar, Salt. Fakı , /nistabaşı  ve Mazı  de-
ğirmenlerini sayarak, başka değirmenlerin 
de olduğunu, ama övülesi özellikler taşıma-
dıklannı  kaydediyor (Evliya Çelebi 93). 

Öte yandan Evliyâ, Urfa'nın iklirnin-
den de söz eder: "Havası  suyu ıhman olup 
yazı  yazthr, kışı  kıştır (yam yaz gibidir, luşı  
kış  gibidir). laşna kar yağar, baharda ise 
rahmet (yağmur) yağar" (93). Yörenin in-
sanlanm da anlatan seyyah, onların pek 
mümin, yabancıları  seven ve hatta misafir-
siz yemek yiyemeyen insanlar olduklarını  

Şehrin mahbub ve mahbubelerini 
de kendi klişeleriyle anlatan Evliya, sözü 
gençlerin giyim kuşamlanna getirir. Buna 
gore Urfa gençleri uzun ve hafif giysileri 
tercih etmektedirler. 

Urfa'nın bitki örtüsüne değinen sey-
yah, Halil nehri civannın baştanbaşa bağ-

bahçelik olduğunu yazar. Yine Urfa 
Kalesi'nin yaslandığı  Damlacık Dağı  etek-
kri de bağ  ve bahçeliktir. Sözü "adem kel-
lesi" biiyiildtiğiindeki Urfa nanna getiren 

önce kendi klişesi olan luyaslama 
yoluna gider. Ona göre Bağdat, Sivas, Nik-
sar ve Gemlik narlanyla değil, ancak Istan-
bul ya da Karaferye narlanyla kıyaslanabile-
cek bir nar cinsidir bu. Zira Urfa narlan 
"memdühl Ilem"dir (94). 

Evliya şehrin etrafindaki mağaraları  da 
anlatır. Bu mağaralardan bir bölümü Kürt 
ve Arap aşirederince hayvan barmağa olarak 
kullanılmaktadır. Bu bilgiden sonra sözü 
Hazreti Halil Makamı  olarak bilinen mağa-
raya getirir. Bu mağara Hz. İbrahim'in 
Nemrut tarafından ateşe atllmadan kapatıl-
dığı  mağaradır (94). Burası  haler" ziyaret-
gah olarak kullanılmaktadır (Kiirkçtioğlu, 
"İTDÖBM" 99). Evliya'rım teyit ettiğimiz 
bilgilerinden bir bölümü de mağaralarla il-
gili olarak aktardıklandır. Anlattığına göre 
bu mağaralar Hristiyan din adamlannca 
ibadet ve çile yerleri olarak kullamliyordu. 
1927 tarihli Urfa salnamesindeki ifadeyle, 
"Dört beş  bin sene evelsinr aid koca bir 
medeniyetin bekayı  enkanyla dolu" (Ke-
mal Kapakli, çev, Urfa Hakkında Tabii, 
Co§ rail, İctimaÍ, iktisadi, 
Malumat-ı  Cami' Salt-lame 1927. Şanlıurfa: 
Şurkav Yayınları, 1998, s. 44) olan bu ma-
ğaralar, Hristiyan din adamlannca Evli-
ya'ınn belirttiği amaçlarla kullanılıyordu 
(Freely 378). 

Evliya'nın Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı  
yerlerle ilgili anlatımı  gerçekçidir. Bununla 
birlikte hayretini gizlemez. Ardından 
Nemrut ve Hz. Ibrahim arasında geçen hi-
kayeyi anlatır. Ancak bunlardan önemlisi, 
Hz. Isa'ya ait olduğuna inanılan mendili 
gördüğünü yazmasıdır. Yukarıda anlatıldı-
ğı  gibi Isa'nın Urfa kralına bir mendil gön-
derdiğine inamlinaktadır. Evliya işte bu 
mendili gördüğünü, hatta yüzüne sürdü-
ğünü anlatıyor. Evliya, mendili Çanlı  Kili-
se'de gördüğünü söylüyor ki, baktığımız 
kaynaklarda bu adda bir kilise kaydı na rast-
layamaclık. Seyyah, once şehirde kimsenin 
bilmediği bu gerçeği nasıl öğrendiğini an-
latıyor. Buna göre kilisenin görevlileri 
uzun süre mendili göstermemek için dire-
niyorlar. Ancak Evliya onları  temin edince 
çıkarıp gösteriyorlar. Evliya burada belki 
de heyecanı  artırmak için, uzun uzun men-
dilin saldı  olduğu oda, sandık gibi şeylerin 
özelliklerini anlatıyor. Ardından mendile 
dokunduğunu,  Isa'nın yüz şeklinin çıktığı  
bu mndilde onun yüzünü gördüğünü, 
Isa'nın  yüzünün şeklini görünce titrediğini 
anlatıyor. 

Evliyi'mn Urfa'sı, gerçekler kadar ha-
yallerin de Urfa'sıdır, bugünkü Urfa gibi. 

Evliya Çelebi'nin Urfası  
NAN gaze gibi hoş-hyendeliğin var 

Ey bad-, reva'n-bahş  Ruha'dan mı  gehirsiin (NSIıi) 
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airier, Petra ve Oliver, Rainer, Pet-
ra, Oliver. Derin soluğıın getirdiği 
" 11 boşalt ciğerlerinden Ve em. 

Rainer Petra Oliver. Bugün, hila süt ve-
ren bir dostluk, suyunu salan sımsıkı  ya-
şanmışliğın, bir sofra bereketinin sapsan 
üç üzüm tanesi. Isır. DudaMarini biiz. 
Avurtlaırm Attiğiincle dilin lumıldasın. 
Işte Rainer, Petra ve Oliver. Dört yıldır 
Seesenheimer Strasse. Nr. 18-Berlin 
12/BRD olan üç insan, dört yılda 9 49 
29 24 38 oldular üç insan, kullarunadığım 
bir adres defterini ceketlerin ceplerinden 
montiann ceplerine taşıyorum. Nasıl sev-
dilderim. 

Bir korulclar bir kınalı  yapıncak. 
1987 Şubatenda bir sabah, hava ay-

dınlandı, gitmiştiniz. 0 gün de bildim. 
Eskatolojik bir tez dahi destek vermeye-
cekti onları  yeniden göreceğim bir giln! 
umudumun gözlerini tüm diğer edinileri-
me alıcı  bir tarz ile, kıskanç bir eda ile dik-
mesine. Ozglin lurnildanışlir, özgün gii-
liimseyişler, Oliver'ı  kumsalda korku ve 
sapıkunsı  bir örgütlenme hevesiyle arama-
ya ayakkabilanmızı  pkardığımızdalsi öz-
gin tepkiler olarak çıkıp gittiler, araya gi-
renler, girecekler, bacaldanmızda varisler, 
damar tilcanıklıklan, kireçlenmeler, kann-
calanmalar ve felçler oluyor, araya giren-
ler, girecekler, trenler kaçıyor, sis, uçaklar 
rötar yapıyor, cunta, darbe, havaalanlan 
kapanıyor, sınırlar siirgiileniyor, fişkr, bil-
gisayarlar, bazı  günler bir taksiye binmek 
yetiverecek, binilerniyor, araya girenler, 
girecekler oluyor, cezaevlerinden plulsa 
da, bunlar oluyor, Rainer, Petra ve Oliver 
hep bir sonraki sayfa, yannki gazete. Erte-
lenen konser, uyumuyoruz, uyusak gr,  - 
ceğimiz düş. 

Oysa 1987 Şubatenda bütün akşam; 
Nina'yla ben sofrayı  kurduk, Raini perde-
leri ardına kadar açtı , bira verdi bana, Oli-
ver Ahme diyor, yüzüme Nivea siiıtyor, 
sonra mutfağa koştu, bardağı  uzatıyor, 
nei, ben ona gofret verdim, stangl yedik. 

Oysa 1987 Şuban'nda gecenin ilk sa-
atleri: Oliver'ın uyuyan kolu, sarluyordu, 
Nina yatağa taşıyor ve biz sabaha kadar 
oturacaksak, saat üçte kaldırın beni saçla-
rum yıkayacağım, Andreas'la Rosario'yu 
içeri almıyor, çok işimiz var, özür dileriz, 
erken kalkacağızı  ikebanik bir dizhnle 
söyleyip bir grpıda kapıyı  örtilyor, onla-
nn dışarıda ayak sesleri gecenin peşine 
göçiip göçtiliderinde ise sofrayı  toplaclik 
Raineyle. 

Oysa 1987 Şuban'nda saat sabahın iki-
si; mutfakta kahve pişiriyordıık ki, Raini 
aynanın önünde durup gözlerinin altlan-
na balsrmş, şimdi benirrıkilerin de altlanna 
bakıyor, uykusuzluktan gözlerimizin altla-
ruıda torbalar sarkıyorlardı, elli yaşımdan 
öteye .yaşlanmak istemem diyor. Onayla-
dim. Ikimiz de ellinci yaşlanmızda, birer 
yıl arayla otomobil kazalarında öleceğiz. 
0 günlere kadar nükleer savaş  çıkarsa 
Avustralya'ya kaçilmalı . Söz veriyoruz, o 
güne kadar birbirlerimizi en azından bir 
kez göreceğiz ve ben dünya görüşiime 

Gerçek adını  kimse bilmese de, 
herkes onu "Heci" ya da "Kahya 
Heci" olarak tanır. Ya da anında 
sinir kiipüne dönmesine neden 
olan icavurma' lakabıyla... Her 

nekadar Urfalı  olsa da, artık 
Diyarbekirie, Dörtyolla, 

biitiinleşmiştir `kavurma'... 

denk düşen barış  gösterilerine katılaca-
gun, söz veriyorum. 

Sabaha kadar iskemlelerde oturamaya-
cağımızı  anladık. Minderlere çökilyoruz. 

Uyanık kalamayacağunızı  anlayınca, 
birbirinaizin gözlerine baktık, kararımız 
oradaydı, ikimizin de bakışından eşit 
uzaklıkta, ortada ürüyor, tireyinee gülü-
yorum, gülüyor. °ratan ne çok seviyorum. 
Raini yatak odanıza giderken sobayı  sön-
dür, ışık kalsın, bir de şu Spiegel'i uzat. 
Bitte. Yattak. Raini yatak odasında saati 
kuruyor. 

Hemen kalkıyorum Once çırılçıplak 
soyundum. Balkon kapısını  açtım. Till 
perde gövdeme dolanch. ken dolmaya ça-
balayan ve dolan, durmaksızın atak yapan 
nizgann şiddeti perdeyi bastınyordu. Iki 
elimle de karşı  koyarak, iterek, slynldım 
istemediğim bu geceliğin içinden. Balko-
nun soğuk denizine birdenbire dalıverdi-
ğimde, tenimde ayaklanan binlerce toplu-
iğne başının sesi, neredeyse duyacalcum, 
ayrıı  anda birkaç metre öterıin denizinden 
asıl bir dalga, öyle iri ! Nr lcumsalı  ykadı, 
turn ajanslar şimdi onu geçiyor, kuru dal-
lar, kum tanecikleri, boş  bira, Coca-Cola 
kutuları  ve gövdemin tüyleri aynı  yek uy-
dular, denizle bireştim, kollannu iki yanı-
ma açtım, yaşadım, aylar sonra yaşadım, 
geceye, kumsala, denize teşhir ettim ken-
dirni, öniimü döndüm, arkamı  döndüm, 
yıkandım, yandım, iişiidtim, kollarunı  iki 
yanıma açtım, yildun, her seferinde yeni-
den baş  gösterdim ve yaşadım. Hey uçak-
lar, hey, heeyt. Kakleri ben kurdum ve 
ben dışarı  çilcamadma yine, şimdi yikıyor-
dum; hey uçaklar, hey, heeyt. 

Yattığımda ayrılıktan daha büyük, pek 
sansasyonel bir olaydım ya ben artık. Der 
Spiegel'in 83 yılında yayı nlanmış  bir sayı-
sından Sultanahmet Cezaevi'nde o sıralar 
yapılan körü muarneleleri okudum. 

Sabaha karşı , saat CIO geçiyor, Şubat 
87: Deprem oldu. Sanmam ki büyük bir 
hasara yol açmış  olsun kentte. Rahn., Nina 
odaya girdiler. Yüzlerinde ışık özgün ren-
giyle Kradığana göre, baktı m, evet, bem-
beyaz kesilmişler. Raini çırılçıplak, Nina 
Oliver'ı  kucağmdan yere indiıirken çarşaf 
düşüyor, o da çırılçıplak kalıyor. Odanın 
bir köşesinde ben bu ülkenin depremlere 
alışkın insanı, onlar iki Alman vatandaşı, 
Oliver yerde çocuk, tedirginlik, bugünkü 
ilk aynhğanızın sansan geliyor, sokuluyor. 
Tekrar olur mu? Raini'nin sorusunu ben 
yanı tlıyorum, Nina dinliyor ve bu bir iki 

sözcilğiin çatısı  altında yeniden örtiiştiyo-
ruz. Giyiniyoruz, kahve fmcanlanna daya-
dık sırtlannuzı, yola çilracaltırmz saati bek-
liyoruz. Ben yerde yatıyorum, üzerimde 
Oliver, iki buçuls yaşındayken öptiyorum, 
tipilyorum onu, yüzü tiıktinik ve Nivea 
kokuyor, ne kadar tedirginsiniz, saate ba-
kıyorsunuz. 

04:30'da merdivenleri inmeye başla-
dık. Karanlık kafa karıştırıyor, çünkü gece-
nin kimlik kartındaki fotoğraf-ay sökül-
müş, yerinde yoktu ve düşündüm ki bu 
bir karanlık geceden başka her şey olabilir. 
Raini'nin birkaç sokak ötede bulup getir- 

bir gece Kumburgaz'a veterinere gö-
türüp komik Olduğumuz, bütün yaz lah-
macunla beslediğimiz iki sokak köpeğin-
den iilrneyeni koşarak geliyor. Oliver Ni-
na'nın kucağından inmek istiyor. Nina ilk 
kez buna izin vermedi. Oliver köpelde ni-
cedir alıştığımız oyunlarını  tekrarlarsa 
eğer bu sabah, biliyor ki son bir buçuk yı-
1m anılarını  bir daha hiç pkaramayacak 
oğlundan. Yıllar geçtiğinde de o 1-tali kek-
reınsi bir tat, bir baharat, kavun ve bilin-
mez yerlerden yuvarlana yuvarlana gelen 
demir bilyelenn ağırlığı  altında şaşacak, 
uyanırken örneğin özleyecek ve bunu say-
ndan sayacaktı. 

Bir insanı  değil, korktuğumuz karanlı-
ğı, topyekün ve bizlerin diiştinıi gördüğü 
bir uykudan uyandırmak çekincesi karşı-
suıda 83 model beyaz Ford Granada'ya 
lursızlama biniyoruz. Raini arabada hiç 
önermeden, bana ve Nina'ya birer aspirin 
veriyor. Bir tane de kendine aldı. Başlan-
mızın 411.4'1 açık, termos elden ele dola-
şıyordu. Yola çıkıyoruz, Oliver kucağaıı-
dan inmiyor, hilzünkniyorum, Kaifu Ke-
ith Jarreein kasetini taluyor, hilztinleniyo-
ruz. Konuşmadan Autobahn'a çıkıyoruz, 
E-5'ten TIR'lar geçiyor, bu kez de 
kuvvetler mi darbe yapacaldar diyor Raini 
ve gülüyor. Nina da gülüyor. Hatta Oliver 
da gülüyor. Bir darbeyi yaşamak. Darbe 
Live. Onlar için bir tür egzotizm miydi, 
bizler içinse otantik? Zuluların dans gös-
terilerini izleyen turistler gibi mi izlediler 
yedi yıl önceki üç yılı  ve son bir buçuk yı-
lı? Raini özür diledi, bu kez de ben gül-
düm. Nina geleceksin, değil mi? diyor. 
Evet, ama, diyorum, sen yine de Thomas 
Bernhard ve Michel Foucaulenun kitapla-
rim yolla. 

Havaalanına girip doğru restorana gi-
diyoruz. Raini, Nina, Oliver. Bense roz-
ball sandviçler yiyip kahve içtim. Sonra  

06:30'da Lufthansa gitti. 
Otoparka döndüm. Arabaya bindim. 

Arka koltuğa geçiyor ve Raini'nin parkası-
nı  üzerime alıp yatıyorum. Onları  bir kez 
daha göremeyecektim. Eskatoloji diye bir 
bilim de yoktu. Neden gittiklerini burada 
böyle yatarken düşünmek zorundayım. 
Bir yarısını  burada böyle yatarken, Pole-
nezköy'e gideceğim, yarısını  da orada dü-
şüneceğim. 

Otoparktaki tüm otomobiller boştu. 
Ya da en azından şunu diyebiliriz ki, oto-
mobillerin koltuklarında oturan hiç kimse 
yoktu. İki inzibat eri devriye geziyorlar. 
Bir kibrit yakildı  veya bir çakmak çakıldı. 
83 model bir Ford Granada'run içi aydın-
landı  önce, sonra karardı  hemen. 

25 Ocak 1987 günü Federal Almanya 
Cumhuriyeti'nde parlamento seçimleri 
yapılıyor; aynı  günün akşamı  bir grup Al-
man yurttaşı  Türkiye'nin Istanbul kentin-
de, Silivri ilçesinde bir evde Deutsche 
Welle'den seçim sonuçlarını  almak için 
toplamyorlar. Bir ay anayla ikinci bir Noel 
yemeği, Hegere gönderme ile gerçekçi 
bir akşam ayini idi. Penaltıya, taca, santra-
ya, planjona naklen yayında yetişmek ça-
bası  kadar }units' bir edim, düştüğünü 
diişte görenin bacak kaslan tepkesi. 

Bu akşam bu odada toplanarılann ço-
ğunu Çerkezköy'de yeni faaliyete geçen 
bir fabrikada görevli mühendis ve teknis-
yenler oluşturuyorlar, bunlann yarunda 
bu baylann bazılarının eşleri (birinin an-
nesi) ve çocukları  var. 

Rainer Burkert — Petra (Nina) — Oliver 
— Yeşiller: %8,3 42 milletvekili. 

Willi Eckert — Gisela — Thomas — 
Christoph Andrea — SDP: %37 186 mil-
letvekili 

Horst Stoffel — SPD: %37 186 millet-
vekili 

Andreas Kniger — Rosario (Ekvator 
asıllı ) — FDP: %9,1 46 milletvekili 

Jiirgen Richter — CDU — CSU: %44,3 
223 milletvekili Karl Heinz Kreis — Helga 
Baumgartner SPD(KB): %37 186 mil-
letvekili. 

Bu arada yayının ilk iki saati dinleyen-
leri pek sarmadan geçip gider, bu iki saat 
boyunca otuz altı  kutu bira içilir, üç bu-
çuk kilo pirzola yenir. Jiirgenle Will tav-
la oynuyorlar, birkaç kişi onları  izliyor, ge-
ri kalanlar dağınık -güneş  var, suda buz 
parçaları-, Petra yün örüyordu. Rainer 
radyonun anteniyle yeniden biraz daha 
oynacliktan sonra, oyuncuların yanına gel-
di. Bir ara Oliver radyonun antenine çar-
pıyor, yayın bozuluyor, iiirgen yerinden 
kalkıp Oliver'ın dibinde belirdi. Bir kez 
bakması  yetiyor; onca aynntı  arası ndan 
Oliver fürgen'in titreyen bıyık uçlarına 
önce, sonra da çizmelerinin iğne kadar 
sivrikbilen uçlarına takıldı. Katları  açılan 
bir korku, kayalardan aşağı  çivileme bir ir-
kilme, süt dişleri silulmazIar, Oliver ağlı-
yor, Petra şişleri bıraktı, Jıirgen'in önüne 
geldi, gelirken her öbeğin, her grupçuğun 
yanından geçmiş  ve iki saat boyunca kar 
topladığı  sessizliği, kendi iki çift lafını  kap-
sayacak bir zaman kesitinde-kesintisinde 
kullansuilar diye bu grupçuklann etekle-
rinde yere bırakmıştı . Yalıtma sosyoloji-
sıinde ender ve çekinceli bir araya gelmeler 
oyunu. Onun koyduğu kurallara harfiyen 
uyulacak. En çok sessizlikte iirkiiIiiyor, el-
ler görülür sessizlikte, eller dikizlenir, 
onun birkaç söziin altına çizgi çekmesin- 
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Yılmaz Güney'den mektup* 
Nihat Kardeşim, 

Fatoş, Yeşilçam`la 
ilgili görüşlerim 
konusunda, eksik. 
anlamadan ve 
anlatmadan gelen, 
yanlış  değerlendirme 
ve yoruma açı k bir 
biçimde konuşmuş. 
Düşüncelerimi, bir 
yanlış  anlamaya 
meydan vermemek 
için açı klamak 
gereğini duyuyorum. 

Örnek olarak C. 
.Ark ı n ve F. Hakan'ı  
vermiştim. 
Kampanyanın daha 
başlarındayken bu 
adamlara gidip imza 
istemek değil, onları  
kamuoyunun artan 
baskısı  karşısı nda, bu 
kampanyaya 
katı lmak zorunda 
bırakmak gereğine değinmiştim. 
Yüze duramadiklart için verilen 
utangaç bir imza bize yararlı  
değildir. Devrimci kitle baskı s ı  
sonunda, kitlenin zoru ile alınmış  
bir imzanın önemini vurguladım. 
Bunun nedeni şudur: Beş  yı ldır 
cezaevindeyim. Bu ve buna benzer 
oyuncular, Yeşilçam'ı n tümü bana 
düşmanca davrandı . Boyle bir 
kampanya, onları, beni sevmeseler 
bile, kitle baskısı  sonucu zorunlu 
bırakmalıdır. Bir zorunluluk sonucu 
verilen imza hak ettiği biçimde 
değerlendirilmelidir. Abartı lmamalı, 
onların gerçek nitelikleri kitlelerce 
anlaşırmalıdtr. 

Böyle bir kampanyaya en geniş  
kitleleri katmamız görevimizdir. 
Değil T Şoray'l, Demirel'i bile 
zorunlu bırakmak, bir yığın kararsız 
unsuru etkilemek, katı lmayacakları  
karşı  durur duruma sokmamak için 
gereken çalışmayı  yapar, aleyhte 
konuşmalarını  önlemeye çaliştrı z. 

Yoksa kişisel bir sorun olarak 
görmüyorum. Cezaevindeki bir 
adamı n bunalı m ve kişisel nefret 
kokan bir tavrı  olarak da 
anlaşifmamalı dı r. 

C. Arkın ve F. Hakan'ı  örnek 
gösterirken de, bunların özgül 

yerleri ve tavırfarını  temel aldım. 

Örneğin, C. Arkin, Antep'te 
devrimci kitle eleştirisi ne uğrayınca, 
"Yı lmaz Güney benim 
arkadaşımdır, buradan Kayseri'ye 
gideceğim. Sizin selamlarinızı  
götüreceğim," diyerek ikiyüzlı:i 
davranıyor. 

F. Hakan'a, Yı lmaz GC..ıney'i nasıl 
buluyorsunuz dendiğinde, 
çevresinde, kaybedilmiş  bir şeyi 
arayarak, "Bulamıyorum, nerde?" 
diyor. Bu adamlar kitlelere doğru 
yerleriyle gösterilmelidir. Bugün 
toplumun baskı sı  ve kaç ın ılmaz 
zorunluluğu ile binbir pislik ve _ 
sakatlı k dolu filmlerle, kitlelerin 
devrimci talebini pasifıze etmeye 
çalışıyorlar. Bizim görevimiz, onları  
doğru yerlerine koymaktır. 

Bu konuda daha açiklamam 
gerekli yanlar varsa bana 
yazmalisın. Arkadaşların tepkisini 
normal karşılıyorum. Çünkü 
Fatoş'un ifade ettiği şey, bana 
aktardiğı  kadarıyla eksiktir. Yanlış  
anlamalara yol açacak biçimdedir. 

Selam 

Yı lmaz Gün ey 

* Bu mektup N hat Behram'a 
yazı  Imış trr. 
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de tinlem, içlerinden birine destek vermesinde. Her sessizliğin böyle 
gecelerde saygı  duruşu • olması. Bunda. Çünkü ardından çağnşımlar, 
yalnızlık korkusu, bir şeylere yetişememe fikri baskın vain Ses ve ses-
sizlik, böyle bir satrancın risikant hamleleri, polo jeopolitiğinin sakat 
yerlemleri ve Petra sessizlikte reformist: 

"Jiirgen, evet sen; eğer senin biram kumsalda içmek ve seçim so-
nuçlarını  on dakikada bir kapıya gelerek öğrenmek gibi bir arzun yok-
sa, Oliveea saygı  göster bu evde tamam mı?" 

Bir süre soma: Belki de araya bu süre, hiç girmedi, çünkü Petra 
sessizliği karnından konuşan: Entschuldigung, entschuldige mich, 
Oliver derken başını  eğen Jürgen, Petra'nın gücünü soruyordu kendi-
ne nereden geldi o an ve neden kimsenin Petra'ya mutfakta ya da hol-
de yetişip onu eleştirmeyeceğini, neden kimsenin saygıya dair birkaç 
sözciikle karışık onun laılağım birkmeyeceğini. Petra yeşil bir kazağın 
altındaki yeşil bir kot, saçlar, ama kısacı k-ala garçon, bir araba Jtir-
gen'in rolünü çalabilecek denli mesafeli oynuyor, bu gecenin duasına 
amin dememekte Brad', iktidarı  değil, itirgenleri hiç değil, öteyi, bu 
gecenin de iktidarı  plan bir iktidara varmış, hiiktimran gerçeği sorgu-
luyor çünkü. ginkti bu gece Petra'yla Hegel'in büyük eşitlenrnesinin 
gecesi oluyor, Petra"bun ve Petram'sılann önermelerinin bir tayfin 
öbür luyısuıda Hegel tezi karaya varmasının. 

Saat 24'te Yeşiller'in incelikle bezenmiş  ve kaygan, ele avuca gel-
mez ve teorörize edici zaferinin ilk muştusu var radyoda. 

Jiirgen masaya vurdu. Bira bardağunn devrilmesi, masanın altı, bı-
yık altından kızı l maymunlar sözüyle yapılan hile dört duvarın arasına 
tiflenrniş  atmosferin barnteline bastılar, Horstlann, Andreas'lam, 
Karl Heinzlam, birçoğunun içlerinden satranç taşları  döküldü  hali-
run üstüne, polo atlannın nallan 

Polonezköy'de bir pansiyonda, odalardan birinin penceresi açıldı . 
Bizler o yöne baktığunada o biri sırtını  dönmüş  pencereden uzakla-
şıyordu bile. Kim bu beyaz otomobilin teybini çalar durumda bırak-
mış  diye soruyoruz birbirimize. Kim şimdi penceresi ardına kadar açık 
bir odada sıcak suyla dolu bir küvete giriyor diye. 

Petra portmantodan sarı  yağmurinğunu niye alıyor? Kapiişommu 
başına geçirdi. Yün çorapiarını  bir çift ayakkabı  ile örtmek gibi sıra-
dan, hep halihazır bir gereksinimi duyumsamayacak kadar sessizlik po-
zisyonuna egemen merdivenleri iniyor: Kumsalda yürümeye başlıyor. 

Apaydınlık bir gcceydi; gökyüzünde konuşmalar vardı  o gece, Pet-
ra onları  dinledi, evinin salonunda süren bir tartışmayı  değil. Ne Rai-
ner'in Jürgen'e avazı  çıktığı  kadar bağırması  girdi hayatına, ne de ka-
fayı  bulmuş  ve pespembe Gisela'nın duşun altından kaçıp, holde, 
Horst'un öniinde avazı  çıktığı  kadar çıplak dikilmesi, bayan Ba-
umgdriner'in bundan anal( kendi imgeleminin bile yetişip yakalayama-
dig' kadar çok akanmsadıklan. Bir galaksinin kurulduğu, manifesto-
sunda öne sürdüğü tezler milyonlarca yıl geçti, gece, ancak ilişkin ol-
madıldan bir göksel konuşmayı  yoldan çıkarmak için geliyorlar, Petra 
buna yandı  salt. 

Aniden kapının yumruklarla döviilmesi. Novi tempis kapıyla açılı-
yorlar. Şu an artık Petra, o dayanamayan. Karşısına ilk çikatun kolları-
na yana ağlaya atılıyor. Düşeceği hiçbir yar yokken, Petra neden kork-
muşu MIâ kendine saidayarak ağaana asılıyor. Sarı  yağmurluğun tek 
kolunu koparmışlar. 

Konyak verdiler. Kahve verdiler. Sigara verdiler. Helga onu tuva-
lete götürdü. Yüzünü yıkadr. Yenilmiş, kaybetmiş  Petra'yı  tekrar insan 
içine çıkardı  sonra. 

Hepsi de ne denli iiztilmüşierdi Petra'nm da yenihniş  olmasına, 
kaybetmiş  olmasına şimdi. Gözleri Petra'ya da, boş  bira kutulanna, 
yemniş  pirzolalann kemilderine, söndürülmilş  sigaralara da aynı  vur-
guyu takınarak bakıyorlar. Ne denli tizırlayorlardı  buna. 

Rainer telefonu açtı. Santral'a polis dedi. Polis bağlandığında 
Türkçe konuşmayı  denedi, olmayınca Almanca konuştu, olanları  anla-
tıyordu ama, karşı  taraf atizeyi çoktan yerine koymuştu bile. 

"Ahmet burada olsaydı," dedi, "yanımızda, bizle." 
Kadınlar Petra'yı  yatak odasına taşımışlar. Çocuklar, dördü de ay-

nı  koltukta uyukluyorlar. Her biri başım diğerinin ya omzuna ya da 
dizine dayamış. Thomas'ın boşta kalan başı  ikide bir düşüyor, hcr de-
fasında uyar ıyor, şaşarak balamyor. Karl Heinz ve annesi kapıyı  yavaş-
ça örterek gidiyorlar. 

Rainer, Horst, Andreas, fürgen ve Willi, balkona çıktılar. Kar baş -
lanuş. Sessiz ve beyaz.harfier denizin bu sayfasına Istanbul Türkçesi ile 
birkaç hafta sonra gelecek yeni baharın birinci Şiirini yazıyorlar. Nasıl 
çok istiyorlar Berlin'i, nasıl çok Kassel'i, Koblenz'i, 	Kiel'i. Si- 
livri'de siyaset bitiyor. Kar bu gece üzerini örteeek. Will pantolonu-
nun fermuannı  indiriyor, balkonun parmaldıklan arasından işiyor. 

Ben Rainer'i, Nina'yı  ve Oliver'ı  ikinci bir kez görmeyeceğim. Al-
manya'ya gittiğimde de onlara uğramak yok, biliyorum. Eskatoloji ise 
bir bilim değil. Onları  bir kez daha görmek için yeni bir darbeyi bek-
lemek. tilkem. Beni evime götür. 
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MEHMET ZAHİR 

B İTLİSLİ  bir ailenin yedi çocuğundan 
biri olarak dünyaya geldi Said-i Kur-
di ya da dünyaya yayılmış  namıyla 

Bediiizzaman. Bitlis'in uzan kasabasına 
bağh İsparit nahiyesinin Nurs köyünde 
1876 yılında dünyaya gözlerini açtı. Anne 
Nuriye ve baba Mirza yeni doğan çoçuk-
lanna Said adını  verdiler. Said'den önce 
tit; kardeşi dünyaya gelmişti: Di.iniye, 
Hanım ve Abdullah. Said ailenin dördün-
cü çocuğuydu, Said'den sonra da Meh-
med;  Abdülmecid ve Mercan'ı  doğurdu 
annesi... 

Said-i Kurdi'nin ailesi, - muhafazakar, 
medrese kökenli bir Kart ailesiydi... Babası  
medrese eğitirrıliydi, abisi Abdullah ise o 
doğduğunda halen öğrenciydi. Mela Ab-
dullah, daha sonra Said-i Kurdi'ye eğitim 
verecek, Said-i Kurdi'nin de yolu medrese-
ye düşecekti. 

Dönemin Kürdistan'ında en önemli 
eğitim kurumlan medreseler... Said-i Kur-
di'nin portresini kaleme alan yeğeni Ab-
durrahman Nursi, rnecireseleri şöyle an-
latıyor: "Ica= alma; bir alim, istediği 
köyde sırf Allah man için bir medrese 
agar. Bu medresenin döşenmesi ve yaka-
cak masrafları, hoca efendinin gücü yeter-
se kendisi tarafından, Oct yetmediği tak-
dirde köylüler tarafindan karailamr. Hoca, 
öğretimi parasız olarak yaptığı  gibi, köylü-
ler dc talebeleriıa yemek işlerini üzerkrine 
alırlar. Yani her talebe yemeğini bir köylü-
niin evinden alır. Talebelerin yemekleri 
ayrıca özel olarak hazarlaınnaz. Köylünfın 
her zamanki yemeği ne ise, üç öğün aynı  
yemekten onlara da ayrılır. Yahut doğru-
dan doğruya yemek dahi medrese sahibi 
tarafından verilebilir. Hangi şekilde veri-
lirse verilsin, öğrencilere verilen bu yeme-
ğe Kiirtçe'de "Rath" denir. Öğrenciler 
senede bir defa zekat toplamak için kom-
şu köylere giderler. Topladıkları  bu zekat-
la da elbise paralarını  temin etmiş  olurlar. 
Molla Said, öğrendlik pllannda ne zekat 
toplamaya ne de ratıb getirmeye hiçbir za-
man gitmemiştir." 

Said-i Kurdi zekat toplamaya gitmeyi 
veya "Rabb" almayı  başkalarına el açmak 
olarak görüyordu. Daha küçük yaşta başına 
buyruk, kimseye itaat etmeyen, kimseye 
mihnet etmeyen biri olarak bilindi. 

Oğrenirni için ilk olarak, nahiyelerine 
bağlı  bulunan Tag köyüne gitti. Miiderris 
Molla Mehmet Efendi'nin hocalık ettiği bu 
medresede bir süre okudu. Ancak kısa bir 
süre sonra öğrencilerden bazılartyla anlaşa-
mach ve medreseden ayrılarak köye döndü. 

Said-i 
Köyde abisi Mela Abdullah'ın yanında ders-
Jenne devam etti bir Mire. Bir zaman sonra 
Pirmis köyüne, oradan da Hizan şeyhinin 
yaylasına gitti. Bir süre burada da eğitim 
gördükten sonra abisi Molla Abdullah ile 
Nurşin köyüne gitti. Mevsim yaz olduğu 
için Nurşin köyünün yaylasında devam 
ederler eğitime. 

Medrese eğitimine bir süre ara vermek 
ister. Bir kışı  evde tek başına okuyarak ge-
çirir. Babasına, "Btiyilytinceye ,kadar med.- 
reselere gitmeyeceğim, çünkü oradaki ço-
cukların hepsi benden bilyilk,kivga ediyo-
ruz ve bu adil değil" diyerek eve kapandığı  
o kış, meşhur rüyasını  görür. Rtiyasında-
peygamberi görür ve 1888 yılından itiba-
ren büyük bir azimle eğitime yönelir. Bit-
lis'teki Şeyh Emin Efendi medresesine, Er-
zururn'ım Bayezit (bugün Ağr ı'mn Doğu-
beyazıt ilçesi) kasabasındaki Şeyh Mehmed 
Celaft medresesine devam eder. Azmi ve 
zekasıyla gittiği her yerde ön plana çıkar. 

Yaşıtlarının birkaç yılda okuduğu kitapları  
3 - 4 ayda okuyup bitirir, ezbenyle herke-
si şaşırtır. Medrese eğitimi boyunca oku-
nan 80'e yakın kitabı, daha eğitimin 
başında okumuş  olur böylelikle. 

Said-i Kurdi, Cernül Cemavi isimli ki-
tabı  günde bir iki saat çalışarak bir haftada 
ezberler. Bu durum hocası  Molla Fethul-
lah'ı  bile çok şaşırtır. Molla Fethullah adı  
geçen kitabın üzerine bir not düşer "Ce- 

Cevami kitabını  bir hafta zarfında 
ezberlemiştir." Bu durum kısa sürede Si-
irete yaydır, dilden dile anlatılır. Molla 
Fethullar Siirt'teki hocalara bu durumu 
şöyle açıklar: "Bizim medreser gayet 
genç bir talebe geldi, ne sorduysam hiç 
talnlm dan  cevap verdi. Bu yaşta zekanna, 
ilmine ve fulled= hayran kaldım." 

Kurdi! 
1888 yılında Molla Mehmed adlı  biri-

siyle Beyazıt'a giderek büyük Kürt diişiinii-
rii ve şairi Ehmede XanPnin thrbesini ziya-
ret eder. En büyük Kürt destanlanndan bi- 
risi °Ian Mem 	yazan olan Ehmede 
X.,anPrıin nirbesine sık sık gider. Beyazıeta 
Şeyh Mehmed Celali'nin yanında üç ay ka-
Ian Said-i Kurdi, burada da eğitimine de-
vain eder. Beyazıt yılları  şöyle anlatılır: 
"Nadir konuşuyordu. Kürtlerin edip dahi-
lerinden Molla Ahmed Hani hazretlerinin 
gandlizleyin bile havf ile girilen kubbe-i sa-
adetine kapanır, bazen geceleyin orada 
kalırdı. Bundan dolayı  ahali, Bediazza-
man'a, 'Ahmed Hani hazretlerinin feyzine 
mazhar olmuştur' diyorlardı." 

Said-i Kurdi'nin sert mizacı  yüzünden 
başı  hep derde girdi. 1889'da Siirt'te yerel 
din alimleri ile miinazaraya giren Mela Sa-
id ile diğer öğrenciler arasında kavga çıktı . 
Kavganın haberi bütün şehre yayı lır. Med-
resenin sorumululan Said-i Kurdi'nin 

namuu öncesinde duymuşlarchr. Bu onlar 
için bir firsat olur ve Bitlis'ten gönderil-
mesi istenir. Genç Said 19 yaşındayken 
karıştığı  bu olay yüzünden Mardin Muta-
sarrıfi'nuı  emri üzerine elleri bağlanarak, 
jandarma gözetiminde Siirt ctışma günde-
rilir. Mardin'den Bitlis'e göttirtilen genç 
Said, Bitlis'te jandarrnaya teslim edilir. Bu 
onun deyim yeriydeyse ilk stirgiiniidtir, 
Bitlis'te Vali Konağfnda kalır. Omer Paşa 
tarafindan himaye edilir, ona özel bir oda 
tahsis edilir, burada bir süre kaldıktan 
sonra Van Valisi Hasan Paşa'nın daveti 
üzerine Van'a gider. Van'da medrese ho-
cası  ve bilgin azdır, Said-i Kurdi Van'da 
kaldığı  süre zarfında hem ders verir hem 
de fen bilimleri, tarih ve felsefe eserleri 
okumaya başlar. 

Said-i Kurdi mi? Beditizzaman mı? 
Said-i Nursi mi? 

Said-i Kurdi'ye Kürt bir aileden gel-
mesi nedeniyle bu ad verilmişti. Uzun 
yıllar bu ad ile bilinir. Daha sonraları  doğ-
duğu köy olan Nurs ile arularak Said-i 
Nursi olarak amfinaya başlar. Beditizza-
man (Çağın Güzelliği) olarak da anılan, 
Said-i Kurdi, bazen de babasının adına da-
yanilarak ibn-i Misze adını  kullanır. Said-
i Kurdi, Meşhur Moila Said ve 
Meşhur adlarının yanı  sıra bir dönem de 
Ceride-i Seyyare adını  alır. Kart ve Kür-
distan kelimelerinin yasaklandığı  dönem-
de, yargılandığı  Afyon mahkemesi ise bir 
kararla ona Said Okur adını  takar. 

Üniversite hayali 
Kiirdistan'daki medreselerin hemen 

hepsini dolaşan Said-i Kurth, bir çoğunun 
hocalanyla tartışmalara girer, onları  yener. 
Onlarciaki yetersizliği görünce, medrese 
eğitimi ve fen bilimlerinin de okutulabile-
ceği bir eğitim kurumu hayal etmeye baş-
lar. Bir süre sonra bu tek arzusu haline ge-
lir ve bu arzusunun peşinden Istanbul'un 
yolunu tutar. Istanbul'a o gelmeden namı  
gelmiştir. Medresettil-Zehra adını  verdiği 
hayali için girişimkrde bulunmak ister, 
Sultan Reşat ile diyaloğa girer. Bir sonuç 
alamaz bu diyaloğundan. Ancak peşini de 
bıraltrnaz, İkinci Abchillıamid döneminde 
tekrar girişimde bulunur, bir de mektup 
yazar padişaha: "Dog-Leda okullar 
aglmah, dini bügilerin yanı  sıra fen bilim-
leri de öğretilmeli." Saray bu talebi yine 
hoş  karşdamaz... Bu yıllarda Said-i Kur-
di'nin narm Istanbul'u da aşmıştır. Istan-
bul'da bulunan Kin hamallanyla, önemli 
Kürt aileleriyle irtibat halindedir. Gazete-
ler yazılar yazıyor, Istanbul'daki din çev-
releriyle derin tartışmalara giriyordur. 

Bu yönü kısa sürede dikkat çeker ve 
dönemin yönetimi tarafindan takibe 
alınır. Istanbul'da açılan Kürt Neşr-i Maa-
rif Cemiyetrnin kuruculan arasında yer 
alır. Dr. Abdullah Cevdet Bey, Bedirhan-
zade Mithat Bey, Kiırdizade Alımet Ra-
miz Efendi, Halil Hayali gibi başka kuru-
culan da vardır. Düşüncelerini gazete ve 
dergilerde makaleler yayınlayarak, kitap ve 
broşürler çıkararak, demeç ve açıklamalar 
yaparak kamuoyuyla payla.şır. Şark ve Kür-
distan, Kürt Teavün ve Terakki Gazetesi, 
Volkan, Tanin, Serbesti, Mizan, Misbah 
gibi dergilere yazılar yazar. Kürtlerin için-
de bulunduğu durumu anlatır, çaluş  yol-
ları  önerir. Bütün bu girişimieri ve Os-
manli yönetimiyle girdiği tartışmalar üze-
rine dildcatler iyice üzerine yoğunlaşır. 31 
Mart Vakası"na karıştığı  gerekçesiyle 
yargılanır. Ama kanştığma dair bir delil 
bulunamaz. Bu arada düzenlenen sahte 
bir doktor raporuyla Üskiidar'daki Top-
taşı  Tımarhanesi'ne sevk edilir. Amaç bel-
lidir, zekası, tutum, davranış  ve cesaretiyle 
tanınan bu kişiyi rencide etmek, kamu-
oyunun nezdinde güçlü olan konumunu 
sarsmaktır. Said-i Kurdi sert çıkar: "Birin-
cisi ben Kürdistan dağlarında bilytimii- 

Kaba olan ahvalimi Kürdistan ka-
pamyla tartmah. Hassas olan medeni Is-
tanbul mizamyla tartnıamallaırnz öyle 
yaparsanız, mad'en-i sa'adetimiz olan 
Dersaadeeten önümüze sed çekmiş  olur- 
sunuz. Hem de ekser 	nmarhane- 
ye sevk etmek lazım gelir. Zira Kiirdis- 

Kürtler arasında 

onun kadar parlak 

ve karizmatik 

kişiliğe sahip başka 

bir Kürt din adamı  
bir daha yetişmedi. 

Onu sadece 

taraftarları  değil, 

diişüncelerinin tam 

karşısında yer alan- 

lar bile saygıyla 

andı. Tam bir 

kavga adamıydı. 
Bütün ömrü okuma, 

yazma, tartışma ve 

sürekli yeni şeyler 

öğrenmekle geçti. 
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Giyimini 
değiştirmedi 

Said-i Kurdi sürekli ulusal 
Kürt giysileriyle dolaştı . Bu 

konuda çoğu defa eleştirilse de 
hiç taviz vermedi. Bir zamanlar 

konuğu olduğu ev sahiplerinden 
birisinin bu cibiselerini 

değiştirnrıesi hususunda Said-i 
Kurdi'yi uyardığı  bir sırada aldığı  
yanıt oldukça serrtir: "Bak Acem 
Ağa. Ben bu keyfimi, bu kıyafeti- 
mi Van Valisi Tahir Paşa'nın, bin 

akin ile hususi konak ve kızını  
teklif etmesi karşısında bile 

değiştirmedim." Israrla yerel 
elbise giymesiril şöyle 

açıklıyordu: "Benim elbisem 
altında yedi milyon insan vardır. 

Bu büyük yekiinii teşkil eden 
Şark insanlarına hammal nazanyla 

bakıyorsunuz. Ve o milleti 
sureten olduğu gibi, sireten de 
vahşi ve hanımal olarak biliyor- 
sunuz. Işte ben de bu elbisemi 

değiştirmemekle göstermek istiy- 
orum ki, benim bu elbisern 
altinda tam manasıyla hakiki 

insanlann bulunduğunu ispat 
etmek isterim." 
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tan'cla en revaçlı  olan ahlak, cesaret, izzet-
i nefs, salabat-i diniye, muvafairat-i kalp ve 
lisandır. Medeniyette, nezaket denilen 
emir, onlarca müdahanedir." 

İttihat Teraki ve Ziya Gökalp 
Said-i Kurdi önceleri Abdülharnit yöne-

timinin baskı  ve terörüne karşı  çıkarak itti-
hat-Terakki Orgütti'Min yanında yer alır. 
Daha sonra Ittihat-Terakki yönetiminin 
Tiirkçtiltiğe sanlarak diğer halklara karşı  
düşmanca hareket ettiğini sezince, buna 
karşı  cephe alır. Türkçülüğün kurucu-
larından biri olan Ziya Gökalp ile Diyar-
bakır'daki bir karşılaşmasında ona suntan 
söyler: "Bir kelle soğanı, bin kızıl elmaya 
değişmem." 

Istanbul'u terk... 
1910 yılmda Istanbul'u terk ederek 

Kiirclistan'a gider. Baffin çabalan bola 
çıkmış, yorulmuş  ve pprannuştır. İyi niyet-
le ve binbir umutla gittiği Istanbul'da, ha-
pis ve tımarhane ile tanışmıştın Istanbul'a 
küser ve bunu şöyle dile getirir: "Ben Kfir-
distan'm dağlarında büyümiiş  idim. Wet 
merkezini güzel olarak hayal ediyordum. 
Istanbul'a geldim ki, burada insanlar, kalp-
lerinde birbirlerine karşı  besledikleri nefret 
ile giyinmiş  birer vahşi halinde idiler. An-
ladım ki, hastalığın ash bu ikiyüzlülüktedir. 
Bana deli dediler. Fakat ben acı  hakikati 
gördüm ve anladım ki, islamlar ya-
şadığımız devrin medeniyetinden geri, çok 
geri kalmıştır. 0 islamiyet ki, hakiki merle-
niyeti tesis ve teşkil etmiş  idi. Baktım ki bi-
zim kötü ahlakınuz sebebiyle darıhnış, ma-
zi tarafına doğru gidiyor. Sanki bizi zaman-
ı  saadete Şikayet edecektir. Bu sulcutun üç 
suçlusu var: Ilmiye mensuplan, Avrupa'yı  
anlamayanlar, Tekke mensupLsn..." 

Said-i Kurdi Istanbul'a kiis olarak 
dönmüştü Kiirdistan'a. Kürdistan'da halk 
arasında dolaştı  uzun süre. Bu sürede ders 
ve konferanslar verir, inebolu, Tiflis, Van, 
Diyarbakir, Urfa ve Birecik'i dolaşır. 
1911'de hayalindeki üniversitenin bir 
benzeri olan Ezber Oniversiteseni gör-
mek için Mısır'a doğru yola çıkar. Yolda 
Şam'a uğrar, Şam'daki din adamlannm 
daveti üzerine Erneviye Camii'nde büyük 
bir kitleye konuşur. Sıradan vatandaşlar, 
devlet yetkilileri ve din alimleri vardı  bu 
konuşmada. Buradaki konuşmasının 
yankilan Şarn'ı  aşar, öyle etkili bir söylev 
çeker ki, bu söylevi daha sonra 'Hutbe- i 
Şammiye' adıyla Istanbul'da kitap haline 
getirilir. Hareket halinde olan Said-i 

yol giizergahı  değişir, Mısır'a 
Beyrut'a gider. Oradan da gerniyle İstan-
bul'a geri gelir. Burada Sultan Reşat ile 
buluşur. Suharm önerisi üzerine 1911'in 

i hazan ayında Barbaros zırhlisı  ile İstan-
buPdan hareket ederek, Selanik üzerinden 
Üskiip'e gider, Üsküp'te bir üniversitenin 
temel atma törenine katılır. Aldında sü-
rekli Ktirdistan'da açmak istediği üniversi-
te vardır, yol boyunca heyetle bunu konu-
şur, sonunda Sultan Reşad'ı  ikna eder, ve 
üniversitesi için '19 bin alıan' sözü alır. 

Birinci Dünya Savaşı  
Van'da bulunduğu yıllarda Birinci 

Dünya Savaşı  patlak verir. Said-i Kurdi de 
gönüllü bir birlik kurarak cepheye koşar. 
En bilyük desteği Istanbul'da tanıştığı  
Enver Paşa'dan alır. 0 artık ayağı  çizmeli, 
beli kamalı , eli kırbaçln sert adımlarla yü- 

rüyen, saga sola emirler yağdıran, at mah-
muzlayan, odası  silah ve kitap dolu bir ho-
cadır... Savaşta büyük kahramanlıklar gös-
terir, madalya alır, ancak 3 Mart 1916'da 
Bitlis'i savunurken kırık bir ayak ve vticu-
dunda üç kurşun yarasıyla Ruslar'a esir 
düşer. Savaş  esiri Said-i Kurdi, Tiflis Has-
tanesi'ne yatınlır, uzunca bir süre tedavi 
edilir. Ardından da St. Petersburg'un (da-
ha sonra Leningrad) Güney batısında bu-
lunan Kosturmedaki esir kampına Ott-
rültir. 1917'de Rusya'da devrim olur, Sa-
id-i Kurdi karmaşadarı  yararlanarak kaçar, 
Petersburg'dan Varşova'ya geçer, Alman-
ya'ya varır. Burada iki ay kadar kaldıktan 
sonra, Viyana üzerinden Sofya'dan geçip, 
25 Haziran 1918'de Istanbul'a varır. Sof-
ya'daki ataşemiliterlik ona verdiği vatana 
dönüş' belgesine, "Riitbesi: Fahri Kayma-
kam.„ Kıtası: Gönüllü Kürt Siivari Alayı... 
Tabiiyeti: Osmanli" diye yazmıştır. 

25 Haziran 1918 tarihli Tanin gazete-
si Said-i Kurdenin dönüşünü şöyle duyu-
rur: "Kürdistan ulemasuıdan olup, talebe-
leriyle beraber Kafkas cephesinde muhare-
beye iştirak cylerniş  ve Ruslara esir 

olan Bediiizzaınan Said Kurdi Efendi 
ahiren şehrimize muvasalat eylemiştir." 

Istanbul'da kalmak istemedi, hemen 
Kiirdistan'a ulaşmak istiyordu. Bir isteği 
daha vardı, savaştığı  sırada kaleme aldığı  
kitabını  bastırmak. Bu konuda Enver Paşa 
onu desteldedi ve İşaratifl-Pcaz adlı  ki-
tabı  basil& Yorgundu ve dinlenmek isti-
yordu, bu yüzden Enver Paşa'nın verdiği 
görevleri kabul etmiyordu. Bu arada Da-

açılmıştı . Bu bir tür 
Islam altademisiydi. Kuruluşun üyeleri 
arasında, daha sonra İstiklal Marşı'nın 
sözlerini yazacak olan Mehmet Akif (Er-
soy), Izmirli Ismail Hakkı, Kuran tefsiri 
hâlâ yaygın biçimde okunan Elrnalılı  
Hamdi (Yazır) da vardı. Kendi talep et- 

memesine ragmen Said-i Kurdi de ‘akade-
miye' tiye yazı lrmşn. Bu arada savaş  kay-
bedihniş, Istanbul işgal edilmişti. İmpara-
torluk dağilmaktay& Said Nursi işgakile-
re karşı  liutuvat-ı  Sitte" adlı  bir kitap 
yazmıştı . Kitap gizlice basılmış  ve 
clağilinıştı. Ingiliz yanlilan onu ihbar et-
miş  işgal kuvvetleri peşine düşmüştü. 

Mustafa Kemal'in ytirtitttiğü Kurtuluş  
Savaşı'na destek veriyordu. Bu konudaki 
en net tavrını  dönemin şeyhtilislarm  Dür-
rizade Abdullah Efendi'nin, Kuva-yı  Mil-
liye hareketine karşı  verdiği fetvanm 
karşısuıda durarak ortaya koydu. 11 Nisan 
1920 tarihinde dönemin şeyhtilisiamı  
Diirrizade Abdullah Efendi, Kuva-yı  Mil-
liyeşnin aleyhine bir fetva yayınlamış, or-
talık birbirine girmişti. Bazı  müftüler ve 
din alimleri harekete geçip 'karşı  fetva'lar 
vermiş, Said-i Kurdi de bu konuda şu 
açıklamayı  yapmıştı: "Bu fetva geçersizdir. 
Çünkü Ingilizler'in emri ve baskısı  altında 
yayınlanmıştır. Daman işgaline karşı  sa-
vaşanlar asi değildir." 

Kurtuluş  Savaşı'na verdiği destek An-
kara'nın da dikkatini çekmişti. Mustafa 
Kemal, Kürt ileri gelenleri ve hocalanyla 
arasını  sıcak tutuyordu. Said-i Kurdi ısrar- 
la 	davet ediliyordu. Mareşal 
Fevzi Çakmak ve eskiden tanıdığı  Van Va-
lisi Tahsin Bey'in aracılık ettiği bu davet-
lere önce kulak asmadı. Daha sonra Anka-
ra'ya iki takbesini yollack Ancak davet bir 
baskıya döniişiince 1922'de Ankara'ya 
gitti. Halk ve bazı  milletvekilleri onu istas-
yonda karşıladı. Böyle etkili bir kişinin 
Ankara'ya gelmesi sevince yol açmıştı. 9 
Kasım 1922 günü Said-i Kurdi'ye meslic-
te resmi bir "Hoşgeldin töreni" düzen-
lendi. Alkışlarla ve ayakta karşılandı . Kür-
süye çıktı , dua etti, gazileri kutladı. Anka-
ra'da hoşuna gitmeyen şeyler vardı , mil-
letvekillerinin çoğunun namaz kilnuyor 

olması, saltanann kaldırılmasından sonra 
oluşan laik hava onu tedirgin etmişti. Bu-
na daha fazla dayanamayarak, 19 Ocak 
1923'te 10 maddelik bir bildiri yayınladı . 
Bildiri Ankara'ya bomba gibi düştü, aynı  
gün içinde 60 milletvekili namaza başladı . 
Mustafa Kemal Paşa olanlardan hoşnut 
değildi. Aralarında bir tartışma yaşandı... 
Bunun üzerine uzun uzun düşünen Said-
i Kurdi, Ankara'dan da ihnidini keserek, 
tekrar Van'a, bu sefer hep yükseldilderiyle 
gurur duyduğu Kürdistan dağlarına, Erek 
dağına inzivaya çekildi. "Şeytandan ve si-
yasetten Allah'a sığınınm" diyerek 3 
Mayıs 1923'te inzivaya 

13 Şubat 1925'te başlayan Şeyh Said 
ba.şkaldınsı, Said-i KurdPnin inziva döne-
minin sonu oldu. Birçok Kürt ileri geleni 
gibi o da sürgüne gönderildi. Şeyh Said 
başkaldınsma destek verip vermediği ha-
len tartışma konusu. Bir görtişe göre des-
tek verdi, ancak başarılı  olacağına ihtimal 
vermiyordu, bir diğer görüş  ise kesinlilde 
karşı  çıktığı  yönünde. Sonuçta tavrı  neydi 
bilinmez ama, Cumhuriyet kadroları  baş-
kaldınya destek verdiği görtiştindeydi. Bu 
yüzden 1926'nuı  Şubat ayında yine stir-
güne gönderildi. Erzurum üzerinden 
Trabzon'a getirildi, buradan da gemiyle 
Istanbul'a gönderildi. Bir süre Istanbul'da 
tutulcluktan sonra tekrar gemiyle Izmir'e 
götürüldü, ardından da Antalya'ya. Yedi 
ay Antalya'da tutulduktan sonra Burdur'a 
götürüldü. Siyasetten ve güncel gündem-
den tamamen uzaktı. Sadece okuyor Ve 
yazıyordu, kimi zaman da dersler veriyor-
du. Burdur Valisi'nin Mareşal Fevzi Çak- 
mak'a "şikayeti üzerine Burdwidan alına
rak Isparterrın Eğirdir ilçesine götürüldü. 
Jandarma eşliğinde yelkenli bir kayıkla 
Barla'ya ulaşıldı . Barla'ya gönderildiğinde 
eşyaları  resmi tutanağa geçirildi: "Çay 
demliği, iki üç bardak, bir seccade, bir se-
pet, bir Kuran, parmağında gümüş  bir 

eşyası  bundan ibaretti. 

Bark, rrıecburi ikamet 
Artık zorunlu olarak Barla'da kala-

caktı. 1927'nin Mart ayında gittiği Bar-
la'da durmadan yazmaya başladı. Çalışma- 
larına 	Nur" adını  koydu. Mek- 
tuplar halinde kaleme aldığı  yazıları, Tür-
kiye'nin değişik yerlerindeki din adam- 
farina gönderiyordu. 	Nur"lann 
namı  kısa sürede bütün ülkeye yaplacaktı . 
Her yerden ziyaretçiler gelmeye başlıyor, 
mektupların kopyalarına talep gittikçe 
artıyordu. 1935 yılında çok sayıda öğren-
cisi bulunan, kendiliğinden doğmuş  bir 
hareket vardı  artık: Nur hareketi. Geliş-
meler devletin de dikkatini çekmişti, hem 
Said-i Kurdi, hem öğrencileri yakın takibe 
alınmışlardı . Nitekim çok geçmeden 120 
öğrencisiyle birlikte tutuklanarak Eskise-
hir Cezaevi'ne kapatildı . 

Barla'da Kiirtlerle bütün irtiban kesil-
mişti. Etrafında hiç Kürt yoktu. Eserlerini 
gönderdiği insanların büyük bir kısmı  da 
Türk kökenliydi, Eserlerinden dolayı  murk-
lanmasma ragmen, Eskisehir mahkesi onu 
Kiirteültilde yannlayacatı . Said-i Kurdi 11 
ay hapis cezası  aldı. Cezasını  çektikten son-
ra Kastamonu'ya götürtilerek, polis karako-
lunun karşısında bir eve yerleştirildi, artık 
ömür boyu polis gözetiminde olacaktı. 
Onarüntin geri kalarunda defalarca tutulda-
nacalc, hakkında binlerce dava açılacak ve 
yıllarca cezaevlerinde kalacaktı. 
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Oniversite hayali 

B EDİİİZZAMAN'ın Said-i Kurdi'nin en büyük 
hayali Mısır'daki meşhur El- Ezher Tiniver-
sitesene benzer Medresettrz-Zehra adında 

bir üniversite açmaktı . Osmanli Devleti'nin son 
yıllarında Kiirdistan'da dini ilimlerle pozitif bilim-
lerin birarada okutulacağı  bu Medresettrz-Zehra 
adındaki üniversitenin kurulması  için Istanbul'a 
gidip II. Abchilhamid'e sunu1mak üzere saraya bir 
dilekçe verir. Dilekçe o zaman Istanbul'da yayın-
lanmakta olan Şark ve Kürdistan gazetesinin bi-
rinci sayısında "Kürtler Yine Muhtaçtır" başlığıy-
la yayınlaırur. Dilekçenin sadeleştirilmiş  metninde 
isteğini şöyle ifade eder: 

'Osmanli milleti arasında önemli bir unsur teşkil eden Kiir-
distan halkmın hali hiikiimette bilinınekte ise de mukaddes sayı-
/an ilmi hizmete dair bir kısım arzu ve istekleri sunmaya musaa-
de dilerim. 

.,Su medeniyet dünyasında ve bu ilerleme ve rekabet capnda 
diger kardes halklar gibi Kiirtlerin de ilerlemeye ayak ujdurabil-
mesi kin hiikiimetin yarchmı  ile Kiirdistan'ın kasaba ve köyentr-
de mektep/erin kurulmuş  olması  memnunlyetle göriihnekte ise 
de, bu mekteplerden,riirkceyi az da olsa ögrenmis olan çocuklar 
ancak yararlanabilmektedir.Türkcey bilmeyen Kurt çocukları  ise, 
medreselerde okutulan Minim; terakki etmenin biricik kaynagı  
olarak bilmektedirler. Yeni acı/an bu mektepierdeki ögretmenle-
rin Kiirtcey bilmemeleri,dolaystyla bu çocuk/an egitim ve ögre-
riınden mahrum Imakmaktadır. Bu ise vahsete, kansiklıga,dola-
ysıyia Batırnın gürültü ve prim tıkarmasına sebep oluyor. Ayr!, 
zamanda halkın devamlı  olarak vahset ve taklitre yerinde sayına-
sr, sürekli olarak vehim ve siiphelerin etkisi altında kalmalarına 
sebepoluytir. Eskiden her y5nden Kiirtlerden geri olanlar, bugün 
onların hala _yerinde saymalarından dolayı  çeşitli sekilde istifade 
etmektedir/er. Bu ise, biraz olsun ham:yet duygusu taşıyanl,vr 
düşündürür. Bu (iç nokta, Kürtler icin gelecekte korkunç bir dar-
be hazırhyor gibi ileri görfislii olan kim.seleri yıralamistır. BUııun 
çaresi, örnek olacak sekilde bu konuda teşvik ve rvbete öncülük 
yapması  icin Kiirdistan'ın iic ayn noktasında: 

Biri;Ertuşi Asireri"nin merkezi olan Begiişsebab'da... 
Chgeri; Motkan, Be/kan ve Sason ortasında... 
Biri de; Sıpkan ve Heyderan asiretlerinin ortasında bulunan 

Van 'da, alesılmıs medrese adı  altında dini ilimlerle müspet bilim-
lain (pozitif bilimler) beraber (hiç olmazsa bu ıriedreselerde elli-
ser ögrenci bulundurmak ve masalarmen hirkihnetçe karşılan-
ması  gerekir) okutuldugu üç tane ögretim yuvası  kurulmalıdır. 
Bundan başka Aga bir kısım medrese/erin canlandırılması, Kiir-
disran'ın maddi ve manevi olarak geleceğinin garanti edilmesi acı-
sından önemlidir. Bununla eğitimin temeli atılınış  olur. Bu temel 
üzerinde birlik ve beraberlik karar kılacalair lc cekisme ve uyas-
mazlıklardan dolayı  tükenip giden Kürdistadın bu büyük maddi 
ve manevi kuvveti hükümetin eline vermekle dışa kzsı  kullanmak 
gerekir. lste o zaman herkesten çok adalete mulıtac ve medeni ol-
maya müsait olan Kiirtler flirt cevherlerini göstereceklerdir." 

Said-i Kurdi, Kürdistan'ın üç vilayeti olan Bit-
lis, Diyarbakir ve Van'da Medresetifz-Zehra 
adıyla bir üniversitenin açılmasını  istiyordu. Oni-
versitenin kurulması  ideali ile ilgili farklı  amaçlan 
vardı . Bunlardan bazıları  şunlardı: 

- Kürtlerde medrese ismine aşinalık olduğun-
dan adının "medrese" olarak adlanchnlması, 

- eigretimde, dini ilinilerle pozitif bilimlerin 
bir arada okutulmasn' 

-  Öğretim  dili olarak Kiirtçe,  Türkçe,  Farsça 
ve Arapça'nın okutulması, 

- Yetkin hocalara ders verdirilmesi, 
- Farklı  bölümlerin açılarak her bir bölümden 

ihtisas sahibi olanların çıkması, 
- Kürdistan'da eğitimin, herkesi içine alacak 

şekilde yaygınlaştırılması... 
Bu amaçlarla kurulacak olan Medresetifz-

Zebra Üniversitesi, Ortadoğu'nun kalbi olacak, 
halklar arasmda sosyal barışı  tesis etmek gibi çok 
önemli işlevleri yerine getirecekti. 
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Said-i Kurdi, 1960 yılında ani bir kararla Kürdis-
tan'a dönmeye karar verir. Oğrencileriyle vedalaşarak 
Isparta'dan ayrılır, sürekli polis takibinde olduğu halde, 
gizlice yola çıkarak iki öğrencisiyle Urfa'ya doğru iler-
lemeye başlar. 21 Mart günü Urfa'ya varır, Urfa'da 
İpek Palas oteline yerleşir, Said-i Kurdi'nin geldiğini 
duyan herkes otele akin eder. Ertesi gün oteli polisler 
basar, Said-i Kurdi'yi sürgün yeri Isparta'ya götürmek 
istemektedirler. Emri dönemin İçişleri Bakanı  Namık 
Gedik vermiştir. Said-i Kurdi gitmek istemez, "Ben ill-
kemde ölmeye geldim" der, otelin önünde binlerce ki-
şi toplanır. Kürdistan'daki birçok sivil toplum örgütü 
ve siyasi parti yöneticisi, Said-i Kurdi'nin Urfa'da kal-
ması  için Ankara'ya telgraflar çeker. Hastaneden de ra-
por alınır. Devletin doktoru, "Hastadır, seyahat ede-
mez" raporu verir. 

Bütün bu kargaşada, gitmeyeceğinden emin olan 
bir tek odur. Israrla, "Burada öleceğim" der. 23 
Mart'ta saatler sabaha karşı  03.00'ii gösterirken Said-i 
Kurdi derin bir uykuya dalar ve bir daha hiç uyanmaz. 
Haber bikini Türkiye'ye yayı ltr, ertesi gün Türkiye'nin 
dört bir yanından Urfa'ya akin olur, cenaze namazı  24 
Mart Perşembe günü ikindi vakti Ulu Cami'de kiluur. 
Bityük bir kalabalığın eşlik ettiği törenle Haliltirrahman 
Dergihenda hazırlanan mezara 

Ardından bıraktığı  eşyalar resmi bir tutanağa geçiri-
lir: "Bir kamış  sepet içinde iki mendil, bir sift çorap, iki 
don, iki fink, kendisine mahsus bir entari, bir bez  için-
de bağlı  yedi buçuk lira, bir seccade ve bir de ibrik." 

Said Nursi'nin talebesi Bayram Yüksel, Urfa günle-
rini şöyle aniatmıştr "20 Mart 1960 saat tam 21.00'dı. 
Evinin önünde caddede iki polis bekliyordu. Inönü, 
Menderes'e Miami etmişti. 0 zaman hükümet bildiri-
si olarak radyoda 'Said Nursi'ılin Emirdağ  ve Isparta'cia 
oturması  tavsiye olunue diye okuranşlardı. Polisler, ek-
seri Ankara veya Istanbul'a gider diye çok korkuyor-
lardı. Onun için çift polis bekliyordu. Araba hareket et-
meden, ev sahibi Fitnat Hanım, arabanın yanına geldi. 
pstadımız, "Heınşirern Allah'a ısmarladık, bana dua 
edin, çok rahatsızun' demişti. Fitnat Hanım'ın gözleri 
yaşarmıştı. Fitnat Hanım'dan polisler geldiğinde onları  
bir süre oyalamasum, kapıyı  açmamasınt istedik. 

Urfa'ya saat onbirde girdik. Doğru. Kadıoğlu Ca-
mii'ne gittik. Abdullah Yeğin ağabey oradaydı. Üstad, 
'Çabuk gidelim beklemeye vaktim yok' dedi. Abdullah 
ağabeye sorduk, 'Hangi otel temiz ise, bizi oraya gö-
tür.' Ipek Palas'a gittik. Ustad'ı  iıadirirken çok kala-
balık bir cemaat geldi, daha çokları  Üstad'ı  bilemiyor-
du. Otelin üçüncü katına çıkardık, kollarımızın 
arasm clan kendini yere ataverdi. Koltuklanna girip ya-
tacağı  odaya götürerek yatırdık. Köşede, 27 numarah 
oda idi. Halk Ustad'm Urfa'ya geldiğini cluyurıca, Ipek 
Palas'a doğru akin etmeye başladı. 

Isparteda olsun, Emirdağ'da olsun, hasta olduğu 
zaman kimseyi yanına almazdı. Urfa'da ise hiç kimseye 
itiraz etmedi. Bütün Urfahlar'ı  kucalthyordu. Biz bile-
meciik. Mübarek Üstadunız'ı  bütün Urfahlar ziyaret et-
tiler. Üstad hiç itiraz etmedi. Hem tahammül etti, hem 
de yatmach. 

Üstad 24 Mart, sabaha karşı  vefat eni. Mübarek na-
aşı  öğle namazından sonra İpek Palas'tan alındı  ve iki 
saatte ancak dergılha Odebildi. Mathis bir kalabalık 
vardı. Urfahlar diikkinlannı  kapamışlardı. Cenazesini 
MoUa Abdülhamid Efendi yıkaclı. 0 gece cenazesi ca-
mide kaldı. Civar ilerden, kaza ve köylerden gelen çok 
kalabalık bir cemaatle sabaha kadar hathnler okundu. 

Cenaze Cuma günü kaidınlacakken Urfa'da çok 
fazla izdiham olmasından dolayı  vazgeçildi. Bir de Is-
parta milletvekilleri Menderes'e çıkarak, Üstad'ın cena-
zesini Isparta'ya götürmek istedilderinr söylemişler. 
"Urfa halkı  bunu duyunca, 'Biz buradan cenaze verme-
yiz' dediler. 

Sadece Türkiye'den değil, dış  devletlerden duyanlar 
da cenazesine geliyorlar& Urfa Valisi Şerafettin Atak, bi- 
zi 	ve rica etti. `Cenaze Cuma günü kalkacaloa, 
çok fazla &Widen ve hark-ten kalabalık gelmeye başladı, 
rica ediyorum, biz bugün ikindi namazım mtiteakiben 
cenaz,eyi defrıedeceğiz' dedi. Aniden belediye hoparlö- 

niyie Jan edildi. Perşembe gaud ikindi namazım miite-
alciben, vali ve belediye reisi de dahil olmak üzere cenaze 
namazı  him& Perşembe günü ikindi namazım mütea-
kip dergahta defnedildi. Emniyet mülahaz,asıyia askeri 
birlikler, Urfa'nın etrafiru tanklarla çevirmişti." 

Çileli bir hayat 
1925 yılında başlayan Şeyh Said başkaldınsmdan 

sonra toplu silrgiinlere o da dahil edildi. Yaşamının 25 
yıllık kısmını  yurdundan çok uzalclarda siirgtinlerde 

Yaşamı  bir dram, bir çile olarak sürüp gitti. Burial 
yaşadıklarını  şöyle özetleyecekti: "Seksen kiistir senelik 
biinin hayatımda dünya zevki nanaına bir şey bilmiyo-
rum. Malin ömrüm harb ıneydanlarında, esaret zin-
danlannda, yahut memleket hapishanelerirıde, memle-
ket mahltemelerinde geçti. Ç.eltmediğim cefa, görmedi-
gım eza kalmadı. Divan-ı  Harblerde, bir cani gibi mu-
amele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket 
sürgüne yollandım Memleket zindanlarında aylarca ih-
tilattan menedildim. Defalarca zehirlendim. Türlü tür- 
lü 	maruz kaldım..." Arayışı  hep sürdü, sü- 
rekli hareket halinde oldu. Fikirleri ve kendisi tehlikeli 
bulunmaya başlandıktan sonra oradan oraya sürüldü. 
Bu sürgün ve tutuklamalardan dolayı  düzenli bir adre-
si hiç olmadı. 1926 yılında sürgün edildiği Isparta'run 
Barla ilçesindeki adresi şöyleydi: "Isparta polis .dairesi 
merkez komiserliği vasıtasıyla Van menfilerinden 'Bedi-
fizzaınan Molla Said-i Meşhur Efendi." Namı  bütün 
Türkiye'ye yayıldı, kısa süre sonra .islam coğrafyasınm 
her yerinde tanınır oldu. Ona bir ara avukatlık yapan 
Milin i Hilav, sürekli olarak sürgün edilmesi ve yargılan-
masını  şu sözlerle anlatacaktı  bir savunmasında: "Gan  
di bile onun kadar dünyadan elini çektnemiştir." Kürt-
ler arası nda onun kadar parlak ye karizmatik kişiliğe sa-
hip başka bir Kürt din adamı  bir daha yetişmedi. Onu 
sadece taraftarları  değil; düşiinceterinin tam karşısında 
yer alanlar bile saygıyla an& Tani bir kavga adamıydı. 
Bütün ömrünü okuma, yazma, tartışma ve sürekli yeni 
Şeyler öğrenmelde geçti. 

Cenazesi bilinmeyen bir yere götürüldü 
Said-i Kurdi'nin çaeli yaşamı  öldukten sonra da de-

vam etti. 27 Mayıs darbecileri, naaşım bulunduğu yer-
den alarak, bilinmeyen bir yere götürdüler. 

Konya'da oturan kardeşi Abdülmecid 
Said-i Kurdi'nin mezarının nakli yönünde zorla bir di-
lekçe alınır. Unlükuh , askeri uçakla Urfa'ya getirilir, 
yanında Korgeneral Cemal Tural da vardır. 12 Tem-
muz gecesi askerler dergahm bulunduğu Halihirrah-
man Camii'ni çevirrnişlerdir. Urfa'da sıkı  bir denetim 
vardı r. Sonuçta dergalta yer alan kubbeli yapı  balyoz-
larla yilulir. Mermer kınlın Kabir açı lır. Naaşı  gkanla-
ralc, önceden hazırlanmış  olan bir tabuta yerleştirilir. 
Tabut içinde Abdülmecid Ünliikul'un da bulunduğu 
bir uçağa konularak, Afyon'a götürülür. Ardı ndan aske-
ri bir araçla Isparta'ya göttirtilerek bilinmeyen bir yere 
tekrar gömilltir. Mezarının yeri halen bilinmemektedir. 
Said-i Kurdi'nin kardeşi bu olayı  şöyle anhtmıştr: "Be-
ni vilayete çağırdılar. Vali bey görüşecekmiş. Odasına 
girdim. heride Korgeneral Cemal Tural ve Ikinci Ordu 
Komutanı  ve geçici Konya Valisi Tuğgeneral Rea Tul-
ga vardı . Bana, "Doğu halkı  ve güney sınırından kaçak 
geçenler abiniz,' in kabrini ziyaret ediyor. Nazik bir du-
rumdayız. Sizin de onarnala kabri Iç Anadolu'ya nak-
ledeceğiz" dediler. Ardından bir kağıt uzatıp imzala-
mamı  istediler. Benim ağzımdan yazılnu,stı. Böylece 
ben dilekçe vermiş  olacaktım. Böyle bir talebimin ol-
madığını  söyledim. "Bırakın, hiç olmazsa kabrinde ra-
hat etsin" dedim. "Bizi zor durumda bırakma,  imzala- 
maya mecbuısun" dediler. Ben de imzalachm." 
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MURLINULtı. 

Bediiizzaman'in Rusya 
Esareti ve  Abdurrahim Zapsu 

B
EnitiZ7.AMAN Said7i Nursi, geçen 
yüzyılın en büyük Kürt Islam ali-
mi olarak kabul edilir. Dönemin 

birçok Kurt dernek ve kurumlarında 
aktif rol alan Beditizzaman aynı  za- 
manda o dönem Kart aydın ve edipleri 
ile de sıcak bir ilişki içindedir. Bunlar 
içinde de Halil Hayali, Miiktislii Ham-
za ve Abdurrahim Zapsu en ok dikkat 
çeken isimlerdir. 

Gerek nrıilli gerekse de dini açıdan 
Said Nursi'nin diiştincelerinin neredey-
se aynısına sahip olan Abdurrahim Zap-
su, Said-i Nursi ile yakın ilişkileri olan 
dönemin Kürt aydınlanndan biridir. 
Kiirtçe ve Türkçe birçok eser kaleme 
alan, tin dergisi ve lin gazetesi gibi o 
dönemin Kurt basınında yazıları  neşre-
dilen, Kürt Talebe-H&ì Cemiyeti gibi 
Kürt teşkilatlannda aktif bir şekilde çalı-
şan Abdurrahim Zapsu, Birinci Dünya 
Savaşı 'nda Bitlis cephesinde Beditizza-
man Said Nursi ile aynı : safta Ruslara 
karşı  savaş  verir... 

Savaş  esnasında Bitlis Valisi Mem-
duh Bey ve beraberindekiler Beditizza-
man'a "Elimizde bir tabur asker ve iki 
bin kadar göntilliintiz var; biz geri çekil-
meye mecburuz" dediklerinde Beditiz-
zaman, "Etraftan kaçıp gelen ahalinirı  
ve hem de Bitlis halkının malları, çoluk 
ve çocukları  düşman cline düşecek; biz 
mahvoluncaya kadar dZort beş  gün mu-
kavemete mecburuz" der. Bunun üzeri-
ne. onlar da, "Muş'un sukut etmesi do-
layısıyla otuz topumuzu askerler bu ta-
rafa kaçırmaya çalışıyorlar. Eger sen, o 
otuz topu göntilltilerinle ele geçirebilir-
sen, birkaç gün o toplarla rnukabele 
ederiz ve ahali de kurtulur" derler. Be-
ditizzaman da onlara, "Öyle ise ben, ya 
öltiriim veya o topları  getiririm" diyerek 
üç yüz göntillüntin başına geçer. Bedi-
tızzarnan bu harpte fedaileriyle Ruslara 
karşı  büyük direnç gösterip savaşmışlar-
sa da sonunda birçok arkadaşı  şehit, 
kendisi de yaralamp Ruslara esir düş-
müşttir. Beditizzarnan esir ditştiikten 
sonra önce Culfa'ya oradan da Tiflis ve 
Kosturmeya göttirtıltır. 

Aynı  şekilde yaralanan Abdurrahim 
Rahmi Zapsu da Bakü yakınlanndaki 
Hazar denizi sahillerindeki Nargin(Nar-
gün) adasındaki esirler kampına götfiriiı-
liir. Bu kampta daha çok esir Müslüman 
çocukları  olduğu için Zapsu orada esa-
retine ragmen o kampı  bir okula çevirir 
ve çocuklara başta ahlak-dini içerikli ol-
mak üzere dersler verir. Daha sonra bir 
gemici şekline girerek Nargin'e gelen 
bir gemi ile Bakü'ye firar eder. 

Abdurrahim Zapsu, Bakü'de kaldığı  
sure içinde kendisi gibi esir düşmüş  ve 
esaretini Kosturma'da geçirmiş  bir Türk 
subay ile karşılaşır. Bu subay kamptaki 
hatıralarını  Zapsu'ya anlatırken, Bedi-
tizzaman'ın Rus Başkumandanı  karşı-
sında ayağa kalkmayışını  da anlatır. 

Beditizzaman'ı n başından geçen bu 
hadiseyi daha sonra Abdurrahim Zapsu, 
çıkardığı  Beditizzaman'ın başından ge-
çen bu hadiseyi daha sonra Abdurrahim 
Zapsu, çıkardığı  Ehli Sünnet dergisinde 
yazarak gün yüzüne çıkarır. Aşağıda 
tanı  metnini verdiğimiz Zapsu'nun ya-
zısı  19481de Ehli Siinneete yapnlanın-
ca Beditizzaman o stralar Isparta'da yine 
sürgün hayatını  yaşamaktadır. Talebele- 

ri Zapsu'nun bu yazısını  kendisine oku-
duklannda Said Nursi tebessiim ederek 
şöyle der: "Evet... Böyle bir hadise ol-
muştu. Demek anlatan subay da oraday- 

Fakat bugüne kadar benim bir 
hidim olnıadik kin ben bu hadiseyi 
kimseye anlatınamiş  ve herhangi bir yier-
de yazınanuştım." 

Abdurrahim Zapsu'nun bu hadise-
yi aktardığı. "Bediiizz,aman'ın Akıl/ara 
Hayret Veren Bir Seciyesi" adlı  yazısını  
aşağıda sunuyoruz. Bununla beraber 
Abdurrahim Zapsu, Necip Fazıl'ın der-
gisi Büyük Dogifda Beditizzaman Said 
Nursj ile ilgili iki tane yazı  yaznuş. Zap-
su bu yazıları  ile beraber, Beditizzaman 
aleyhinde dönemin basınında çıkan ya-
zıları  kınayan iki tane yamı  da kendi 
dergisi Ehli Sünneede neşreuniştir. Eh- 
Ii 	imzası  taşıyan yazılardan biri, 
"Bediiizzaman'ın bir arzuhali" isimli 
yazıdan önceki küçük giriş  yazısı  iken 
diğeri de Beditizzaman'ın Istanbul'a 
gelişi sonrası  hakkında yazılan yazılara 
bir cevap teşkil eden "Bediiiz-zaman" 
isimli şu kısa yazıdır: 

"Islam aleminin sadretli bir âlimi 
bulunan Bediiiz-zaman Said Nursi İs-
tanbul'a gelmiştir. Kendisine isnad olu-
nan bir hadise ik muhakeme edilmekte-
dir. Adaletin tecelli edeceğine eminiz. 
Ancak bütün hayatını  vatani hizmedere 
hasreden bu zata karşı  birtakım gazete-
ler terbiye harici yazılar yazmişlar. Bu 
yazıları  teessiiıle Icarşilarız." (Ehli Sün-
net, 15 Şubat 1952, cilt, 6, sayı: 107, s. 
7) 

Bunlar dışında dergide Beditizza-
man'ın birçok risale ye yazıları  neşredi-
lirken Bedifizzaman'ın avukatı  Mihri 
Bey'in Bediazzaman't miidafaası  ( 
Sünnet, 15 Mart 1952, cilt., 6, sayı: 
109, s. 9) ile Avukat Hulusi BitlisPnin 
"Beditizzaman" isimli yazısı  (Ehli Sün-
net, 1 Kasım 1948, cilt, 2, sayı: 47/21, 
s. 11-12, 15), Beditizzaman ile ilgili 
dergideki kayda değer diğer yazılardır. 

Abdurrahim Zapsu'nun yukanda 
bahsettiğimiz Abdurrahim Zapsu'nun 

Bediiizzaman esir 
diiştiikten sonra önce 

Culfa'ya oradan da 
Tiflis ve Kosturma'ya 

götüriiliir. Aynı  şekilde 
yaralanan Abdurrahim 

Rahmi Zapsu da 
Bakü yakınlarındaki 

Nazar denizi 
sahillerindeki 

Nargin(Nargiin) 
adasındaki esirler 

kampına götürüliir. 

AYHAN GEVERi 
yukarıda bahsettiğimiz Ehli Sünneete 
yayınlanan "Bedilizzaınan'm Akıl/ara 
Hayret Veren Bir Seciyee isimli yazısı  
ile Büyük Doğu dergisinde çıkan Bedi-
tizzaman fie ilgili diğer yazilannı  aşağı-
da sunuyoruz: 

Bediiizzaman'ın akıllara hayret ve-
ren bir seciyesi 

Birinci cihan harbinde Bitlis mevki-
inde yaralı  olarak esir olurken Bediuz-
zaman da o On esir düşmüştü. 

0, Sibiryaya gönderihni,s en büyük 
esirler kampında idi. Ben Bakfinun 
Narkiin adasında idim. Gillian birinde 
esirleri teftişe gelen ve kampı  gezerken 
Bediuzzamamn önünden geçen Niko-
la Nikolaviçe ehemmiyet vermiyor ve 
yerinden lumıldamıyor. Başkumanda-
nın nazan dikkatini çekiyor, tekrar bir 
bahane ile önünden geçiyor, yine kı-
mıldanmıyor. Uçüncü defasında 
önünde duruyor, terciiman vasıtasıyla 
aralannda Şöyle bir muhavere geçiyor: 

- Beni tanunadılar mı? 
- Evet tanıdım. Nikoli Nikolaviçtir. 

Çann dayısıdır. Kafkas cephesi başku-
mandanıdır. 

- 0 halde niçin hakaret ettiler? 
- Hayır.. Af etsinler ben kendilerine 

hakaret etmiş  değilim, ben mukadde-. 
satin= emrettıgmı  yapnrn. 

- Mukaddesa tin ne emrediyormuş? 
- Ben Müslüman alimiyim benim 

kalbimde iman vardır. Kendisinde 
iman olan bir plus imanı  olmayan sa-
lustan eftaldir. Ben ona kıyam etse y-
dim mukaddesa tuna hürmetsizlik yap-
mış  olurdum. Onun için ben kıyam et-
medim. 

Şu halde bana imansız dernekle 
benim şahsımı, hem ordumu hem de 
milletimi ve Çar'ı  tahkir ermiş  oluyor. 
Derhal divan' haıp kuruluna isticvap 
edilsin. 

Bu 'emir üzerine divanı  harp kuru-
luyor karargâhtaki Türk , Alman, Avus-
turya zabitleri hepsi ayrı  ayrı  Bediuzza- 

ınan'a rica ederek başkumandana tar-
ziye vermesi için ısrar ediyorlar verdigi 
cevap bu oluyor: 

- Ben ahret diyarına göçmek ve hu-
zuru Resulullah'a varmak istiyorum. 
Buna bir pasaport azımchr. Ben imam-
ma muhalif hareket edemem. 

Buna karşı  kimse sesini pkarmıyor 
neticeyi bekliyor isticvap bitiyor. 

Rus pnnı  ve Rus ordusunu tahkir 
rnaddesinden idam kararı  veriyorlar. 
Kararı  infaz için gelen bir manga aske-
rin başındaki subaya: 

- Kernali şetaretle müsaade ediniz. 
On beş  dakika vazifemi ifa edeyim diye 
abdest alıp iki reldt namaz kılarken 
(Ni/cola Nikolaviç) geliyor kendisine 
hitaben: 

- Beni af ediniz siz(in) beni tahkir 
için bu hareketi yaptığınızı  samyor-
dum. Hakkunzda kanunu muaniele 
yam= fakat şimdi anlıyorum ki siz bu 
hareketinizi imarnmzdan ahyorsunuz 
ve mukaddesatuun ernirlerini ifa edi-
yorsunuz. Hükmün öz iptal edilmiş  di-
ni selihiyetinizden dolayı  şayin-ı  tak-
dirsiniz. Sizi rahatsız ettim tekrar tek-
rar rica ediyorum beni af ediniz. 

Müslümanlar için şaya!ı2-1 
misM olan bu selAbeti dine ve yüksek 
seciyeyi arkadaşlarından bir yüzbasi 
müşahedesine müsterriden anlatıyor-
du. Bunu duydukça ihtiyatsız olarak 
gözlerini doldu. Abdurrahim Zapsu 

(Ebu i Sünnet, 15 Ekim 1948, cilt: 2, say: 
46/20, e. 10 ve 16) 

Bedidzıaman Said Nursi, Tarthşe-i Bay" 
Zehra Tayanlart, İstanbul, 2004, s: 111-112 

Necmeddin Şahin er, Hama/are& Bed-
man, Vural Yayıncılık, istanbul, 1997, s: 128 

Necmcddin Şahiner, Hatiralarda Beefilizza-
man, Vural rayinctlık, Istanbul, 1997, s: 130 
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Türkiye'de, "Kürt meselesi eşittir Marksizm" gibi 
bir hava oluşturuldu bilinçli olarak... Bu yüzden 
medrese kökenliler, büyük I<ürt aileleri ve Beyaz 

Kürtlerin çoğu bu meseleden el çekti, bu da 
Kürtlere kültürel olarak çok pahalı ya mal oldu 

Said-i Kurdi, 
medrese kökenli 
bir din adanuydı. 

Kürt çevreleri biraz 
da bu kimliğinden 
dolayı  ona uzun 

süre mesafeli 
davrandı. Said-i 
Kurdi'yi en iyi 

medrese kökenli 
birisi anlatabilir 

diye, araştırmacı  - 
yazar Müfit 

Yüksel'in kapısını  
çaldık. Müffit 

Yüksel ile detayli 
bir Said-i Kurdi 
söyleşisi yaptık. 

Müfit Yüksel, Bitlisli bir ailenin çocuğu olarak Muş'ta 
doğdu. Ilk ve orta öğrenimimi Istanbul'da tamamla-
dı. 'Orta Doğu Teknik T:Jniversitesi Sosyoloji Bölii-
mirnden 1991 Şubatuıda mezun oldu. Yüksek lisans 
çalışmalarını  yine aynı  bölümde yikiittli. 1995-2001 
yılları  arasında Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 
Başkan Danışmanı  olarak görev yaptı... Siyaset, din, 
Kürt sorunu, Orta Doğu sorunu başta olmak üzere 
dış  politika konularında yoğunlaştı. 19901 yıllarda, 
Alevilik-Bektiş' ilik, Nakşibendilik, Kürt sorunu ve 
Balkanlarla ilgili bir çok makale ve çe6rileri yayınlan-
dı. Ağustos 1993'te, "Kürdistan'da Değişim Süreci" 
adlı  ilk kitabı  yayınlandı. Haziran 2002'de, "Simavna 
Kadısıoğlu Şeyh Bedreddie adlı  bir araştırma-incele-
me eseri yarnlandı . Aralık 2002'te Bektişilik üzerine 

Ve Mehmed Ali Ham' Dedebaba" adlı  
çalışması  yayınlandı. "Ana Hatlanyla Alevilik Ve 

adlı  kapsamlı  çalışması  şii an yayına hazırlanı-
yor. ingilizce, Arapça, Farsça, Kiirtçe ve Çağatayca 
bilen Yüksel, ibranice ve Yunanca üzerine çalışmalar 
yapıyor. 

     

Öncelikle Bediiizzaman'ın portresincien 
başlayalun. Bildiğiniz, araştırdiğma ve 
dinlediğiniz kadarıyla, kimdir Beditzza-
man? 

Müfit Yüksel: Kürtlerin şöyle bir 
özelliği var. Kürtler içerisinde zaman za-
man çok önemli şahsiyetler çıkar. islam 
tarihinde çok olmuş  bu durum. Şeyh Ha-
ll] El-Kiircii, Ebu Abdullah Çavpare, 
Ebubekir Yezdanyar, Ebu'l-Hasan Tir-
mevi, Kasım El-Mukri, Kaka Ahmed 

Ebtel-Vefa el-Bağdadi gibi, 
Seyyid Muhammed Şenbeki, Ebubekir 
Hewara, Şeyh Ali El-Kiircit, gibi önemli 
şahsiyetler çllunıştır. Bunlar Abbasi dö- 
neminin önemli mutasavvıf şahsiyetleri. 
Mesela, ibn Serrac Ed-Dirneaşki'nin 
"Teşvikui-Ervah 	 ta Zikri 
Allimil-Guyab" adlı  715/1314 yılında 
telif edilmiş  hacirrıli bir eseri var. Eserde 
bu şahsiyetier tek tek anlatılıyor. Bazı  
şahsiyetler temayiiz eder, ilia sadece Kür-
distan coğrafyasında olmaz bu. Kürt asıllı  
şahsiyetler islam coğrafyasmın değişik 
yerlerinde olabilir, temayiiz edebilir. 
Çağımızda bir Hafiz Abdulbasıt Abdus- 

samed ya da şair Ahmet Şevki, Abbas 
Mahmud El-Aldcad gibi bazı  şahsiyetler 
ön plana çıkabiliyorlar. Bu Suriye'de de 
olabilir, başka bir yerde de. Örneğin Su-
riye'de şu anda Said Ramazan 
var. Eskiden baş  milfrü Sex Ehmed Kef-
tanı  vardı, Diyarbakırlıydı . 

Bediiizzan-ıan da bunlann çok daha 
fist düzeyde şahsiyetlerden biri olarak or-
taya çıkıyor. Bu temayitz eden şahsiyet-
lerden biridir her şeyden önce. Tabi Be- 

zzaman'ı  doğuran atmosfer çok 
önemli. Yani Xalidilik'in (Halidilik) 
yaygınlaştığı, artık iyice medresesiyle tek-
kesiyle yer ertiği bir dönemde yetişiyor, 
böyle bir çevre içerisinde, Beditizzaman 
gibi bir şahsiyetin yetişmesi için biinin 
koşullar •hazırdır. Nakşibendi:Halidilik 
bölgede medrese ile tekkeyi birleştirdi. 
Mevlana Halid'in tüm halikleri ulema-
dandı. Hatta, ünlü fakih İbn Abidin bile 
ilim icazetini Mevlana Halid'den almış. 

Tabii ki Beditizzaman'ın şahsi zekası  
ve girişimci kişiliği söz konusu. Ama onu 
hazırlayan şartlar ve çevrede çok önemli. 
Bir Tax (Tab) medresesi, bir Mevlana Xa- 

lid'in (Mevlana Halid), bu kökenden ge-
len Nakşibendi şeyhlerinin ya da ule- 
masmın etkisiyle 	şalısiyetlerin orta- 
ya çıkması  kolaylaşıyor. Bediiizzarnan da 
böyle bir şekilde Kürdistan'da yetişmiş  bir 
ateşpare-i zekidır. "Şarkın yalon ka-
yalildarmdan, bir ateşpare-i zeki, İstanbul 
afalanda tub!' etti" denilmiştir onun ıçin. 

Kalidilik üzerinde duruyorsunuz özellik-
le. Onun nasıl bir etkisi oldu? 

Mat Yüksel: Xalidilik'in şöyle bir to- 
Iti 	Xalidilik medreseyi Kürdistan'da 
mezraya, yaylaya kadar soktu. Eskiden 
medreseler sadece beylerin, mirlerin ida-
resinde olan kasabalardaydı, köylerde pek 
olmazdı. Bu beyler içerisinde de ulema-
dan insanlar vardı  tabii. Onlara da 
rastlıyoruz. Geçenlerde elime yazma bir 
kitap geçti, Şirvan beyi Salih Bin Budak 
Bey diye birisi 1820'lerde Arapça bir ki-
tap yazmış, bölge tarihini yazmış . Kitabın 
adı  "Tevirihu'l-Erısib". Demek ki beyle-
rin de talısillikrı  var, sadece Şerefhan de-
ğil bu, diğer beylerinde medrese tahsilli 
olduğunu görüyoruz. Yine Şirvan hakimi 

Mehmed Said Bey'in Osmanli arşivlerin-
de Arapça yazdığı  1835 tarihli bir Arizası  
var. Konuya dönecek olursak, köyler ve 
kırsal kesimin durumu farklıydı. Zaman 
içerisinde Xalidilik kırsal kesimi de kap-
sadı. Tekke, medrese ve tarikan köylere 
soktu. En önemlisi de medresenin köYe, 
mezraya hatta yaylaya girmesi oldu. Me-
sela Tax gibi çok küçük bir köye, 
ulaşımın zor olduğu bir dağ  köyüne bile 
medresenin gittiğini düşünün, bu son 
derece olağandışı  bir durum. Önemli bir 
dinamik. Bu tanı  da Bediiizzaman'ın ye- 
tiştiği 	denk geliyor. 

Bir de o dönemde Nakşibendilik'in 
şöyle bir etkisi oldu. Nakşibendilik şeyh-
lerinin tamamını n ulernadan olması , 
avarn tabakasından olmaması  ve medre - 
seyle tekkenin birleşmesi üzerine bam-
başka bir durum oluştu. Medreseyle tek-
kenin güç birliğinin olduğu bir bölgeye 
dönüştü Kürdistan. Bu iki güç bir araya 
gelince, müthiş  bir toplumsal dinamik 
çıktı  ortaya. Nakşibendilik'in o bölgede 
tamanuyla iktidara geçmesi, medrese ile 
tekkenin bu güç birliğiyle oldu. Nakşi- 
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bendilik kesin bir şekilde iktidara geçti. 
Beditizzaman'ın yetiştiği ortamda bu 

tür bir arka plan son derece önemli. Bütün 
bunlara ek olarak çok parlak bir talebelik 
dönemi geçiriyor. Bazı  talebeler temayiiz 
ediyor böyle, bu temaytiz eden talebeler ön 
plana çıkar. Bu bazen rekabetle de çıkar. 
Ona da çok rakip çılu-ntş. Fakat ne yapıp, 
edip zeldistyla ön plana çıkmayı  başarmış. 
Keskin idrak ve kavrayışlyla kısa zamanda 
yükselip şöhret oldu. 

Tabi o aşın zekidan, coşan ve taşan bir 
insan da var ortada. Ele avuca sığmayan. 
Arşiv belgelerinde de öyle geçiyor. "Tabi-
atı  itibarıyla çok çabuk insanı  heyecana 
getiren bir yapısı  var. Aman şuraya sok-
mayın, burada engelleyin" gibi yazılar var 
arşivlerde. 

Yerinde duramıyor. Bitlis, Siirt, Mar-
din Doğu Bayezid, Van ve bölgedeki di-
ğer yerleri dolaşıyor. Doğu Bayezid'de 
iken Şeyh Muhammed Cerili Efendi'den 
okuyup, ikmal-i nusah edip, ilim icâzetini 
ondan alıyor. Şeyh Muhammed Celâlî  
Efendi'den aldığı  bu icAzetnArne Rusya-
Kosturrna'daki esareti esnasında zayi olu-
yor. Sonra Kiirdistan'dan taşıyor ve 
sığmıyor, sonunda Istanbul'a geliyor. 

Istanbul'a kim olarak geliyor? Ne amaçla 
geliyor? 

Mtifit kgel.  Istanbul'a Türkçe bil-
meyen, medrese eğitimi görmüş, coşkulu, 
her daim hareketli, yerinde duramayan ve 
her şeyi sorgulayan bir kişi olarak geliyor. 
"Allah bana yazmayı  az vermiş, Ttırkçeyi 
hiç vermemiş" diyor bu durumunu an-
latırken. Kürtçe, Arapça ve Farsça biliyor. 
Istanbul'a yeni şeyler öğrenmek, belki bi-
raz rahat etmek ve daha rahat koşullarda 
iiretebilmek için geliyor, ama maalesef 
umduğu gibi olmuyor. Padişah bunu çok 
farklı  ve ateşli gördüğü için, hemen ya ha-
pishaneye ve nmarhaneye tıluyor. Bu he-
yecanı  hep devam ediyor. Meşrutiyet dö-
neminde Sultan Reşad'Ia kurduğu dost-
luklar, daha sonra Birinci Dünya Savaşı  
için Kürdistan cephesine gitmesi, orada 
esir düşmesi, esaret dönemi ve yine ondan 
sonra Istanbul'a gelişinde, Danfl —Hik-
metiil- islamiye üyesi olması, Ankara'da 
millet meclisinde özel törenle karşılan-
ması... Hep bu heyecanla geçiyor. 

Hiç Türkçe bilmeyen bir genç olarak 
kalkıp nereye geliyor? 

Müfit Yüksel: Orası  çok net değil. 
Mardin'de Cemaleddin Afgani'ye yakın 
bazı  kişilerle tanışıyor. Hatta Cemaleddin 
Afgani'nin kurduğu bir cemiyete alıyorlar 
Beditızzaman'ı . Sonra Istanbul'a geliyor. 
Onlardan birinin tavsiyesiyle Istanbul'a 
geliyor. Buraya ilk geldiğinde iki ay Ferik 
Ahmed Paşa'nın konağında kalıyor. Peril( 
Ahmed Paşa eski Bahriye Feriklerinden 
Seyyid Mustafa Paşa'nuı  oğlu, aynı  za-
manda Fatih-Haydar'daki Aşıkpaşa-Yusuf 
Sinan Nakşibendi-Mileeddidi zaviyesinin 
de ikinci 

Sonra Fatih, Maltaşdaki Şekerci 
Han'da kalıyor. Kapısı na, "Burada her so-
ruya cevap verilir, her miişkil halledilir, fa-
kat sual sorulmaz!" diye bir tabela astığı  
dönem. Kısa zamanda Istanbul'daki Kürt 
hamallar arasında bir çevresi oluyor. 0 
dönemde Istanbul'da hamallar hep Kürt. 
Malatya Piitürgeli Kürtler Bu 1980llere 
kadar, sebze halinde böyleydi. Os- 
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manlidan beri böyleydi. Bediiizzaman o 
Kürderle irtibata geçiyor. Tabii o dönem-
de çok Kürt şahsiyet var. Seyyid Abdülka-
dir Istanbul'da, Babanzade Ismail Hakkı, 
Ahmed Cemil, Süleymaniyeli Tevfik Efen-
di, Malatyali Bedri, Ahmet Ramiz Efendi 
var. Bunlarla da diyalogları  başlıyor. Hem 
Kürtlerin hamal vesair gibi sındlanyla, 
hem de ulemasından birçok insanla görü-
şüyor. Bunun yanı  sıra Kürt aristokrasisin-
den çok insanla bir araya geliyor. Halil 
Hayali gibi memuriyetle Istanbul'a gelmiş  
olanlar da var aralarında. Bedirxanilerden, 
Şerefhanlardan, Babanzidelerden, Hazro 
Beylerinden çok kimseler var. Bunlarla 
çok kısa sürede irtibat kuruyor. Seyyid 
Abdülkadir'in çıkardığı  Kürt Teavun ve 
Terakki Gaz,etesi'nde yazılar yazıyor. Sey-
yid Abdülkadir o zaman Şurayê Devlet 
(Şura-yı  Devlet) Reisi, bugünkü Danıştay 
Başkanı  gibi bir bürokrat. Istanbul'da 
Kürt aristokrasisinin aynı  zamanda devlet 
kademelerinde de çok etkisi var. Siileyma-
niyeli Babanzadelerden, Cizreli Bedirhan-
lardan, Kilisli Canpolatlardan bir hayli pa-
şa var. Bugün mesela Lübnan'daki Dürzi 
lider Velid Canpolat bu aileden geliyor. 0 
da Kürt asılı. Kısacası, bugünkü deyirnle, 
Beyaz Kiirtlerden çok kimseler var. Bedi-
iizzaman bunlarla da irtibata geçiyor, bir 
de ilme değer veren çok insan var. Bedi-
üzzaman kendi mendeketinde çok meş-
hur oldu, ama çok fazla kıskançlıkla 
karşılaştı. Mesela bir Mevlana Xalick Bex-
dadi'yi düşünün, Mevlana Xalid Hindis-
tan'dan Nakşibendililei getirdikten sonra 
ilki en fazla Kürtler arasında tepki gördü. 
Berzerıciler'in ya da Siıleymanpaşazade 
Ebu Said Osman Bey gibi kimselerin çok 
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tepkisini gördü. Hatta Berzencilerden yö-
nelen suikasta maruz kaldı. Beditızzaman 
da Kürtler içerisinde çok rekabetle 
karşılaştı. Bir kısım hanedan ve eski bey 
sülalesindengelenlerin 	tepkisiyle 
karşılaştı. Ama Istanbul'da rahatlama his-
setmiş. Her ne kadar Abdülhamid döne-
minde bazı  yanlış  anlaşılmadan kaynakla-
nan sıkıntılar yaşasa da, biraz daha rahat 
bir ortam bulmuş. En azından saygı  görü-
yor. Istanbul'da yaşamak istiyordu. Birin-
ci Minya Savaşı  olmasaydı, Istanbul'a yer-
leşecekti belki de. Bediiizzamania Istan-
bul'da payeler de veriliyor. Padişahın, Sul-
tan Vahdeddiin'in "irade-i seniyyesryle 
ilrniye rabelerinden mahreç payesi verili-
yor. İlmiye sınıfindan olanlara devletin 
verdiği bazı  tinvanlar var, bu tinvanlardan 
bir tanesini alıyor. Bu ortamda biraz daha 
rahat. Onun için yayın yapabildi mesela. 
"Iki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi 
Ve Divin-ı  Harb-i örfi" eserini, "Nutuk" 
kitabını, "Mtinazarat"ını, Suniih'at'ı, Le-
maat'ı, Muhakemit'ı  burada yazıyor. Bir 
de Arapça kitaplar, Arapça risaleler 
yazıyor. Habbe, Şemme gibi. Kürt Tea-
vun ve Terakki GazetesPnde, Derviş  Vati-
detrnin Volkan Gazetesi'nde yazılar 
yazıyor. Şeyhülislimlık biinyesinde kuru-
lan D'Aru'l-Hikıneti'l-İslArniye Cemiyeti 
a'zası  oluyor. 

İlk yazdığı  eser hangisidir? 	• 
Müfit Yüksel: Yazdığı  ilk eserinin Hi-

sab ve riyaziyata ait, bir kısmı  Kürtçe olan 
bir eser olduğu söyleniyor. Bu eser bir 
yangında kayboluyor sonra. Beditizzaman 
da kaybolduğuna harflamyor, matematik 
ve aritmetik üzerine bir eser. Makaleleri  

ise ayrı  bir şey. Dergilerde yayınlanan ma-
kaleleri ayrı  bir risale oluyor. 

Bildiğimiz kadarıyla Kiirtrie başka eseri 
yok. Kiirtçeye çok iyi derecede vakıf ol-
masına rağmen, neden Kürtçe yazmıyor? 

Mat Yüksel: Rivayet edilen bu eseri 
ve bir de Kürtçe makale var. alit Teavun 
ve Terakki Gazetesi'nde yazdığı  Kürtçe 
makale var. Onun dışında yok. Nedenine 
gelince, Kürtlerin yazı  dili son dönemlere 
kadar Arapça ve Farsça'ydı. Bu normal bir 
şey. Çünkü Kürtçe bir imparatorluk dili 
değil. İmparatorluk dili olmayan diller, bir 
imparatorluk dilini yazı  dili olarak benim-
ser, konuşma dili olarak da kendi öztınil 
korur. Mesela Selçuklu dönemine 
baktığımızda hiçbir Türkçe eser, Türkçe 
kayıt bulamazsınız. Selçuklular, Anadolu 
Sekuldulan ve beylikler dffiil Türkçe me-
tin bulamazsınız, bütün metinler Fars-
ça'dır, Arapga'dır. Osmanlmın ilk dönem-
lerine, Orhan Gazi dönemlerine kadar 
böyledir. Osman Gazi dönemine ait bulu-
nan eserler Arapçadır, Farsçadır. Türkçe 

pinkii o yıllarda Türkçe bir yazı  
dili olarak, gelişmemişti. Sonradan gelişti. 
Dikkat ederseniz; Kanuni zamanına ka-
dar, cami kitabeleri Arapça'dır, mezar ki-
tabeleri Arapça'clır. Mesela bugün Kürdis-
tan'a gidin, belli köylerde hâlâ Arapça ya-
zarlar mezar kitabelerini. Gidin Norşin'e 
mezar kitabeleri hala böyle yank. 1998 
Kasımında eski Bitlis Milletvekili olan 
dayım vefat etmişti. Mezanna Arapça kita-
be konuldu. Türkçe, Kürtçe yazmazlar. 
Arapça olmayan, hiçbir Selçuklu kitabesi-
ne rastlayamazsmız. Cami kitabeleri, me-
zar kitabeleri, yapı  kitabelerinin hepsi 
Arapçadu., bunun en iyi örneği Konya'dır. 

Bu bir teamiil. Bugün mesela gidin 
iranşda da Iran Azerilerinin hepsi Azerice 
konuşur, ama Farsça yazarlar. Tebriz'de, 
Azeri bölgelerinde resmi dairelerde de 
Azerice konuşurlar, ama Farsça yazarlar. 
Bu bir dayatma değil, bir realite. Kürtlerin 
de bu anlamda Arapça, Farsça ve Türkçe 
yazmalan, içinde bulundukları  realiteden 
kaynaklanıyor. 

Kürtçe daha çok divan düzeyinde, 
halk edebiyatında kullanıldı . İlmihal bilgi-
leri ve başlangıç düzeyinde dini bilgileri 
içeren halka gidecek kitaplar Kiirtçedir. 
Bu durum bir ulus devletin resmi dayat-
masından ziyade, kültürel egemenlik, kül-
türel etki alamyla ilgili bir şeydir. 

Kürt mollalar da, ancak bir kısım Şiir- 
lerini 	yazinışIardır, halka yönelik 
ilmihal kitaplarını  Ktirtçe kaleme 
almışlardır. 

Dil konusu önemli bir mesele ama bu 
durum sadece Kürtler için geçerli 
Meseta Osmanlı  devletinin ilk kuruluş  
devresinde Türkçe konuşma diliydi, ancak 
yazı  dili değildi. Yazı  dili Arapça ve Fars-
ça'ydı. Bunun ulusalcılıkla ilgisi yoktu. 
Dilin saray hakimiyetiyle alakası  vardı. Sel-
çuklularda ve Anadolu beyliklerinde 
Türkçe konuşma dili olsa bile, yazı  dili 
Arapça ve Farsçaydı. Bunlar ilim ve edebi-
yat dili olarak gelişmişlercli. Türkçe 
yazılmış  Selçuklu kitkesi veya yazılı  bir 
metin bulamazsınız. Selçuklu ve Turk ta-
rihinin en önemli kaynakları  Arapça ve 
Farsçaşclir. Kaşgarlı  Mahmud'un Divanu 
Lugatişt-Türk adlı  eseri bile Arapçaşdır. 
Örneğin Hindistan'da sahte ve yapay Pa- 

KUrd xeyanından hahsedan ye laidi Küzdi tarafından Suriyede 
doldurulan Sodvya markalı  807,508 numaralı  iki plakın,Matbuat Kanununun 
nt inci maddest mucibince, memlekete eckıamasının ve ostaşının yasak 
dilmeel; Dahiliye 	 13/6/936 tarih ve 1194 sayılı  teakers- 
sile yapılan teklifi üzerine fora Vekilleri Usyetinee 17/6/936 da man-
mışdır. 

17/8/936 

Reisi Cumhur sıfatıyla Mustafa Kemal Atatürk imzalı  tarihi beige... 
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kistan devleti lurulmadan önce Hint 
müslümanları  kendi mahalli dilleriyle te-
kelliim etseler bile, yazı  dili olarak Farsça 
kitibet ederlerdi. Bu bir genel teamiildii. 
İmatn-ı  Rabbani'nin Mektubatı  başta ol-
mak iizere Hindistan'da island eserlerin 
çoğu Farsça yazılırdı. ilmi-Fıkhi eserler ise 
Arapça idi. Hala Hindistan'da az da olsa 
bu eğilim siiregelmektedir. Avrupa'da da 
ulus devletlerin oluşması  siirecinden Once 
ortak yazı  dili, ilim dili imparatorluk dili 
olan Latince değil miydi? Çünkü Latince 
Roma- Cermen imparatorluğunun cliliydi. 
Kimse Fransızca veya Almanca yazmazdı  
ki. Kiirtlerde de aynı  şekilde yazı  dili son 
zaınanlara kadar Arapça ve Farsça idi. 
Kürt Mollalan mektuplanm bile bu diller-
le yazmıştır. Buna babam da dahil. Hila 
Kiird mollalarını n çoğu mektuplarını  
Arapça yazmaktadır. Meseta geçenlerde 
clime Seyyid Taha En-Nehri'nin elyazısı  
ile bir mektubu geçti. Mektup Farsça 
yazılmış. Yine elimde Şeyh Ubeydullah-ı  
Nehri'nin Sultan II. Abdillharnid'e gön-
derdiği mektup var. Bu mektup da Farsça. 
Elimizde Şirvan Beyi Said Bey'in bir mek-
tubu var bu mektup ise Arapça. Şerefna-
me sahibi, Kürdistan tarihini Farsça yaz-
mach mı? Kiirdistaredaki mezar kitabeleti-
nin Çoğu halen Arapça olarak yazilinak-
tadır. Kiirtçe Iran ve İrak Kiirdistarwida 
yazı  dili olarak yeni yeni gelişme göster-
mektedir. Türkiye'de ise Kiirtçe'nin bu 
halde yazı  dili olma şansı  yok. Çünkü bir 
hum sol-ulusala Kürtler Kiirtçe'de Kema-
listler gibi davramyor. Latin hatfletini kul-
lanıp, Kürtçedeld İslami-Arapça kökenli ke-
limeleri zorla tasfiye ediyorlar. Sol-Ulusalcı  
Kürtler, Kemalizm taklitçisi yapay bir dil 
oluşturuyorlar. Arapça ve Farsça'nın yazı  
dili olarak Kürtler arasında yaygın bir şekil-
de kullanımı  doğal bir teamilldür. Tarih-
ten gelen bu tür tabii teimitilere hürmet 
gösteririz. Hatta biz de bu teimiillerin bir 
parçasıyız. Ancak, ulus devletlerin clillere 
yönelik modern-ulusala dayatmalannı  ve 
yasaldannı  da kabullenmemiz söz konusu 
olamaz. 

Savaş  yıllarında Teşkilat-ı  Malısusa ile 
çalıştığı  iddiaları  var. Bu mum çok tarn-
şıllyor. Teşkilat-ı  Malısusa'yla bir ilişkisi 
var mıydı? 

Müfit Yüksel: Hayır, üyesi değildi. 
Teşkilat-ı  Mahsusa savaş  ortamında bu tür 
gönüllü kuvvetleri kuranlara destek 
çıkıyordu. Bu herkes için böyleydi. 0 za-
man savaşan Kürtlerin önderleri vardı, 
bunlar Seyyid Abdilikadir'di, Beditizza-
man'dı, Seyyid Şefik Arvasi'ydi, Şeyh Zi-
yaeddin'di, Şeyh Masum'du. Şeyh Alaad-
din'di. Hiç birinin Teşkilat-ı  kıhsu.sa ile 
direk ilişkileri yoktu. Bunlar gönülü kuv-
vetler olduğu için, ister istemez destek ol-
du. Onun üyesi olup, adına çalışmak gibi 
bir durum asla söz konusu değildir. Teşki-
lat-ı  Matısusa, savaşan gönüllü askerlerin 
hepsini destekliyordu. 

Esaret döneminden sonra cumhuriyetin 
kuruluşu söz konusu. Cumhuriyet döne-
mindeki Bediiizzaman nasıl biridir, nasıl 
tavır alıyor? 

Müfit Yüksel: Cumhuriyetin kurulu - 
şundan ümitli. İstanburdan Ankara'ya ge-
çiyor. Ankara'da meclis yeni kurulmu ş. 
Cumhuriyet daha ilan edilmemiş. Beditiz- 

Kürt meselesi konusunda iki 
Said var. Birinci Said döne- 
minde daha sert ve keskin 
görüşleri var. ikinci Said 
döneminde daha ılımlı, 
çünkü aynı  zamanda bir 

çaresizlik içerisinde bulunuyor. 
Memleketinden kopardma ve 

bir çaresizlik içine düşme 
durumu var. Hiçbir şey 

yapamıyor. Yanına gelen kim- 
selerle Kiirke konuşmaya bile 
cesaret edemiyor. Tamamen 
Kürtlere yabancı  bir bölgede 
bulunuyor. Yanına çok sayıda 

görevli memur, istihbaratçı  
gönderiliyor. Bu acıyı  sadece 

Bediiizzaman çekmedi, 
çok kimse çekti. Mesela 

benim babam da Istanbul'da 
uzun süre Kürtçe konuşamadı, 

töhmet altında kalma 
korkusu, devletin 
korkusu da vardı , 
çevresinde Kürkii 

olarak anı lma 
korkusu vardı . 

zaman mecliste ayakta karşılanıyor, "Hoş  
Amedi - hoş  geldin" töreni yapılıyor. Bi-
rinci mecliste. Namazla ilgili bir durum 
söz konusu oluyor. Bediiizzaman'ın na-
maz beyannamesinden dolayı  Mustafa 
Kemal ile araları  bozuluyor. Ama 
tartışmanın detaylarını  bilmiyoruz. Birkaç 
söz biliniyor sadece. Ondan sonra ona ge-
zici vaizlik gibi teldifler yapılıyor. Ama 
Ankara'dan bir şey çıkmayacağını, olum-
suz, din aleyhtarı  bir yöne kayacağım fark 
ediyor ve inzivaya çekiliyor. Bir de stir-
giandeyken söz vermiş, ben siirgıinden 
kurtulursam, inzivaya çekilip, ibadete, 
ma'rifet hayatına ve ilme vereceğim tama-
men kendimi diye. Bu sözünü de yerine 
getirme firsan olarak görüyor ve Van'a 
gidiyor, Van'da mağaraya çekiliyor. Orada 
yaşarken, Şeyh Said hadisesi patlak veriyor 
ve sürgün ediliyor. 35 yıllık sürgün hayatı  
başlıyor. 

Şeyh Said hadisesinde de bir nedik yok. 
Buradaki tavrı  kesin olarak ne oluyor? 

Müfit Yüksel: Şeyh Said hadiscsine 
katılnuyor. 0 çok net. Sadece katılmayan 
o değil ki, Nehri Seyyidleri, Arvasiler ve 
Norşin Şeyhleriyle Kiifreviler de 
katılmıyor. Hatta Cibranli Halid Bey de 
katılmıyor. Kör Hüseyin Paşa Van'a Bedi-
iizzaman'ın yanına geliyor. Hamidiye pa-
şalanndan Kör Hüseyin Paşa babamla aynı  
köyden, Adikevaz'm Koçeri (Bugünkü 
Erikbağı), köyünden ve Haydaran aşireti-
nin Asiyan koluna mensup, 1928 yılında 
Iran sınınna yakın bir yerde namaz üze-
rindeyken Hacı  Musa Bey'in oğlu Mede-
ni Bey tarafindan katledildi. Kör Hüseyin 
Paşa olayım ben bizzat Molla Hamid'den 
dinledim. Molla Hamid olayın şahidi ve  

80'li yıllarda hayattaydı. Kör Hüseyin Pa-
şa geliyor, elinde bir kese akin var, "Biz 
bir karar alalım., biz de destek verelim" di-
yor. Beditizzaman diyor ki, "Bu hareket 
başarıya ulaşamaz, zor, hükümetin insafi 
yok, aamasızlar, kadın ve çocukları  katle-
derler, ben tarafsız kalacağını  Sen de be-
nim gibi davran..." Bütün tavrı  bu... 

tsinderinin hikiyesi nedir? Beditizzaınan 
mı, Said-i Kurdi mi? 	Nursi mi? 

Müfit Yüksel: Devlet Said-i Kurdi  di-
yor sürekli. Devlet 1960'a kadar kul-
lanıyor bu ismi, devlet belgelerinde tama-
men Said-i Nursiy Kurdi olarak anılıyor. 

Buna bir itirazı  var mı? 
Müfit Yüksel: Hayır. 0 dönemde Kürt 

kimliğinin üzerinde çok yoğun bir baskı  
olduğu için, bu ister istemez korkutuyor 
Bediiizzatnan'ı  da. Çünkü hedef gösteril-
mek için kullanılıyor özellikle. Tepkisi 
bundan dolayı, aleyhinde bir propaganda 
aracı  olarak kullanılıyor o dönemde. Hat-
ta bu konuda Bedifizzaman'm Kurd Bekir 
Bey adlı  bir şakirdine gönderdiği müdafa-
a mahiyetinde yaymılanmaınış  bir mektu-
bu var. 

Bediiizzaman lakabmın hikayesi nedir? 
Mu& Yiiksel: Hocalanndan Siirtli Mol-

la Fettullah'ın bu lakabı  onu Makimit sa-
hibi Beditizzaman-1 Hemedanrye (H.310-
398) benzeniği için taktığı  ifade ediliyor. 
Beditizzaman'ın 1946 yılında Re'fet'e 
Eınirdağ'dan gönderdiği bir mektupta bu 
Şekilde açıklıyor: "Meraklı  kardeşimiz 
Re'fet Bey Bediiizzamin-ı  Hemedaenin 
üçüncü-dördüncü asırda, vazife ve telifat 
hakkında milurnit istiyor. Ben 0 zit 
hakkında yalnız harika bir zekiveti ve kuv-
ve-i hifizası  bulunduğunu biliyorum. Elli 
beş  sene evvel iistadlanmdan Siirdli mer-
hum Molla Fethullah, eski Said'i ona ben-
zeterek, onun o ismini ona vermiştir." 
Siirgiinden memleketine dönüşii nasıl olu-
yor peki? 

Milfit Yüksel: Vefatından bir süre ön-
ce dönmek istiyor. 2 Aralık 1959'da Is-
parta'dan ayrılıyor. Konya 'ya gidiyor. 
Oradan Ankara'ya, Ankara'dan da Istan-
bul'a gidiyor. Ve Istanbul'dan tekrar An-
kara'ya dönüş  var. Buradan tekrar Kon-
yeya ve Gaziantep üzerinden Urfa'ya ka-
dar varan bir veda yolculuğu. Urfa'ya 
varıyor. Seyahat aslında Urfa'dan sonra, 
Mardin, Siirt, Bitlis gibi bir rota çizecekti. 
Giizergab bu. Halen hayatta olan aynı  za-
manda aile dostumuz Tillolu Said Ozde-
mir'in arabasıyla yola gkıliyor. 0 arabayı  
ben de görmüştüm. Şu anda ne oldu o 
arabaya bilmiyorum. Keşke müzeye 
kaldı rdsaydı. Yol gtizergahında haber yol-
luyor. Bitlis-Norşin'e babama ve Şeyh 
Masum'a mektup yolluyor, oraya da gele- 

diye. Hayatının sonunda memle-
ketine varmak istiyor. Son bir kez memle-
ket hasretini gidermek istiyor. Ama ömrü 
vefa etmediği ve ecel vakti geldiğinden 
Urfa'da rahmet-i Rahınan'a kavuşuyor. 
Meseta, Seyyid Şefik Arvasi'de de oluyor 
bu durum. Istanbul'da zorunlu olarak 
mukim olduğundan uzun yıllar memleke-
tine gidemiyor. 1969'a kadar gidemiyor, 
69'da gidebiliyor, o sırada medrese tahsili 
görmüş  olduğıı  Norşin ve Ohini de ziya-
ret ediyor. Sonra Istanbul'a dönüyor, 
döndükten sonra da Ocak 1970şte İstan- 

bul'da, Eyıip'teki evinde vefat ediyor. Be-
diiizzaman'da da bir memleket hasreti 
var, oraya ulaşmak istiyor. Hatta Urfa'dan 
geri döndürmek istiyorlar. Dönemin Içiş-
leri Bakanı  Namık Gedik'in girişimleri 
oluyor, "Çöp arabasına da koysaruz, geti-
rin" diye bir meşhur talimatı  var. Kadere 
bakın ki, ihtilalden sonra intihar eden 
Namık Gedik'i çöp arabasında götürüyor-
lar. Memleketine bir dönüş  hasreti hep 
oluyor içinde. Ama, ömrü vefa etmiyor. 
estad Urfa'da vefat ediyor. 

Bediiizz.anıan'ın Kürt meselesine ilişkin 
görüşü neydi? Çözüm önerisi olmuş  mu? 

Müfit Yüksel: Bu konuda iki Said var. 
Birinci Said döneminde daha sert ve kes-
kin görüşleri var. ikinci Said döneminde 
daha ılımlı, çünkü aynı  zamanda bir çare-
sizlik içerisinde bulunuyor. Memleketin-
den koparilma ve bir çaresizlik içine duş-
me durumu var. Hiçbir şey yapanuyor. 
Yanına gelen kimselerle Kiirtçe konuşma-
ya bile cesaret edemiyor. Tamamen Kart-
lere yabancı  bir bölgede bulunuyor. 
Yanına çok sayıda görevli memur, istihba-
ratçı  gönderiliyor. Bölgedeki belli kimse-
lere risalelerin bazılannı  gönderiyor. Ba-
bama gönderdilderi de öyleydi. Bu acıyı  
sadece Bediiizzaman çekrrıedi, çok kimse 
çekti. Mesela benim babam da Istan-
bul'da uzun süre Kürtçe konuşamadı, 
töhmet altında kalma korkusu, devletin 
korkusu da vardı, çevresinde Kıirtçii ola-
rak anılma korkusu vardı. 

Kürt meselesi veya Kürt kimliğine sahip 
çıkanlara Kru-t9ii yalaştırması  biraz da bu 
yüzden yapıldı  galiba. Böyle bir tanımm  
içine girmek istemeyenleri uzaklaştırmak 

Müfit Yüksel: Bir de böyle bir durum 
var, evet. 19401 yıllardan itibaren Şöyle 
bir şey oldu. Molla Mustafa Barzani'nin 
Stalinle, Kızıl Ordu'yla bağlantı  kurması, 
Sovyetler 	 dolayısıyla Komü- 
nizmin Kurt sorununa nıifuz etmesine yol 
açtı. Molla Mustafa Barzani Marksist de- 

böyle bir yönelimi yoktu. Kurduğu 
ilişki tamamen siyasiydi. Fakat bunun so-
nucunda Kürtler içerisinde çok sayıda, si-
yasi yönelimi Marksist olan, hatta aşin 
Stalinist insanlar çıktı. Öyle bir hal aldı  ki, 
ben Kiirditm diyene, millet komünist de-
meye başladı. Biz bile çoeukluğumuzda 
böyle diyorduk. Ama şöyle bir şey vardı, 
gerçekten Kürt kimliğine yönelenlerin, ön 
plana yikaranlann yüzde 90'1 gidip solcu-
marksist oluyordu. Hatta bazıları  bir yan-
dan beş  vakit namaz kı larken, diğer yan-
dan komünist olduğunu da söylüyordu. 
Yıllarca bu tür garip olaylara şahit olduk. 
Tanınmış  bir Molla olup, halen hayatta 
olan Abdurrahman Durre'nin 70'li 
yılların sonunda Marksizmi ateşli bir şekil-
de savunduğuna şahidıim. Sanki Kürt kim-
liği eşittir solcu olmak, komünist olmak 
gibi bir genel alum vardı. Bu genel alum, 
dindar Kürtleri Kürt olduğunu söyleme, 
Kürt kimliğini vurgulama konusunda iyice 
çekingen bir duruma getirdi. Kiln kimliği 
üzerinde sol bir tekel, Marksist bir tekel 
oluştu. Birçok medrese kökenli Kiirdiin, 
büyük Kürt ailelerinin, Beyaz Kürtlerin 
çoğunun 1990'lara kadar bu ırieseleden el 
çekmesine yol açtı  bu durum. Böyle bir 
problem oluşturdu. Bu 	Kürtler 
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MUSA ANTER ANLA'TIYOR:  MOŞittiVŞ  
SAID, bu basliktaki adını  Bitliste bir köy olan Nurs'tan 
alıyor. Said-i Nursi'nin birçok ad ve lakaplan vardı r. Bu 
ad ve lakaplar, onun hayatı  içindeki mücadele safhalanna 
göre yer bulur. Ornegin gençliginde Kürdistan'da bir Kurt 
mika hid i idi. Bu devirde kendisine Melaye Meşhur - Me-
la Said Kurd? denirdi. Daha sonra Istanbul ve $am'da, 
fevkalade kabiliyetinclen ötürii, din sahası nda kendisine 
Wit-Amman dendi. _Yaslı l ıgı nda ve kendi dehası nı  çok 
defa carpıtarak para kazanmak un etrafı na üsüsmüs °Ian 
madrabaılar, ondan cekindikleri kin eski şerefli ve ilmi 
adları nı  terkettiler. Onu somut bir Wye bagladdar ve Sai-
d-i Nursi dediler. 

Serefli yaşantısı  çok renklidir. Öyle ki evlenmeye, 
ev kurmaya bile vakit bularnadı. Hele yiizyı lı mı nn ba-
sından 1960 yı lına kadar ttim hayatı  Osmanli ve tür-
kiye Cumhuriyeti otoriterleri ile mücadele ederek gec-
mistir. Uzun ve değerli hayatı n ı n anlatı lması  hatı rala-
nrnın içinde yersizdir. Onun hayatı, baslı basına cater 
dolusu ibret levhalanyla dolacak çaptadı r. Ancak ben 
burada kendisi ile olan bir anımı  anlatacağım. 

0 zat, sı k sı k mahkemelere verilirdi. 1945'te, Is-
tanbul'da da bir mahkemesi vardı . Kaympederim Ab-
durrahim lapsu'nun hem hemsehrisi, hem de Birinci 
Dünya Harbi'nde, Bitlis cephesinde birlikte savaştıgı  ve Ruslara esir diistiigii miicadele arkadasıydı. Ikisi, 
Rus Ihtilali'nden sonra Avrupa üzerinden büyük zoriuklarla Istanbul'a gelmislerdi. 

Onun, mahkeme için Istanbul'a gelisinde Abdurrahim Beye misafir olması  herhalde bu kader ortaklığı-
nı n bir sonucu idi. Bir.akşam yemeğine kendilerini evime davet ettim. Istanbul'daki tiim seçkin Kürt din adam-
ları  da gelmislerdi. Örnegin şeyh $efik Arvasi, Şeyh Erninzade, Bitlisli Seylı  Mustafa, Abdulhakim Arvasi'nin og- 
lu 	müftüsü Mekki Arvasi, Cemalettin Arvasi 	Yemekten sonra, bölgemize has semaverli cayfash 
basladı. Topluluk, çok güzel dini ve ilmi sohbetlere baslamıstı . 0 vakit, Said-i Nursi garpte oturuyor ve milrit-
lerini çoğunlukla Türkler olusturuyordu. Sohbetinden anladıgı m kadarıyla cabasmın bu insanları  dogru yola 
sevkedip cennetlik yapmak oldugu idi. 0 vakit patavatsu bir delikanl ı  idim. Ne yalan söyleyeyim, simdi de bi-
raz var ya, ama ası rı  milliyetçi idim. Benim millitçiliğim, Nazilerin, fasistlerin, Turarıcı lann baska ı rklan asa- 
ğı 	onlara tahakkiim hakkı nı  kendinde gören, yani üstün bir ırk fikri değil de; her yerde görülen, ezilen 
ve perisan olan milletimi zulamden kurtarmayı  hedefleyen bir milliyeKilikti. Doğal olarak, soydası ma zuliim 
yapanlara da kı zıyordum. 

0 ana kadar konuşmalara karısmıyor, hatta evim olduğu halde ev sahipligimi Abdurrahim Beye bı rak-
mıs, yanlarında bile oturmuyor, onlara hizmet ediyordum. Fakat bu konusmalara tahammiiIiim kalmarrus 
olacak ki, birdenbire ve biraz da patavatsızca, Bediiizzaman'a söyle dedim: "Muhterem Hocam, çocukluğum-
dan beri duydugum ve tüm Kürtlere sempatik gelen adı nız Melaye Saide Kurdî idi. Şimdi de her gün Türkler 
sizi oradan oraya sürüyor, hapsediyor, mahkemelerde sfı riindiirayor ama siz hill Türkleri cennete giitiirme 
çabası  içindesiniz; bu nası l iştir... Ben anlamadımlqabi, anlatmam ve tüm sohbetimiz Kiirtçe idi. Birdenbire, 
o nur ve ilim f ı skı ran gözlerini bir projektör gibi bana çevirdi, tatlı  bir tebessiimle, "Ev ki ye Fyclirehim?" (Bu 
kim Abdurrahim?) diye sordu. Kayı npederim de, ''Seyda ev xort zavaye min e!" (Üstad, bu genç benim dama-
dı mdı r) dedi. Seyda, -Wey! Kur miıı, ka were ba min", (Vay! Evlad ı m hele yanı ma gel!) deyip beni yanı na ça-
ğırdı . Yanı na gittim. oturdum. Elini boynuma sard ı , beni öptü ve şunları  söyledi: "Kur emin, hin zaro yitu ni-
min' ev ci dikim. Bixwine, ilm bin hibe" (Evladım, sen daha çocuksun, ne yaptıgımı  bilmiyorsun. Oku ve ilim 
öğren.) 

Diğerleri de bu bans ve yakı nlıgı mızdan emin olmuş lardı. Üstadın bifisini öpüp sı rtı nı  sı vazlaması, adeta bir 
nevi takdis etme anlam ı na geliyordu. 

Maalesef, birçok eserini okudugum halde kendisini bir daha göremeyecektim. Kendisiyle gecen seref-
li an ı m bu kadardı r. 

1960 yı lında, 1-9'lar diye bilinen arkadaşları mla Harbiye hiicrelerindeydik.Meger Seyda, o sı ralar kend isi-
ni rahatsız hissediyormus ve Kürdistan'da ölüp görnülmek arzusunclaymıs. Demokrat Patti içindeki miiridleri 
ona bir taksi tahsis ediyorlar ve Kürdistan'a dogru yola çı kıyor. Urfa'da bir otele iniyor. Kimsenin de haberi 
yak. 0 gece fenalasıyor. Urfa'ya gelişini ve hasta olduğunu duyan Avukat Faik Bucak ve diğer Kürt ayd ı nları  
kendisiyle ilgileniyorlar. Fakat götürdükleri doktorların tüm iıina ve çabaları na ragmen kurtulam ıyor ve vefat 
ediyor. Faik Bucak'm bana sonradan anlattığına göre. Said-i laırdi'nin vefatmdan sonra terekesi tespit edilmiş, 
bı raktığı  tüm maddi miras sunlarmış; Bir kamış  sepet, içinde iki mendil, bir çift çorap, iki don, iki fanila, ken-
disine mahsus bir mud, bir bez içinde bağlı  yedibıkuk lira, bir seccade ve birde ibrik. 

Doğu'daki ve Batı'daki tamahkir din adamları  bu halk Kürt filoıofundan bari bir şeyler öğrenip Karun gibi 
olmamalan gerektiğini anlasalar, 

Said-i Kurdî istiyormus ki, Diyarbekir, Siirt, Bitlis, Muş  ve Flakkari'yi dolaşsı n. Fakat bu isteği gerceklese-
miyor. Buna ragmen vasiyeti yerine gelmişti: Hem Kürdistan'da ölmüş  ve hem de Kürdistan'da gömillecekti, 
Zaten kendisi için Kiirdistan'ı n illeri arası nda bir fark yoktu. 

Cenaze sahipliğini Faik Bucak üstlenmişti. Muazzam bir merasimle, Urfa'daki Ibrahim Halil Rahman Ca-
mii'nin kudsi bir yerinde hazı rlanan kabrine defnedilmis. Kısa bir zamanda Batı  Anadolu'daki yüzbinlerce 
Nurcu, otobüs ve talcsilerle Urfa'ya tası ndı. Zaten Kiirtlerce de mukaddes sayı lan Üstad'ı  ziyaret etmek icin on-
ları n Nurcu olmaları na gerek yoktu.  Kendisi ondokuzuncu ve yirminci yüzyı lda yetişen en  büyük Kürt debala-
rı ndan biriydi, 

Ne var ki, o zamanı n fasist ihtilal konseyi emriyle, gece gelinip mezarı  açı larak, tabutu başka bir  ağı r  sa ıı -
dıı kaya kondu. Diyarbekir'e götiirülür bir  uçakla  Mersin-Kı brıs istikametinde  Akdeniz'in ortasına bırakı ldı. 
Nurcular ve Kürtlerin çoğu, yine de gidip onun mezar yerini, makamıdı r diye ziyaret etmeye devam ediyorlar. 

Doksan  yı lı  aşkı n ömrünün hiçbir anı nı  milletine ve insanlıga hizmet etmekten boş  geçirmeyen Said Kur-
Rnin hayat hikayesi böyle son buluyor. 

Bir insan ve torunu olarak, burada saygı  ile yadetmek benim boynumun borcudur. 
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açısından çok pahalıya mal oldu. 1940'11 yıllardan itibaren Kilnler üzerinde et-
kili olanlar, Kürtlerin geleneksel ve kültürel hallerini hiç yansıtmayan, bunlara ta-
mamen yabancılaşmış  kadrolardı . Kültürel birikimden de yoksun oldu durum, 
bu da gelenekten, kültür ve irfandan bir kopuşu getirdi beraberinde ve bu pa-
halıya mal oldu. 

Molla Mustafa Barzani'nin ilişkisi mecburiydi, ama o ilişki ve sonrasında gelişen 
durum, sanki bilinçli olarak kullanıldı  bu tür bir Mum= kin... 

Müfit Yüksel: Evet! Gerçekten öyle. Bunu Sovyetler Birliği çok iyi kullanch. 
Türkiye'de de şöyle bir şey vaidı. Devletin dindar Kiirde, müslüman Kürde ta-
hammiilii yoktu. Hem Kürt olacaksın, hem dindar müslüman olacaksın, devlet 
açısından bu iınkinsızdı. Islam kimliğiyle Kürt kimliği bir araya geldiğinde orta-
ya çıkacak muhalefet gücünü devlet göze alamadı. Çünkü devletin resmi ideolo-
jisi İslam'ı  yasaklıyor, Kürt kimliğini yasaklıyor, bu iki cephenin bir araya gelme-
si karşı  konulamaz büyük bir muhalefet oluştururdu, bu muhalefetle karşılaşma-
mak için, dindar insanları  Kürt kimliğinden uzaldaştırdı, Kürt kimliğine vurgu 
yapanları  da dinden, İslam'dan uzak tuttu, o yüzden sol-marksist tekele göz yu-
muldu. Hatta teşvik edildi. Biz de bunun sıkıntısını  çok çektik. 1988 - 19891a-
ra kadar Kürt sorununu görmezden gelmek zorunda kaldım ben. Ama sonra 
tekrar gündem yaptığımda, Kiirtçeyi, okuma-yazma dahil, çok iyi biliyor ol-
manın avantajım kullanabildım. 

Beditizzaman bir Mini miydi, bir filozof muyclu, yoksa bir entelektüel miydi? 
Mat Yüksel: Modem anlamda entelektüel diyemeyiz, çünkü modern an-

lamda entelektiiellik, modernizm bağlamında çok da matah bir şey değil, Gele-
neği temsil ediyordu. Bir âlimdi, dahası  bir allameydi. 

Medresenin etkisi kısa sürede bitti toplum üzerinde, bunu neye bağlıyorsımuz? 
mat Yüksel: Kürtler çok modernize oldu, ama elcsiyle. Dahası  rnagazinleş -

tiler. Kiirtlerden artık ne medreseli büyük alim çıkıyor, ne de okullu entelektü-
el. Her ikisinden de mahrum hale geldiler. Bunda aşın ideoloji yüklü siyasal slo-
gan ‚re  sbylemlerin de pap var. Kürtler için medrese çok büyük bir şanstır. Hem 
medrese kültiiriinden gelen, hem de modern okullarda okuyan insanlar var. 
Bunlar zehir gibi donammlı. Çok birikimliier. Medrese kültürü devam ettirilsey-
di, bugün Kürtler hatta tam dindar insanlar üzerinde çok büyük etkisi olurdu. 
Kürt ulemasuun İslam dünyasının genelinde etkili olmasının nedeni buydu. Mo-
demleşen Kürtler medreseleri dışlamak yerine, onlara sahip çıkıp, çok daha iyi 
noktaya getirebilirlerdi. Kürt hareketini modern okullarda okuyanlar, sol görilş- 

kiirt öğrenci grupları  yönlendirdi. Onciileri onlar oldu. Medrescliler bunların 
peşine takıldı. Büyük şehirlerde okuyan üniversiteli sol görüşlü Kürt öğrenci 
gnıplan ön plana çıktı, bunların Kürt medresesiyle buluşmalan veya banşmalan 
mümkün değildi. Çünkü sol-marksist kökenden geliyorlardı  ve bu anlamda 
algılan kapally& Her şeyi gericilik-ilericilik ikileminde değerlendiriyorlar. 

Bugün için Medresderin tekrar canlandırılması  mümkün mü? 
Ma& Yüksel: Olabilir, benim bir girişirnirn olmuştu. Onu anlatabilirim. 

1993 yılının Nisan. ayında kendisinin isteğiyle Esact Coşanla bir görüşme 
yapmıştım. Esad Coşan bölgeye bir gezi düzenlemişti. 0 bölgeyle ilgili bir şey-
ler istiyordu. Bunda ne kadar istekliydi bilmiyorum, ama görüştilk, brifing ver-
dim. Onlardan bu anlamda bir talebim oldu. Dedim ki, o bölgenin yapısı  şöyle, 
bölgede Nakşibendilik'in buy-ilk oranda etkisi var. Bölgede Nakşibendilik'in en 
önemli kurumu medrese. Medreseler çok önemli, bu medreselerin tamamına 
yakını  bu tür kimselerin kontrolünde. Medreselerin kökeninde Xalidifik büyük 
oranda etkin. Bu medreselerin bazılarının ele alı nıp, ekonomik anlamda ıslah 
edilerek, programlarının ıslah edilerek, ciddi bir eğitim kurumu haline getirilme-
leri gerek. Ama tabii ki medresenin Şafii -yapısına dokunmadan, Şafi -Eşim eko- 
lü 	ettirilerek ıslah edilmeli. Kaynaklarının geliştirilmesi, kiiniphanelerinin 
zenginleştirilmesi, okuma oranının yükseltilmesi, Almanca ve Ingilizcenin oku-
tulması  ve modern okullarla bağlantılı  ders programları  gerekiyor. 5 — 10 yıllık 
bir program 9karrnıştirn. Ama gerçekleşmedi. 

Kürtler için çok büyük bir değerdir bu medreseler, bunlar gözardı  edilme-
meli. Bu medreselerden Bedifizzaman da, Molla Mustafa Barzani de çıkmış,  Eh-
mcd Xani de çıktı . Said Ramazan El-Buti de çıktı. Bu medreseler ele alınıp, ge-
liştirilerek, Isiah edilerek, Tevhid-i Tedrisat kanunu karşısında çok ciddi bir alter-
natif haline getirilebilir bu şartlarda. Eğitimin dünyada iyice global düzeyde 
özelleştiği bir dönemde, devlet tekelinden çıkmaya başlandığı  bir dönemde, 
medreseler Kürtler için çok ciddi bir şarıstır. Kürtler medreseden, gelenekten ve 
dinden koricmarnah. Ama tabi medreseler ilahiyat fakültelerine de döniiştürül-
memeli, döruişniğii anda ölür, onlardan bir farkı  kalmaz. ginkii Türkiye'deki 
Ilahiyat Fakültelerinin Dini ilimlerin gelişmesine yönelik katkıları  yok. Entelek-
tüel altyapısı  da çok zayıf. Aksine, zararları  da oluyor. İrak Kiirciistaanda ha-
len belli yerlerde, Dohuk'ta, Zaho'da medreseler devam ediyor. Türkiye'de de 
Tillo'da, Bitliete, Diyarbakır Ve Hakkari de hatta Konya'da halen süregelen 
medreseler var. Oradaki bazı  medreseler de ele alınabilir. Tek şart Safil — Eşari 
ekoliine dokunulmatnası. Şafillik Kürtler için hayati derecede önemli. Türki-
ye'de eğer bazı  şeyler yapılacalcsa, Diyaneete Şafil Kürtlere temsil hakkı  veril-
melidir. Safii Kürtlerin Diyanet işleri Başkanlığı  bünyesinde temsil edilmesi ge-
rekiyor. Tepkiyle karşılansa bile önerimi açıkça sunuyorum. 
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Burnunu sevdiaimin kadını  
Aşkı  yatak odasındankaçırdım ve bütün bun-

lar bu yüzden oldu. Bu olanlar neydi, kimdi? Bu 
yüzden içimde tuhaf bir yanma var. Bunun nedeni 
gerçek bir sevgilimin olmayışı  mı , ya da kaçması  
mı  aşkın yatak odesından? 

Oolunaym beni bağırta bağırta ağlattığı  gece-
ler çek olmuştu. „ Şimdi yanımda olsa, hemen şu-
racıkta sanlsam, burnuna dokunsam ne güzel olur-
du! Bütün zamanımı  onunla nasıl hep bir arada ola- 

Anlatmalı yı m... Baş lang ı çta her 
şey o kadar da güzel değildi. Bu 
hikayeyi kendime anlata anlata bi-
tiremedim. İ nsan ayn ı  hikayeyi 
kendine kaç kez anlatabilir ki... 
Beni dinleyecek biri olmal ı . Boş, 
i şsiz güçsüz, yoksul ve de en 
önemlisi ucuz şarap avc ı sı  biri ol-

mall. Beni dinlerken sı k ı ld ığı nt 

belli etmeyecek biri olmal ı . Bana 
bu hikayedeki kahraman sen misin 
diye sormayacak kadar da urnur-
samaz biri alma!ı  bu kişi. Böyle 
birini bulmak ne kadar da zorlaş-
tı ! Bulunmaz Hint kumaşı ndan 
dokunmuş  bu karakterleri bulmak 
o kadar kolay değil. 

Biraz öteye gider misiniz, be-
ni sı kıştırıp durmayı n. 

- Ha, tamam, kazaya oldu. 
- Bir daha olması n. Ne, kazayla mı ? 
- Evet, kazayla. Çünkü o zaman çok kü-

çükmüşüm. 
- Uzattı nı z ama, işim gücürn var benim. 

Dört sevgiliyi idare etrnek kolay değil. Size ni-
ye söylüyorum ki bunu. Rica etsem sandalye-
nizi biraz geri çeker misiniz? 

- Çekerim, sen bak işine. Ben sanki boş  
oturuyorum da. Benim de bir sevgilim var ya 
da yok gibi. Sadece görüşmüyoruz. Birbirimi-
zi lütfen rahatsı z etmeyeı im, herkesi işine bak-

sı n. 

Nası l bir adam bu, tek başı na oturmuş, 
dört sevgiliyi nası l idare edeceğ ini düşünüyor. 
Manyak mı d ı r nedir I Şunun yaptığı  işe bak. 
S ı kıştı r ı yormuşum. Aslı nda ona saldı rsam, 

bütün sı k ı ntı lar ı m ı  da atmış  olurum. Hikaye-
mi anlatacak o kimseyi bir bulabilsem, o ucuz 
şarap avcı sı n ı ... Ama çok zor. Bu da nereden 
ç ı ktı . Ş imdi oturup bir sürü şey söyleyecek. 
Asla ona sı  Harm! vermeme ben! Yan ı ma gel-
di, ş imdi oturacak. 

- Sevgili arkadaşım bakı yorum da dalıp 
gitrnişsin, aşk filan mı ? 

- Ne aş k ı ? Once insan bir merhaba der. 
- Bırak şimdi merhabayı, niye bu kadar 

dalgıns ı n sen? 
- Dün gece uyuyamad ı m. Uyursam kalbim 

durur diye korkum, bunun için uyuyamad ı m. 

- Şu senin bir türlü kurtulamadığın panik 
atakm ı  bu dediğin? 

- Bir arkadaş  arı yorum. 
- Nei Arkadaş  mı? 

Bir arkadaşı m ı  bekliyorum. Bana anla-
tacağı  çok önemli şeyler varm ış . 

- Ne anlatacakrnış? 
- Sana ne, seni ilgilendirmez! Yeter yani, 

lütfen ya! Benim işim var, kusura bakma ama 
söyledim ya birini bekliyorum. 

- Ne oluyor sana? Kendini bir bok mu sa-
nı yorsun? insansı n diye yanı na oturduk, şeref-
siz!  

bilirimi diye düşünerek mi geçiriyorum? Yo, yo... 
Kesinlikle öyle değil! Ben başka şeyler de yapıyo-
rum. Yani onu diişiinmekten başka. içimde öyle  bü-
yük bir coşku var ki, her şey bu yüzden darmadağın 
oluyor. Bu coşkudan delay!, herkes beni sevnıe di-
ve yalvarıp duruyor. Sanki bir oğım, çığlık atıldı -
ğında hepsi altımda kalacak! Boğulacaldar. Onlar 
da haklı? Kart' boğulmak zordur çünkü. Hele sevil-
me korkusu örtmüşse üstlerini... 
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- Bana şerefsiz deme. 
- Allah belant versin, bir selam verdik, ya-

nı na oturduk, keşke oturmasaydı k, selamı  da 
vermeseydim! 

Nerden ç ı ktı  bu salak ya... Birini bekliyo-
rum diye neden bu kadar s ı kı ntı ya sokarlar in-
san ı  kil Şu derdimi, sı k ı ntım ı  bir anlatabil-
sem! Şu yan ı mdaki masadaki psikopat da ha-

la oturuyor. Neymiş, dört tane sevgilisi var. 
Ulan adam ı n tipi de tip olsa. Ona da rezil ol-
duk... Ş imdi yan ı na biri oturdu. Çok mülayim 
birine benziyor. K ı l ı k kı yafeti dağın ı k, ama iyi 
birine benziyor. Yan ı na oturduğu için biraz ca-
n ı  sı k ı ld ı  sanki psikopatı n. Dur ne koşuyorlar 
acaba? Dinleyeyim bari. Bayağı  da sinirlendi 
masası na oturduğu için. Ne konuşuyorlar, s ı k ı  
dinlemeliyim. 

- Buradan geçiyordum da seni gördüm. 
- Niye gördün ki, geç bana ne! Sana geç-

me diyen mi oldu? 
- Yok, olur mu öyle şey! Bir sigaranı  ala-

bilir miylm? 
- Al, paket orda. 
- Daha nası lsı n görüşemiyoruz. 
- işim gücün var, niye göreyim ki seni. 
- Biliyorum, işin gücün kıziardı r senin. 

Eskiden uzak hayaller kurup onlara aşık olur-
dum. Sonra hayallerime dokunmak için yeni ha-
yaller kurardım. Şimdilerde başkalaştı  her şey. 
Tuttuğum takım yeniliyor. Oy verdiğim parti barn-
jı  geçemiyor. Sevdiğim kadın sürekli meşgul, top-
lantı larda. işine aşık oluyor. Berbat bir dünya... 
Her şey sepia sapan savaş  ve kavga. inançlar 
birbiriyle savaşıyor. Bütiin bunların arasında sı-
kiwis, yalnız biri miyim ben? Bu soruyu sadece 
kendime soruyorum. Cevabı  da bende. Hepsi bu... 

Evet, kendimi sevecek kadar giiçlüyüm. Yani 

- Sana ne! Senin gibi ucuz, yoksul, iş-
siz, ucuz bir şarap avc ı sı  değilim ben. Sen 
kendine bak. 

İyi ki dinledim. Onu buldum! Bu tam 
aradığım kişi. Keşke psikopat bir an kal-
k ı p gitse de adam yaln ı z kalsa. Ona derdi-
mi anlatabilirim. 

- Ben kalkı yorum, bir kı zla randevum 
var. Bana bir ucuz şarap parası  verebilir 
misin? Bugün biraz boşum, az param var, 
görtişiküz. Kusura bakma. Seni severim, 

Psikopat kalktı . Tam sı rası . Yalnı z 
kaldı  adam. Onunla nas ı l iletişim kurma-
hylm. 

- Hey, bakar mısını z. 
- Buyurun, sizi tanı mı yorum. 
- Tanışı rız, tanışı nz... istersen buraya 

gel ya da ben geleyim yanı na. 
- Tamam, ben gel iyorum. 
- Buyurun. 
- Siz işsiz güçsüz, yoksul ve ucuz şa-

rap avc ı s[s ı nı z değil mi? 
- Evet, ama bundan sana ne? 
- Olur mu? İstersen kalkal ı m buradan, 

Cihangirden geçip Fı ndı kl ı  Park ı 'nda... 
- Evet, biliyorum. Orada merdivenler 

var. Ben hep oraya giderim zaten. 
- Sen hep burada Kaçak Çay'da m ı  oturur-

sun? 
Çoğunlukla, ama Mis Sokak'ta Sokak 

Bar var, oraya da sı k sı k giderim. Bir On de 
birlikte gideriz. 

- Olur. Ama neden, benden ne istiyorsun? 
- Şarap içmeni ve benimle sohbet etmeni, 

hepsi bu! 
- Sadece bunun için mi? Asl ı nda benim de 

konuşmaya ihtiyac ı m var. 
- Sen konuşmadan duracaksın. Ben bütün 

dertlerimi sana anlatacağım ve sen sadece 
dinleyeceksin. Şuradan şarap alal ı m. 

Umar ı m tam arad ığı m adamd ı r bu. Ama 
kesinlikle doğru kiş iyi buldum. Bunun bahset- 
tiği 	burası  olmal ı . Bu merdivenle- 
re de hiç gelmedim. Birkaç kez gelmek iste-
dim, ama hep tı rstı m buradan ve yolumu de-

ğ iştirdim. 

Biraz tedirgin gibisin. 
- Y000, değ ilim. 

Korkmana gerek yok, onlar hep arkadı -
şımı z, beni tanı rlar. Bu merdivene gelenlerin 
hepsi birbirini tanı r. 

- Ama sen iyi birine benziyorsun.  

sevmek bende potansiyel bir birikim. Hiçbir şey 
yapamazsam yazacak hikayeler yaşarım, sonu 
nasıl biterse bitsin. Zaten ben düzgün ciimielerle 
anlablan hikayeleri big sevmedim. Anlatmak için 
cümle kurulmuş  hikayeleri sevdim. Kahretsin! Yi-
ne aklıma geldi, acıs ı yla görekler yapıp kendimi 
doyurduğum burnunu sevdiğimin kadını! 

- Sen de içer misin? 
- Yok, sağ  ol, akşam olmadan içemiyorum. 

Panik atak oluyorum. 
- Panik atak mı, o ne? 
- Boş  ver sen onu. Benim bir sı k ı ntı m var 

ve seninle konuşmam lazı m. 
- Konuş  tabii ki. 
- Ben bir kad ı na aşı k oldum. Uzun y ı llar 

sonra oldu bu. En az beş  yı ld ı r kimseyi seve-
medim. Başlaması  biraz sorunlu oldu, ama 
başlad ı  işte, Kendimi hiç kasmadan sevdim 
onu. Yak ı n bir dostum tanış t ı rm ıştı  onu bana 
bu sevdiğim kad ı n ı . Bu yüzden ona rninnetta-
rim. Sağ  olsun. 

- Peki, bu kad ın mı, kı z mı ? 
- Sadece dinle. Kad ı n. Ama dinle tamam 

m ı  ! Haftada bir gün buluşuyor, saatlerce sevi-
şiyorduk, inan bana. Ve de saatlerce konuşabi-
liyorcluk. Sonra birden onun bazı  sorunlar ı  ol-
du ve görüşemez olduk. 

- Demek öyle, yazık olmuş. Eeee, sonra? 
- iki ay hiç birbirimizi göremedik. Zanne-

diyorum bir aile sorunuydu. Onun o zor günle-
rinde yan ı nda olamamak beni kahretti. Ayrı ca 
da çok üzLiyordu. En az ı ndan buluşup onun so-
runları n ı  konuşabilmek ve çözmesine yard ı m-
c ı  olabilmek için sürekli aray ı p durdurn. Ona 
yardı m etmeme asla izin vermedi. 

- Çok garip! 
- Evet, çok garip. Daha da garip olansa 

onu bana tanıştı  ran arkadaşını  arayı p durma-
sı . Onunla dost olmak istiyormuş. Bana bun-
damhiç söz etmemişti. Anlayacağın gizli gizli 
arkadaşını  arayı p durdu. Bir gün dostum, ka-
dı nı n kendisini aradığın ı  ve as ı l niyetinin aşk 
yaşamak olduğunu hissettiğini söyledi. inan 
bana beynirrıden vurulmuşa döndüm. Çok kö- 
tü 	Kad ı n ı  aradı m. Arkadaşım seninle 
dost olmak istemiyor dedim ona. Ama o dinle-
medi. Aramaya devam etti. Bizim de kavgala-
rı m ı z büyüdükçe büyüdü. Ne yapacağımı  şa-
şı rmıştı m. Belki de gizli gizli buluşuyorlard ı . 
Çok sevdiğim dostumdan da kuşkulanı r hale 
gelmiştim ve uzaklaşı yordum. Kad ı n ı  hala çok 
seviyorum. içimde bir ateş  gibi hep yanı yor. 

- Enteresan! 
- Hem de ne enteresan. Çok yoruldum. 

Başka kad ı nlar, aşk, rneşk hepsi boş  geliyor 
bana. Ne yapacağımı  bilmiyorum. Ne kadar 
zavall ı  biri gibi gözüküyorum değil mi? 

- Yok canım, hiç de öyle değil. Bana şarap 
alı rsı n değil mi? 

- Alı rı m, al ı r ı m. Asl ı nda birbirimiz çok iyi 
tamamhyorduk. Sevgi veriyorduk. Kaipleri-
miz boşlukta savruimuyordu. Birbirimize gii-
veniyorduk. inan her şey çok güzeldi. Her şey 
yolunda gidiyordu ki... 

- Peki, anladım da, kadı nın sorunu neydi? 
Ailesiyle ilgili sorunlar, hani bahsetmiştin 

- Ah kardeşim ah, hiç sorma Bütün sorun 
da orada baş lad ı  zaten. Kadı n ı n kocası  tutuk-
lamp içeriye girmeseydi, başım ı za bunlar gel-
meyecekti! 

Ulan ucuz şarap avcısı  
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TANGO ABE! 
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ADAMLAR! NE BARİŞI? 

YENi BIŞE MI?, DANA 
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GELEN FAŞİZMİN AYAK 
SESLERL 

HİSSEDİYORUM KÖTÜ ŞEYLER 
OLACAK. KAN KOKIYi HAYA, OWL 

YETER LA YETER! 
iCİMİZI KARARTINII. 
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DI M İ? CATIAMIŞ  SURATIARDA 
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TAMAM ORTAM 
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LIAN NE UMUDU? 
KODUUM SALAĞII. 
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0 CAKMAĞI KAYBEDENİN 
WIAR M.. TM DIBİNE 
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BİRAZ SAKIN_ 
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esel 
T

2
'atrolarınin adı  Seyr-i Mesel... 

002 yılından bu yana oyun ser-
giliyorlar. Istanbul Beyosilu'nda 

buldukları  kiihne bir binayı  binbir 
zahmetle bir tiyatro evine fevirmişler. 
Orada hem oyun sergiliyor, hem de 
oyuncu yetiştiriyorlar. Şimdiye kadar; 
K_emero Bask (Geyiklerin Ah: — Bir so-
kak ritiieli -Zazaki), Qal ıi Qir (Şa-
mata — Kurrn-  ance-Zazaki), Saye Mo-
ru (Şahmaran -Zazaki), Setva Periyan 
-(Peri Elmast-kurmanci-Elbistan five-
si), Mesela Ne Kadar Ozai (Kıarman-
d-Tiirkce), Şermola (Kurmanci) 
Xezika Tebeşire (Tebeşir Dairesi — Ço-
cuk Oytınu - Kiirtfe ve Türkçe versi-
yonlanyla), Arkadaş  Arıyorum (Ço-
ıuk Oyunu), Harikalar Diyarı  (Ço-
cuk Oyunu) adlı  oyunları  salmeleyen 
Seyr-i Mesel Tiyatrosu'nun yönetmeni 
Erdal Ceviz ve oyuncuları  hikayelerini 
Salih Kevirbirl'ye anlattılar. SALİII KEVİRBİlli  

ILILLUILILLL. 	42 ; Tİ YATRO 	 OCAK 2008 

Oyun sergileyip, festivallere katı lmak siyasi bir 
olayı n ötesine geçmez. Ha bir dernek kurmuşsunuz 

ve geceden geceye tiyatro sergiliyorsunuz, ha 
festivalden festivale oyun sergiliyorsunuz. Hiçbir 
fark yoktur! Düzenli tiyatro gurupları nı n oluşması  

ve çok oyun sergilenmesi gerekiyor 

2002'DEN BERI UĞRAŞ1YORUZ 
Seyr-i Mesel 2002 yılında kuruldu. 

Oniimilzdeki en büyük sorun, oyunlan-
mızı  seyirciyle nasıl buluşturacağimızdı. 
Bunun üzerine düştincliik ve çıkarttığı-
mız oyunları  kendi sahnemizde sergile-
dik. Okullara gidip seyirciyle buluşmak 
için çocukdc oyunlan yaptı k. Mümkün 
olduğunca turneye çıkmaya başladık. 
2003 yı lında Seyr-i Mesel olarak ilk böl-
ge turnemiz gerçekleşti. Ankara'dan 
başlayan bir turneydi. Mersin Adana, 
Antep, Diyarbakır'ın ilçeleri derken Nu-
saybin'de bitirmiştik. Şu an çalışılan 
oyunlarla birlikte repertuanmada 3'11 
çocuk oyunu olmak üzere 13 oyun var. 

1CURMANCI MI, ZAZAKI MI? 
Zazaca oyun çıkaran tek yer burası. 

Yani böyle "bir dili var buranın. Dolayı-
sıyla da Zazaca hatta Dersim Kirmanç-
kisiyle oyunlar izleyen özel bir seyirci-
miz de var. Böyle olduğu için kurumsal 
olarak Seyr-i Mesel Tiyatrosu biraz Der- 

simli bir kurum gibi duruyor. Bu yüz-
den bizim sadece Zazaca oyun sergile-
diğirniz sanılıyor. Bizce böyle olmasın-
da bir sakınca yok, ama böyle değil. Bi-
zim daha çok kullandığımız, ekipte dc 
konuşulan, teatral olarak hakim olduğu-
muz, benim de tiyatro kültürü olarak 
hakim olduğum lehçe Kurmancidir, Za-
zakd değil. Ama tabi Zazaca'nın daha da 
geliştirilmeSi gerekiyor. Bizim bu konu-
da özel bir hassasiyetimiz mevcut ve 
hep olacak. 

TEKST SORUNU 
Kürt tiyatrosunda, diğer tiyatrolar-

dan gelen bir alışkanlık olsa gerek Kürt 
tiyatrosunda tekst sorunu var, oyun ya-
zarlığı  sorunu var, bu yüzden ilerleye-
miyoruz gibi bir sığınma var. Bu tarih-
sel olarak da doğru değildir. Çünkü 
Ozellikle de Türkiye'de Kürtlerin ıiyat-
rosu olmadan önce tiyatro tekstleıi var-
dı. Mem6 Alan vardı. Musa Anter'in Bi-
rina Reş'i vardı. Onun dışında Erivan'da  

yazilan oyunlar vardı. Kaldı  ki Kürtlerin 
destanlan var. Bunların her biri birer 
teksttir. Bunları  bir tiyatronun nasıl bi-
çirnlendireceğini bilemeyiz. Bunu yazar 
da yeniden biçimlenclirebilir, oyuncu 
da, yönetmen de yeniden biçimlendire-
bilir. Tiyatro -söz konusuysa, bunu bir 
tiyatronun teatral anlayışı  nasılsa öyle 
biçimlendirmesi lazım. Tiyatroyu yapa-
cak olanlar tiyatroculardir. 

TIYATRO NASIL OLMALEDIR? 
Bir Kürt tiyatro gurubunun iki oyun 

sergileyip, festivallere katılması  siyasi bir 
olayın ötesine geçen bir olgu değildir. 
Ha bir demek kurmuşsunuz ve geceden 
geceye tiyatro sergiliyorsunuz, ha festi-
valden festivale oyun sergiliyorsunuz. 
Hiçbir fark yoktur! Düzenli tiyatro gu-
ruplannın olması  ve oyun sergilemeleri 
gerekir. Her şehirde bir çok gurubun 
bir çok yerde sahneye çıkması  gerekir. 
Seyircinin bunları  değerlendirmesi gere-
kir. Bu süreldiliğin kııhnması  gerekir. 

Nasıl ki bir tiyatro gumbunun sürekli ve 
düzenli oyunlar çıkarması  gerekiyorsa, 
oyuncular üzerinden yönetmen üzerin-
den bir gün değil peşi sıra oyunlann ser-
gilerunesi gerekir. ICtirtçe bilen bir insa-
nın bir teksti ezberleyip kendine bir yö-
netmen, ışıkg, dekorcu bularak oyun 
sahneye koyması  ve Kürt Tiyatrosu yap-
tığım düşünmesi hiç de normal değildir. 
Bu yüzlerce yıllık tiyatro geçmişleri olan 
tiyatrolar için geçerli olabilir. Kaldı  ki 
onu yaparken bile dünya tiyatrosunun 
birikimlerini incelemek zorundasimz. 
Antik Yunan'dan başlayıp Comedia De' 
I Arte'ye kadarki gelişimini bilmek zo-
rımclasıny., Moliere'den Sheakspeare'e; 
Bretch'in epik -iiYatrosunun Şekfilendiği 
koşullarCian GrotOsvki'den abstirt tiyat-
ronun şekillendiği bütün siireqleri bil-
meniz gerekir. 'Stanislavski'den Meyer -
hold ve Arteud'nun trajik sonuna kadar 
bilmeniz gerekir. Tabii bunların tiyatro 
sahnesini zenginleştiren bütün teatral 
değerlerini de kapsayarak. 
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OYUNCULAR ANLATIYOR tuhafın emniyeti 
BAR1$ MUTLU  

BERFIN ZENDERLİOĞIU:  
SPONSOR - MANS SORUNU 

Kürt Tiyatro-
sunda finans, büt-
çe ve sponsorluk 
durumları ndan 
bahsetmek 	pek 
mümkün olmasa 
gerek. Maalesef 
böylesi bir pazar ve 
gelişim ağı  henüz 
Kürtler içerisinde 
oluşmadı, oluşması  
da 'zaman alacağa benziyor. Bu Kürt 
siyasetçilerinin, iŞ  çevrelerinin, beledi-
yelerin, kendilerini tiyatro severler di-
ye nitelendiren kuıumlanmızın, kum-
luşlann ve kişilerin de sorumluluk his-
setmeleri gereken bir çıkmazdır. Kürt 
tiyatrocuları  yeni oyunları  ve projeleri 
için sponsor, reklam ve finans kaynak-
tannin kapılarını  zorlamaya çalışıyor-
lar ve maalesef o kapılar tiyatro için 
bir türlü aralanannyor. Kürtler arasın-
da kültür ve sanat için kullanılan ciim-
lelerin somut olarak anlam bulama-
masmclan kaynakh sarf edilen cümle-
ler sadece sarf edilmek için kurulmuş  
cümleler olarak boşlukta dolanıyor. 

G. YUKSEL İNCE:  
KADIN 
OYUNCULAR 

Kadin oyuncu-
lar için problem 
olan, gelenekçi aile 
yapısının sürüyor 
olmasıdır. Daha 
yeni yeni toplum- • 
sal yaşam içine gi-
ren kadının sanat 
ile uğraşmak iste-
mesi ise bundan 
kaynaldı  çok kabul gören bir durum 
değildir. Çünkü müzik dışındaki di-
ğer sanat dalları  Kürtlerin ya.şaınında 
çok yenidir. Dolayısıyla Kürt aileleri 
de kızlarının mümkün olduğunca bu 
alandan uzak olmasını  tercih ederler. 
Eger bir kadın çalışacaksa onun için 
'en uygun meslek, öğretmenlik vb. 
mesleklerdir. Oysaki Kürtler de sözlü 
edebiyat gekneğine baktığımızda -ki 
bu tiyatromuzun da kaynağıdır- bun-
ların birçoğunun kadınların eseri ol-
duğunu anlayabiliriz. Ağıtlar, ninni-
ler, aşk şarkılarını  kadınlar hem &et-
mişler hem de kuşaktan kuşağa taşıyı-
cı  olmuşlardır. Bir zamanlar Kürt ka-
dınları  erkekler ile eşit haklara sahip-
ken, sonraları  değişen bir durum söz 
konusudur. Kadınlar sanattan ve ti-
yatrodan uzak turulmuştur. 

BARAN DEMIR:  
SAHNEDE 
tFADE SORUNU 

Kiirtlerde yazılı  
edebiyann oluşum 
serüveni, evdeki 
gündelik konuş-
maların dışına  çı- 

.kıp edebi bir dil 
oluşturma sancısı  
gibidir. 	Kiirtçe  

tekstlerin ve sahnelenen oyunların az-
lığı  oyuncu olarak sanatımızı  güçleşti-
ren nedenlerden bazılarıchr. Bizim ti-
yatromuzda, sahnede oyun yaratmak 
için her oyuncu kendi teplikleriııi 
oluşturmak zorundadır. Oyunlarımı -
zın çıkış  aşaması, sahne öncesi belirle-
diğimiz teatral konseptle, sahnede ete 
kemiğe bürlimar. Tam bu noktada dil 
devreye girer ve gündelik yaşamda 
konuşulan dilin ötesinde teatral bir dil 
oluşturma gayretiyle karakterleri do-
ğarunız. Sonra ona şekil veririz. Tabi 
deneysel olduğu için, çoğu zaman 
kurduğumuz cümleler Türkçe man-
nkta olabiliyor veya vermek istediği-
miz duyguyu tamamlayacak kelimele-
tin tam karşıhğanı  bulmakta güçlük 
çekiyoruz. Çıkan sonuçlar absurd ol-
masını  istemediğimiz halde absiirdle-
şebiliyor. Yahut replilderimiz cansız-
laşıyor, bedenlerimiz dc öyle. Bunları  
canlandırmak için sözlü edebiyatınu-
zın taşırcılarından, bir de az da olsa 
yazılı  edebiyatımızdan besleniyoruz. 
Neticede biz Kürt oyuncular, kanatsız 
doğmuşuz. Bu acı  çektiren bir du-
rumdur. Ancak biz kendimize hep şu-
nu sonıyoruz; Hangi doğum sancısız-
dır ki?.. 

MEIN TURAN:  
TIYATRONUN 
Ç1XMAZLARI 

Ortada bir de-
neyim var. Bu de-
neyimi daha ileri 
taşıyabilmek için 
elbette çok çalış-
mak gerekecektir. 
Önemli bir nokta 
daha var ki; yeni 
oluşan gruplar ya-
da Kart tiyatrosunda daha yeni olan 
insanlar bu deneyimi görmezden ge-
lerek, yeniden 20 yıllık bir deneyim 
sürecine baştan başlarnarnaldar. 

bu yirmi yıllık oluşan deneyimde 
tığrenilebilecek çok şey var. Birkaç ta-
ne de olsa bu konuda çok şey öğrene-
bileceğimiz ustatlanmiz var. Bu an-
lamda soru şu olmalıdır; Kürt tiyatro-
su nasıl başlamış, nasıl bir gelişim sağ-
lamış  ve bu gelişim süreci nasıl sikdii-
ridecektir? Bu başlayan bir süreçtir. 
Esas olan bu sürecin oluşan gruplarla, 
tiyatrolarla, yapılan oyunlarla, yapı-
lanrnalarla, tiyatro eğitimiyle siirdii-
rillmesinin sürekli hale gelmesini sağ-
lamaktır. Kürt tiyatrosunun yapılan-
ma sorunu var zaten. Tiyatronun için- 
de bir 	alan var. Oyunculuk 
problemli ve geliştirilmesi lazım. Yö-
netmenlik problemli ve geliştirilmesi 
lazım. 20 Kürt tiyatrocusu varsa bu-
nun 2-3 tanesi yönetmendir. Ve Kürt 
Tiyatrosunda teatral yaklaşımları  be-
lirleyebilecek en önemli iki unsurdur, 
yönetmen ve oyuncu. Organizasyon 
problemi var, oyun yapma problemi 
var yapılan oyunların sürekli göste-
rinderinin yapilamaması  problemi var. 
Bu anlamda grupların yaklaşımları  da 
problemli diye düşünüyorum. Tiyatro 
yazan problemi var. 

y
asaklann, soluk aldığı; 
endişeden ve tasadan bir 
müddet uzakiaştığı  

limanları  vardır, orada adını  
bilmediğini kuşlar, rengini 

. tanımadığım ağaçlar ve daha 
önce rastlamadığım şarkılar.. 
yani bunlarla örülii bir alaca 
mezra. 

"aslında bu benim 
kokum 

iki münferit saç örgiisil bu 
beş  dakikalar, kimseye 
dokumnazlar. harice 
husumeti kalmamış, dahilinde 
kaç öksüz varsa elinden 
tutmuş . tuhafirı  emniyetinde; 
bir ömür kadar kısa zaman 
dalları, bizim olanlar.. 

"oğlum, kız o kadar güzel ki; artık güzelliğinden konuşmama kararı  aldık" 

yakışıklı  bir acısı. ortalık karardığında, ona ulaşmak daha bir imkansız 
olduğunda: yağmuru bekleyen hasta eldemler gibi sızlar. ırnecnun eden 
bu ağn, teveldOile girmekten bitap düşmüş . hiç bir teselliye boyun 
eğmerniş . mahallenin sarhoş  kiipeltlerinden sormamış.. 

hem de bir tahteravalli. eşit sıkıntıların ve mutluluklann özlemle 
tartıldığı  bir arşimet icadı . unutma ortağız biz, karda ve zararda. z 
raporu tatlı  öpticiiklerle dolu bir aşkın iki sağlam tarafirz. 

"ulan o kadar kendinden emin ki, al tokyo borsasenm 
anahtadarmı  teslim et kendisine" 

bir kaç kez unutmar denedim. deneyemedim bile. gözleri 
ovuşturduğunuzda gidecek bir hayal değil bu. berrak zihnin çin 
ordulanyla saldırsaruz, yıkamayacağuuz yalın gerçek. yalanın tüm 
cazibesini çığlıklarla ezen, bir hakikat. sahicinin tehlikeli aynalarda aksi. 
ama artık, bu belaya fedarm. 

"ve bir endam zat-ı  şaharıesinde; yitrildii mü cümle cihan sarahr" 

en değerli çeyizini, kendisini; nasıl olup da bu yaşa kadar gözlerden 
salunarak getirmiş. nazarla arasındaki kovalamaca jaınes bond serilerini 
Iniktimsıfiz lolar. beyaz perdede izlemek için neler vermezdim. acerni bir 
yönetmen, alkolik oyuncular ve luistalden ses sistemiyle. ama nerede 
bunları  alacak par? 'böyle bir sevgilim olsun, 1 milyon dolar borcum 
olsun' denir ya hani, işte bu para o para. 

"bir de cool.. film festivallerinde mülakat vermeyen tek artist." 

daha kar yağacak, biz beyaza bulanacağız. günler geçecek, baş  başa 
kalacağız. yorgun sevgili başları  göğsümiizde alev alacak. bazen saatlerce 
ama sadece baluşacağız. bazen de iki giivercinden beter silrünecek 
boyunlarunız birbirine.. 

"yoksa uykuda, üzerinden geçen esradı  bir el mi var?" 

bir zaman öleceğiz. işte o vakit, hangimiz diğerini yolculayacalcsa 
ebedi alum; rol yapamayarak. hemen o an anlaşılacak ki, aslında büyük 
bir aşk uzun bir tatile giriyor, belki bitiyor.. buna mani olmak için de 
çok diişündtim, diğer tarafta nasıl buluşibiliriz.. meçhule dair 
bilmediğimizderı, tarif imkansız. sonra dünyanın en eski meyvesi geldi 
aklıma. mutlaka öteki hayatta mevcut.. 

"cennette zeytin ağacının en fazla olduğu yere gel. 
yemek saatleri dışında orada olacağım" 
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Karacadağ'dan 
Beyoğlu 'na... 

Daha buzdolabı  yokken Karacadağ'ın eteklerinde kışın 
yerler kazılarak sıkıştırı lıp doldurulan karlar üzeri samanla 

örtüliir, yazın kızgın sıcağında insanların kinin yandığı  o 
sıcaklarda bir metreküp büyüklüğiinde olmak kaydıyla 

Şehre getirilir, testereyle kesilerek satılırdı . 

MLIRLKULE.  44  / DENEME 

KEMAL SİYAHHAN 

NI EP merak etmişimdir; Karacadağ  
adını  nereden almış  diye... Gü-
neydoğu'da birçok olaya tanıklık 

etmiş  olan bu dağ, Diyarbakır'dan Sive-
rek'e doğru yol alırken bütün görke-
miyle kendini öylesine hissettirir ki; an-
latacak çok şeyinin olduğunu adeta hay-
lunr. Etrafa yaydığı  volkanik kahntılann 
oluşturduğu kuvars taşlarının arasından 
bütün zorluklara ragmen fişkdran yaban 
bitkilerinden nşvat, pune, kenger daha 
adını  bile sayamadığirruz nice bitkiler 
bu coşkunun bir eseridir sanki. 

Yola devam ettikçe korucu kulilbele-
rini ve yere basık, topraktan kuvars taş-
lanyla örülti köy evlerini görmek miim-
kündiir. Oniirnüzde yıllarca il olması  
için mücadele verildiği halde bu isteğine 
yanıt alamamış  ve bu nedenle söz ver-
dilderi halde bu sözünü yerine getirme-
miş  bir yığın siyasetçiyi mahkemeye ver-
miş  olan koca şehir vardır ve bu hiç şiip-
hesiz Siverek'tir. Erkek egemenliği, aşi-
ret yapısı, sertliği ve yardımseverliğiyle 
belki de Güncydoğu'nun en ilginç şeh-
ridir Siverek. Daha buzdolabı  yokken 
Karacadağ'ın eteklerindeloşin yeiler ka-
zılarak sıkıştırılip doldurulan karlar üze-
ri  samanla örtülür, yazın kızgın sıcağın-
da insanların içinin yandığı  o sıcaklarda 
bir metreküp bilyüldtiğiinde olmak kay-
dıyla şehre getirilir, testereyle kesilerek 
satı lırdı . Çarşıya getirilen bu karları  bit-
meden almak için, hele hele yaza denk 
gelen ramazan ayında içeceğimiz su ve-
ya ayranı  serinlete bilmek için daha fazla 
çaba sarf ederdik. Elektrik için ne deme-
li çoğu evlerde ya yok, ya da voltajı  çok 
düşük olurdu, üstelik mum ışığında 
ders çalışarak doktor, avukat, mühendis 
olan birçok insanın varlığı  yadsınamaz-
ken. Fazla pişirilen yemekler buzdolabı  
olmadığı  için mutlaka yoksul komşulara 
verilirdi. Mahalle veya sokak içinde biti-
şik olmak kaydıyla hem çok yoksul, hem 
de çok zengin iki aileyi yan yana gör-
mek miimkiindii; tıpkı  çok eski Türk 
filmlerinde olduğu gibi. Aileler birbiri-
ne istedikleri zaman gider, zengin yok-
sul aynt etmeden ve son derece normal 
bir işmiş  gibi yapılan sosyal bir alışveriş  

olarak algilanırdı, doğal yaşam içinde 
çamaşırlar leğenlerde yaz kış  açık hava- 
da 	Baharda köylerde- koyun- 
lardan kesilen yünler şehre getirilir yıka-
nır ve onlar şiltelendikten sonra son de-
rece sağlıklı  yataldar haline 

Yarın ne yaparım kaygısı  veya pa-
ranın rahatsız eden kibir, kapris getiren 
yüzü sosyal yaşann içinde kendini ziya-
desiyle hissettirmezdi. Evinde inek bes-
leyemeyen aileler, besleyen ailelerden 
bir tas bulgur karşıliğı  bir kap dolusu 
süt alabilirdi, ilkel görünse de kendi 
içinde gizli bir ahenk taşırdı  bu alışveriş-
ler. Ya telefona ne demeli, varsayahm Is-
tanbul'daki-  bir yaluninla görüşmek isti-
yorsan önce telefon idaresini arayıp iste-
diğin numarayı  yazdırarak bir gun tele-
fonun başında sıra beklemen gerekebi-
lirdi. Bu işin sıkıntılı  yanı  olsa da; kon-
törlim, şarjım bitti veya bir sapık telefo-
numa dadanmış  gibi buna benzer yaka-
nşlann yanında her gün doktorların cep 
telefonları  kanser yapıyor gibi beyanat-
lanna hiç rastlayamazdunz. 

Bizim kilerde kış  için hazırlanmış  za-
birder arasında evde özenle hazırlanmış  
bulgur pilavı, domates ve biber salçası, 
peynir tenekeleri, üzüm suyundan yapıl-
mış  pesidl ve cevizli sucuklar, sadeyağlar, 
ballar ve daha aklıma gelmeyen bir yığın 
doğal yiyecekler bulunurdu. Main bir 
kış  hiç dışardan alışveriş  yapılmasa bile 
evde özel hazırlanmış  unla yapılacak sac 
ekmeklerinin tadına da doyum olmazdı. 

Çevremizdeki birçok ailede de buna 
benzer görüntüler vardı. 

'Havalar soğuduğu zaman camın çer-
çeve kenarlarından soğuk içeriye girme-
sin diye gazeteler onar santim genişliğin-
de kesilir ve zaırrık sürülerek boşluklanna 
yapıştınlırdı; tabi bunun yanı  sıra camları  
olmayan birçok ev de yok değildi. 

Yıl 2007, yer Beyoğlu... Arka sokak-
larından birinin çay ocağında tesadüfen 
karşılaştığım Siverek'ten adını  bile tam 
handayamadığım şu anda memurluk ya-
pan çocukluk arkadaşım var karşımda. 
Oradan buradan sohbet ederken sözü 
ailesine getirdi; geçinemediğini aldığı  
maaşın ailesinin isteklerine yetmediğini 
öyle bir anlattı  ki; yüzündeki ifadede 
stresler ve gerilimler yaşadığını  görmek 

Ondan ailesinin ne tar is-
teklerine yetişemediğini sorduğumda 
bir bir sıraladı . Çamaşır makinesi evle-
nirken alınmış  artık çok iyi yıkayamıyor-
muş, buzdolabı  alınan yiyecekler için 
yetersizmiş  çift kapaklı  ve büyük olan-
dan olacakmiş, oğlu elindeki zehir saçan 
telefonun modasının geçtiğini üstelik 
buna ilaveten birde miitevazi bir bilgisa-
yar istediğini boyuna her firsatta dile ge-
tiriyormuş. Zavallı  çocukluk arkadaşı-
min önüne evinin kira olduğu gerçeği 
de konulunca karşımda; dalan ve kaşla-
rının arasında sürekli gergin ifade taşı-
yan bir enkaz yığarıı  vardı  adeta. Bu 
adamla çocukken her günümüz bayram 
havası  içinde geçmişken sanki yanınıda- 

ki başkasıy& Daha o zamanlar sosyal 
ya.şantilarım ve zengin olmadıklarını  bi-
liyordum; üstelik zengin aileler yoksul 
komşuları  incinmesin diye ve ailesel ol-
gunlukla kendi çocuklarına da oyuncak 
almazlardı, onunla oynadığımız oyun-
caklar ancak sokaklardan topladığımız 
gazoz kapaklan olabilmişti... 

Diiktinceli ve gergin arkadaşıma yol 
haritası  çizme liydim ya da kestirme bir 
çıkış  yolu önermeliydim. Ne demeliy-
dim, çıkmaz bir sokağın tek girişinin de 
kapatıldığı  veya bir asansönin tam duva-
ra gelmişken durduğu bir anı  yaşadığını  
mı  söylemeliydim? Hayır, hayır bu onu 
daha da panikletirdi, yoksa oturduğu 
sernte veya apartrnatıma onlardan çok 
daha yoksul birkaç aile yerleştirip onları  
her gün görerek mevcudiyetle mutlu 
olunmasım öğrenmek gerektiğini mi 
söylemeliydim. ilginç bir şey demeliy-
dim; oysaki hiç dersime çalişmarnıştım, 
üstelik karşımdaki benim arkadaşım ol-
maktan çıkmış  başka biri olmuşken... 
Ona söyleyeceğim her şeyin birer fantezi 
kalacağandan kuşkum yoktu. 

Çaylar arka arkaya gelip giderken ne 
sofıbetten ne de içtiğimiz çaydan bir şey 
anlayamadık. Onu dinlemekten öteye gi-
demeyen tavrım belli ki onu da sikrrnştı; 
hem benim sikilmadığırm kim söyleyebi-
lir ki; özgürlükler diyarı  Beyoğlu'nda, ki-
tap, edebiyat sanat konuşacağımıza buz-
dolabı, cep telefonu gibi sagnaWdan ko-
nuşuyorduk. Daha ortaokuldayken bu 
arkadaşımın kolunun altında ciddi gaze-
teler eksik olmazdı. 

Çocukluk arkadaşıma hiç yardımcı  
olamadan sadece birkaç bardak çay igi-
rerek onu uğurladım. Uçsuz bucaksız 
evrendelci Dünya, paranın hikim oldu-
ğu ve lükse özendirildiği bir devram ya-
şarken yoldan geçen insanlara baktım, 
kimisinin elinde kitap, kimisinde cep te-
lefonu, kimisi belki de kapkaç için firsat 
kolluyordu, ya çocuklar; ne yüzlerinde 
galtimseme ne de ellerinde gazoz ka-
paklarmdan eser vardı ... 

Artık oturduğum yerden kalkmam 
gerektiğini anlamıştım, garsonu çağır-
dim içtiğimiz çaylann paralarını  verdim 
tabi bahşişini de unutmadan;  etrafinaa 
şöyle bir bakındım sonra Beyoğlu'nun 
paralel sokağından ana caddesine doğru 
yürüdüm. Son yılların kalabalıği ana 
caddeyi doldurmuşken; ben ilk rastladı-
ğım kitapçılardan birine girdim ratlar 
arasındaki dar yoldan bir ileri bir geri 
yürüyerek ne aradığınıl bilmeden balu-
nırken kitaplardan biri dikkatimi 
keriği stresle savaşın 	 Hiç 
okurnayacağmu ve bilinen doğruları n 
uygulanırlığının ne kadar zor olduğunu, 
daha doğrusu bana yaramayacağını  bil-
diğim halde bu kitabı  aldım. Hayatın 
her zerresinden türlü türlü dersler çıkar-
mış  biri için bu kitabı  okumak son dere-
ce anlamsız olabilirdi; üstelik her oku-
nan paragraf sanki yeni bir şeyleri anla-
nyormuşçasma yalancı  bir heyecan du-
yarak kendimi kandırabilirdim... 

Geride edebiyat yüklü raflan bırakarak 
kitapçıdan ayrıldım, Beyoğlu'nun soluk-
landığı  Taksim'e geldiğimde hayatın en 
büyük gerçeği ve kolumun altında güya 
onu yenmenin kitabı  yard'. 
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SEVGİLİ  GÜNLÜK /45 

BirGiin yenilendi. 
Patronsuz gazeteciliğin 
bu ülkedeki tek örneği 
gazeteniz, doğrulan 
yazma gücünü 
la  a  unsulı  ından ah 
iı  de hergün Siren 
kuyun. 
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o kocaman binanın bütün malzemelerini taşıyan, kirada oturup, 
jig çocuk okutan bir hamal var, orada akşam sevgililerini eve 

çağırı p şarap içen, spagetti yiyen, OVO izleyip, sevişen, 
"bembeyaz türk" cici kı zlarımı z ofisboy diyorlar adama. 

Elli yaşında adama "boy" demenin trajedisini şimdilik geçelim 
haydi, aldığı  380 milyona ne demeli? Sana dokunmuyor mu? 

ONUR CAYMAZ 
1 Temmuz 
Ş irketin önünden, gideceğim yere geç 

kalmış  olman ı n verdiği panikle, oflaya 
puflaya sinir içinde taksiye biniyorum. Bi-
ner binmez şoför kan k ı z ı l ı  soruveriyor; 
"hangi tak ı ml ı sı n arkadaşım..." Bak ı yo-
rum, taksinin hiçbir yerinde hangi tak ı ml ı  
olmam gerektiğ ine dair bir ibare, bir iz 
bulunmuyor. Ostelik ne vakit arkadaş  ol-
duk ki? 

Tak ı m tutmuyorum, diyorum. Bir kez 
de gerçeğ i söylemeli. Çünkü herhangi bir 
takım ad ı  versem (ki bu genelde dört bü-
yükler olmal ı d ı r) karşı mdaki de o tak ı m ı  
kurtarman ı n yollar ı ndan söz açacak. Ben 
de ona katı ldığı m ı  söyleyip bu gereksiz 
muhabbeti kapatmay ı  deneyeceğim. Katı l-
mam yetmeyecek. Karşı mdaki bu konuda 
nas ı l bir deha olduğunu ispatlamaya, genç-
liğini bu uğurda harcadığı na, asl ı nda za-
man ı nda f ı rsat verilmiş  olsa nası l da iyi bir 
futbolcu olabileceğini anlatmaya çalışa-
cak. byleleri pek bilmez; f ı rsatlar, haklar 
ne yaz ı k ki baz ı  coğrafyalarda henüz veril-
miyor, al ı n ı yorlar. 

Şu adam liberoya al ı nmal ı , bu herif 
bilmem kimle eküri olmallymış. Eküri be-
nim bildiğim ayn ı  ah ı r ı n atlar ı na denir 
ama ne farkeder değ il mi, at avrat silah 
ahfad ı n ı n çocukları  değil miyiz? S ı k ı nt ısı  
birazdan antaşı l ı yor adam ı m ı z ı n. Galata-
saray'dan dört kiş i kovulmuş. Ne umu-
rum! iyi olmuş  diyorum. Asgari ücret kaç 
para biliyor musun sen, asgari ücret? Se-
falet edebiyat ı  diyecekler biliyorum ama, 
sefalet varsa edebiyat ı  neden olması n... 

Benim ne biçim bir yaratı k olduğumu 
süzrneye çal ışıyor yan yan bak ış larla. K ı z ı -
yor iyice. İyi adamlard ı  ama diyor. Ne iyi 
adamlar nerelere gelemiyor farkedebilse. 
Bast ı rı p duymak istemediği cevab ı  veriyo-
rum, ben futbolla ilgilenmiyorum be abi! 
Hatta tiksiniyorum futboldan. Bundan 
sonrası m beni taksiden atması n diye söyle-
miyorum. Hem söz uçar, yazı  kal ı r! 

Futbol bugün ülkemizde kara para ak- 

İaman ı n en iyi yoludur. Hiç bir şey yapma-
yı p topu o iki direk aras ı na sokarak bir ta-
kı m adamları n cinsel iktidars ı zl ı klar ı n ı  
bastı rmaları  (ki bu ülkede herkes k ı zdığı  
kişiden kad ı nsa orospu, erkekse ibne diye 
bahseder), çocuk yaşta birisinin hesab ı n ı  
bilemeyeceği denli paraya sahip olması , 
aşağı  mahallemizde yaşayan ve hayatı nda 
hiç süt içememiş  çocuklar ı  düşündükçe ba-
na bat ı yor. Ziraat Bankas ı 'n ı n önünde sa-
bah sabah emekli maaşı  için soğukta bek-
leşen yaş l ı lar, boşu boşuna ölenler, vuru-
lanlar. Sana batm ı yor mu? Bizim şirkette 
o kocaman binan ı n bütün malzemelerini 
taşıyan, kirada oturup, üç çocuk okutan 
'fir hamal var, orada akşam sevgililerini 
eve çağı r ı p şarap içen, spagetti yiyen, DVD 
izleyip, sevişenr  "bembeyaz türk" cici k ı z-
lar ı m ı z ofiSboy diyorlar adama. Elli yaşı n-
da adama "boy" demenin trajedisini şim-
dilik geçelim haydi (geçilmez a! neyse), al-
dığı  380 milyona ne demeli? Sana dokun-
muyor mu? 

Gereken cevap gecikmeden geliyor. 
"Başka bir sporla ilgilenmiyor musun pe-
ki?" Ancak o zaman adam yerine konulur-
sunuz çünkü. Sanki kendisi taksiyi y ı katı p 
sahibine bı rakt ı ktan sonra tenise gidiyor, 
ya da her hafta yüzme antrenman ı nda. 
Dikkat isterim, bu sorudaki ilgilenme edil-
gen anlamda bir ilgilenmedie Başka hangi 
maçları  izlersin, demek istiyor yani. Çün-
kü bizde spor yapmak da, sinemaya, tiyat-
roya gitmek de, kitap almak da çok paha-
l ı d ı r. Geriye izlenebilir ve kolay anlaşı labi-
lir olan "sporlar" kal ı r sadece. Üstelik bu-
rada izlenecek şey mutlaka "match" yani 
karşı laş(tı r)ma olmal ı d ı r. Yaln ı z başı na 
yap ı lan bir spor ma‘kbul değildir pek. iki 
kişi karşı laşmal ı d ı r ki biri yenilsin. Bu iki 
taraf futbol gibi en çok sevilen sporlar ı -
mı zda düzen/düzülen olarak tezahür eder. 
Bunu anlamak için sosyoloji mezunu ol-
mak ya da sadece günümüz maçlar ı ndaki 
tezahüratlar ı  incelemek yetmez mi? Zaten 
gündelik ilişkilerimizin çoğunu da ya bir 
zafer ya da bir düzme kayg ı s ı  kaplamışt ı r. 
Büyük bir erkek kalabalığı  içinse zaten bu 
ikisi ayn ı  şeydir. Bir yazar ı m ı z Türkiye'de 
kad ı n sorunu değ il erkek sorunu var dar-
ken hiç de yan ı lm ı yor san ı rı m. "ilgilenmi-
yorum ağbicim, hiçbir sporla ilgilenmiyo-
rum." Bana çok k ı zarak devam etmiyor. 
Suskun paylaşıyoruz yolun geri kalan ı n ı . 
Küsüz artı k. Gerçi ne farkeder, küs olma-
sak ne konuşabilirdik ki. Aksaray'a gelmi-
ş iz bile. 

inerken beş  kuruşumun üzerine yatı -
yor. iyi günler diyerek de o parayı  verme-
yeceğ ini ima ediyor. Ayn ı  tak ı ml ı  olsayd ı k 
belki para bile almazd ı . Bachmann nası l 
da -yan ı lm ı yordu, faşizm önce gündelik iliş-
kilerde baş lar derken. 

4 Temmuz 
2000 y ı l ı n ı n Mart ay ı nda ölmüş. 
Beşiktaş  Çarşı  tayfas ı n ı n bir Beş iktaş  

— Fenerbahçe maç ı nda kulağı n ı  kestiğ i 
sonralar ı  nam- ı  diğer Kulağıkesik Caymaz 
olarak an ı lacak Cayrnaz (evet, Caymaz de-
nirmiş  kendisine) nas ı l Fener taraftar ı  için 
çok meşhursa o da Galatasaray' ı n sembo-
la olan amigolar ı ndan biriymiş. Bir Opel 
taksisi varmış. Taksinin içinde k ı rm ı s ı  sar ı  
güller bazen de karanfiller olurmuş  hep. 
Karı ncaezmez Şevki'den bahsediyorum. 
Erbabı  bilir denir ya, Engin Ard ı ç'ta Doğ-
ru Söyleyeni Dokuz Köyden Koyarlar (1z-
lenimler) adl ı  o k ı rk gün içinde iki bask ı  
yapan güzelim kitabı nda Bahsediyor Şev-
ki'den. 

Hababam S ı n ı f ı 'n ı n sevilen sahnelerin-
den biridir. Bizimkiler okulu kı racaklar, 
tören niyetine maça gidilecek, kap ı da Bek-
çi Veysel efendi. Hatı rl ı yor musunuz o 
uzun boylu zay ı f bekçiyi. Kahverengi bir 
ceket ve beyaz b ı yı klar... Böyle kalmış  be-
nim akl ı mda. Oymuş  Karı ncaezmez. 

Galatasaray'ı n yenildiğ i maçlardan 
sonra kar ı sı na Fenerbahçe forması  giydi-
rip öyle atarmış  yatağa. Taksisine binen 
insanlara sar ı  k ı rm ı z ı  çiçekler armağan 
edermiş. Galatasaray' ı n Fenerbahçe'ye ye-
nildiği bir maç günü, yeni zamanlarda, ye-
ni zamanları n çocukları  Şevkilyi stattan 
aşağı  atmış lar. Masai dilinde yazıyorum, 
masal olsun isterim diye belki ama gerçek. 
Her gol sonrası  selam vererek öyle dakika-
larca k ı p ı rdamadan duran adam ı n selam 
veren eli k ı r ı l ı yor. 

0 el ki, o eliyle haftan ı n belirli günleri 
Galatasaray Lisesi'nin bahçesine girer 6ğ-
rencilere selam verirmiş  Şevki. Yaşl ı lığm-
da kar ı sı  çocukları  terkediyorlar onu. Bir 
hastane odası nda Metin'in Turgay ı n re-
simleri arası nda, geçmiş  günleri anarak 
her gün ağ layarak, çok rica ettiği, taksit-
lerini bile öderim siz yeter ki. arabam ı  ye-
nileyin dediği ama bir türlü olumlu cevap 
alamadığı  Galatasaray kulübüne biraz si-
temle (ki sitem sevgiliyedir) ölCı p gidiyor 
Şevki. Hakan Savl ı  (bu aralar onun eski 
şiirlerine de dalı vermişim fark ı nda alma-
dan) Adam Sanatta yay ı nlanan Oce adl ı  
şiirinde anmış  onu. Başka hatı rlayan ol-
muş  mudur bilinmez. 

Bo ilkyaza Karincaeımez Şevkiyi gömdılier. Balatasaray'm amigoso, 
onun kin agladun - österık fenerliyim -0 karincaezineı  ki 
dakikalarca heykel alp donap kalirdı  
tribünferde her golden sonra, gören tares( 
bak Şevki plan heykelin/ yapmış  derdi re 
terkebnişti amu i'd1751 focırktea 8u Pkyaida seni amirisadnu da 

pembe mi dedim beyaz oje ini mor mu? Bkvaz nereye koydu yıkıntilari. 

Bir de böyle bir futbol var! ilkyaz sa-
n ı r ı m o eski adamlar ı n, o eski taraftarla-
rı n, 13 eski futbolcular ı n y ı k ı ntı lar ı n ı  hiç 
bulamayacağam ı z bir yere saklad ı . 
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Ezber bozan kadın 
Yelda Karataş  
Şair Yelda Kara-
taş'ı n "Istanbul Bir 
Dişi Orospu - Be-
yoğlu Altın Dişi-" 
isimli şiir kitabı  Te-
05 Yayı nlarlindan 

çı ktı . Ilk kitab ı, 	r- 
perme ile Orhon 
Murat Arı burnu, 
ikinci kitabı  Ala-
cayd ı nl ı k ile Minya 
Globus Ödülü'nü 
kazanan, 2007 yı l ı  
başında Japon 
Uluslararası  10. 
Mainchi Haiku BO-
yük Ödülünü alan 
Yelda Karataş  ile 
Hatice Özbay 
konuştu. 

'Istanbul Bir Dişi 
Orospu Beyoğlu Altın Dişi' isimli şiir kitabının 
bir bölümü dikkatimi çekti; "Ben bu öyküyü üç 
kişiye anlattım, biri orospu, biri katil, biri şair 
olsun istedim" demişsin, merak ettim öyküyü... 

- Kitapta üç öykü var, birbirinden bağımsı z 
üç öykü bu. Beyoğluinda geçiyor her üç öykü de. 
Zaman yok, zamansı z bir öyküdür. Bu öyküyü 
anlatan arkadaş 	 bir arkadaştı . Anlat ı rken 
böyle bir şey demedi, öykünün içinde ikinci bir 
öykü var. Oykilyil dinlediğ im arkadaş  bana dedi-
ki, 'Yelda biliyor musun, ben bu öyküyü bir 
orospuya anlattı m, katil bir arkadaşıma anlat-
tı m. Birde şaire anlatmak istedim' dedi ve bana 
anlatt ı . Onun an ı s ı na tam değ il ama çeşitli bö-
lümleri var hissettiğim, an ı msadığı m, Anadolu 
kokan, Malatya kokan... Cemal Süreyallar ı n İs-
tanbul'unun ne hale geldiğ ini, ne durumda oldu-
ğunu, bir geleneği sürdürmek istedim. 
"Kent tükeniyor, hal budur" diyorsun... 

- Evet, hal budur diyorum. Istanbul dişi bir 
kentdir. Kentlerin bir cinsiyetleri vard ı r. Onun 
için 'dişi' dedim. Erkek bir kent olsayd ı , ürete-
mezdi. Evlatlar ı n ı  yitirmiş  bir anne kadar da 
ac ı  çekiyor ve elinden tutan ı  yok. Onu gün gün 
sömürüyoruz. Gözyaşlarma bakmadan da haka-
ret edilemesine izin veriyoruz, 0 kadar seviyo-
rum ki, zaten bu kadar sevdiğim için onun ger-
çeğini görüyorum. Ben onun bu haliyle seviyo-
rum ve bundan sorumluyum. 
Beyoğlu... 

- Beyoğ lu/nu çok seviyorum ve y ı llard ı r Ci-
hangirıde yaşıyorum. Istanbul dünyan ı n en güzel 
kentlerinden biridir. 'Ş imdi orada olmak vard ı / 
şairi o kadar iyi anl ı yorum ki. Istanbul'da büyü-
müş, İstanbul/un ruhunu, ruhu olarak görmüş  in-
sanlar: isterse öldürsanler, k-atletsinler ben, 
onunla mezara girecek kadar seviyorum. 
`Zait' adında bir kitab ı n daha yayı nlanmıştı . 
Onu da anlatı r mısın? 

- Zait, Frengi hastal ığı n ı n bir ad ı . Sait Fa-
ik'in bir öyküsü var. Ben y ı llarca Sait Faik'in 
dykülerini zevkle okurum. Onlarca arkadaşı ma 
hala Sait Faik armağan ederim. Benim vaz ge-
çemeyeceklerim Ş iirde Turgut Uyar, öyküde de 
Sait Failetir. 0 öykü benim kafamda kalmış  bi-
zim bir önceki kuşağın öyküleri. Zait'in bir an-
lam ı  da 'Art ı ' demek. Vatansı zl ı ktan daha ağı r 
bi ceza var m ı ? Haymatlos'un vatan dediğ i şey 
ile benim vatan dediğ im şeyde ayn ı . Yurtun 
içinde yaşanarakta haymatlos olunabiliyor. Art ı  
olarak da bunu düşündüm. 

SAYIM CINAR 

B. 01112.ın1ıkİan 
P.A111.135_ftt 
Can  Y20161.11._  _ 
Insan ı n arkası nı  dönebileceği ve 
zor zaman ı nda s ı rtı m yaslayabi-
leceği bir arkadaşı  olmal ı  ama ol-
may ı nca olmuyor. Bu yüzden, 
okuduğum romanları n karakter-
lerine daha fazla inan ıyorum. 68 
kuşağı n ı n şahane yazar ı  Paul 
Auster' in yeni kitabı, Brooklyn 
g ı lg ı nl ı klar ı  adl ı  roman ı  okuyo-
rum. Yaln ı zl ığı n Keşfi adl ı  roma-
n ı n ı  okurken kendimden geçmiştim, benzer bir ruh hali 
keşfetmiştim. Brooklyn Q ı lg ı nl ı klar ı 'n ı n konusuna gelin-
ce: Eski hayat sigortac ı sı  Nathan Glass, yakalandığı  has-
tal ı ktan ötürü ölüme On saymaktad ı r. Karısı ndan boşan-
Miş, emekli olmuş, tek k ı z ı ndan kopmuştur. Bir başı na 
kalmak için, kimsenin kendisini tan ı madığı  Brook lyn'e 
gelir. Bir süre sonra, nicedir kayı p olan yeğeni Tom Wo-
od'Ia karşı laşı r. Torn'un çal ıştığı  kitabevinin sahibi Harry 
Brightman da, kaderin Brooklyn/e sürüklediklerindendir 
Tom ve Harry aracı l ığıyla dünyas ı  geniş leyen Nathan yep-
yeni dostlar.edinir. Giderek başkaları n ı n ac ı lar ı  ve yaşam 
savaşları  kendi umarsı zl ığı na ağı r basacakt ı r. 

Krata Obalu  
AittnittAOLIIEN  

Çok satan kitaplar ı n yazarı  
Wendy HoIdent ı n, (.1ç kiş i arası n-
da düğüme dönüşen ilişkiyi ak ı c ı  
bir örgüyle anlattığı  "Kocalar 
Okulu", ink ı lap Kitabevi taraf ı n-
dan yay ı mlanarak raflardaki ye-
rini ald ı . Bir yayı nevinde kitap 
satış ları ndan sorumlu Mark, 
Sophie ile evlidir ve Arthur ad ı n-
da bir de çocukları  vard ı r. işye-
rinde terfi edebilmek için çok çal ışan Mark, yOğun iş  tem-
posu yüzünden eşini ve çocuğunu ihmal etmektedir. Sophie 
ise, Mark' ı n bir ilişkisi olduğundan şüphelenmektedir. Bir 
gece Mark`ı n eve gelmemesi, Sophie için bardağı  taşı ran 
son damla olur. Ve devreye, zaten sevmediği damad ı n ı n ih-
malkarl ığı  üzerine Sophie/nin annesi Shirley girer, Sophi-
e'ye eşi Marksı  kötülemeye baş lar. 

Iiitıvtidaktat  
j—itA—TOLIKIEN  
MittitniAttohttlaitn  
İÑik VAVA4Ifi  
Artı k efsaneleşmiş  Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit kitapla-
rı n ı n yazarı  Tolkien'in ünlü Orta Dünya tarihi nihayet ta-
mamland ı , The Children of Hüri.n (Hurinlin Çocuklar ı ) ad-
lıı  kitap, Tolkien'in oğ lu Cristopher Tolkien yay ı na haz ı rla-
mış. Ve dediğ ine bakı l ı rsa, zaten bitmiş  ama parçalar ha-
lindeki metni bir araya getirmekten ibaret yaptığı . Kitabı  
Türkçe olarak ithaki Yayı nlar ı  yayı mlandı . 

DİKKATIIICIAVACELVAt 
42201qtettnithglittail* 
Vgarit2LimolguatvlAim kyikan  
(6041VialidDel1t1  
Edebiyatı m ı z ı n zengin türlerinden 
biri olan öykü alan ı ndaki çal ışma-
lar ı yla tan ı nan eleştirmen Semih 
Gümüş, gençlerimizi edebiyatı n ve 
yaşam ı n farkl ı  Azteriyle tanışt ı ra-
cak, onlara okuma keyfi aşı laya-
cak bir seçkiyle buluşturuyor. Er-
gen okurun bir ç ı rpı cla okuyacağı  öykülerle baş layı p, ig-
selleştirebileceğ i daha karmaşı k öykülerle süren seçki; 
içerik, h ı z ve gençlerle buluşma niteliğ i aç ı  ları ndan özel 

bir siralamayla peş  peşe dizi Imiş  öykülerden oluşuyor. 20 
yazarı n 20 öyküsünü deneyen  birinci cilt, bu alanda ya-
pı lmış  önceki uygulamalar ı n tersine, önceliğ i çağdaş  Türk 
öyküciili:ığ i:ı nan son dönemini yansı tan yazarlara veriyor. 

TRUIALLHELEN 
Margaretatorze 
Arletrılilintilari  

orruva Savaşı, Milattan Önce yak-
laşı k 1200/lerde geçmiş  olup Ho-
merlin ilyadesı nda tüm savaşları n 
en şanl ı sı  olarak an ı l ı r. Swim en 
kanl ı, en -trajik savaş  olması ndan 
değ il; temelinde yatan güzelliği dil-
lere destan bir kraliçe ile sarayla-
r ı na konuk olarak gelen bir prensin 
tutkulu aşk ı ndan al ı r. Truval ı  Helen güzelliğiyle binlerce 
gemiyi yollara düşüren, annesi Leda ile Zeuslun arası nda-
ki gizli aşk ı n meyvesi, Helenlin öyküsüdür. Evlenme çağı -
na gelene kadar insanlardan uzak tutulmuş, olağanüstü 
güzelliğ i aynalara balernas ı  yasaklanan Helen/den bile 
saklanmıştı r. Ablası n ı n kocası n ı n kardeş i Menelaus/la ev-
lenerek anavatan ı  Sparta'cla sessiz sakin bir hayat sürme-
ye devam eder. Menelaus'a bir k ı z çocuk veren Helen ha-
yat ı ndan memnun görünmektedir. Helen'in huzurlu ve 
kendi halinde sürdürdüğü yaşam ı , Paris'in en yak ı n dostu 
ve yol arkadaşı  Aeneas/la birlikte Sparta/ya gelmesiyle 
aniden sarsı l ı r. 

WARKla 

Ay Şark ı sı , 12 Eylül'e acı  bir gü-
lümseyiş le bakman ı n roman ı d ı r. 
.İ rorı iktir ve yaşam doludur. Toplu-
mu sarsan olayları n karşısı na ge-
çip nanik yapar; kendi ruhunun 
dalgalarm ı  dinlerken de yürek bur-
kan bir şark ı  söyler. Politik bir ro-
mand ı r fakat politika için yazı lmamışt ı r. Bu roman ı n sa-
vunduğu, hakl ı  gösterdiğ i kahramanlar yoktur. Politik ro-
manlarda, öncelikle "hakl ı  bir davan ı n" savunusunu bul-
maya al ıştığı m ı z için, yazarı n tüm kahramanları na eş it 
eleştirel mesafede duruşu dikkat çekicidir. Bu duruş, ge-
leneğe itirazd ı r; politik olaylara "döneklik" veya "yiğ it-
lik kategorilerinin dışı na çı karak, yaln ı zca insan boyutun-
dan bakmak, edebi geleneğ imiz düşünüldüğünde önemli 
bir farktı r. 1968 ve 78 kuşağı n ı n birlikte anlatı ldığı  en-
der' romanlardan biri olan Ay Şark ı sı , 12 Eylül'ün o kor-
kunç cezaevlerine "kikirik bir açı dan" da bakabildiği 
için, özel bir yerde durur. 

tilLtitilOtat)  
MhmLİ g  
FERtENDE EAYA  
It  Yavirditra  

Genel Yayı n Yönetmenimiz Fer-
zende Kaya, geçtiğimiz günlerde 
yaşam ı n ı  yitiren Kürt edebiyatı -
n ı n usta ismi Mehmed Uzun üze-
rine bir porte kitabı na imza att ı . 
Kaya/n ı n 	kitab ı , 	Mehmed 
Uzunila sağ l ığı nda yaptığı  nehir 
söyleşiyle baş lay ı p, eşi, kayı npe-
deri, arkadaş ları n ı n tan ı  kl ı  klarly-
la devam ediyor. Kitapta Mehmed Uzunla beraber seçtik-
leri 40`a yak ı n imzan ı n makalesine de yer verilmiş. Ko-
nuşma metinleri, çocukluğundan başlayarak ölümüne ka-
dar ki yolculuğu içeren foto albümü ve daha bir çok deta-
y ı  Uzun Roman - Mehmed Uzun Portresilnde bulabilirsi-
niz. Ferzende Kaya, Doğan H ı zlan'ı n önsözüyle yayı nla-
nan kitab ı  şöyle tan ı mlamış: "Aşkla, azimle, ac ı yla, 
gözyaşı yla yeniden ve yeniden üretilmiş  bir edebiyat ı n; 
bir anka kuşu gibi kendisini küllerinden yaratan bir 
halkı n; bu halk ı n söze, yaz ı ya, toprağa ve insanlığa 
Aşı k bir çocuğunun, dev bir yazar ı n ı n hikayesi... 
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meraba. 
merhaba demek istedin herhalde. 

- anladın ya işte. 
- hep böyle oluyor zaten

' 
 ben anlamak zorunda 

kalyonım, bir gtirı-dijonı  anlatsan. 
ama ben iyi anlatanifyoritin biliyorsun, istersen yazıp 

vereyim •bundan sonra 	uşmalanmı. 
- oldu olacak kol işaietkriyie anla,sahm, olmaz mı? 
- anlatarrnyorum işte gördün mü? yanlış  anhyorsun... 
- sen yanlış  anlatıyor olmayasmi 
- ne oldu bize böyle? eskiden böyle değildik! 

eskiden eskiden su içerdik testiden. 
- gerçekten özliiyorum eski günleri, hatırlıyor musun 

seninle ilk buluşmamızış  gözlerim dolmuştu 
sevinçten. "ne oldu sevgilim?" diye sormuştun. "hiç" 
demiştim, "sigara dumarn kaçtı  gözüme..." 

türk filmlerinden kalma bu sahne, biz böyle bir şey 
yaşamadık. 

sana kalsa, biz hiçbir şey yaşamadık zaten. her şey o 
kadar kolay ki senin için, hemen alışıyor hemen 
unutuyorsun, hemen seviyor hemen bıkıyorsun, 
hemen seviniyor hemen itztiliiyorsun... 

hayat diyelim biz bu filmin adına... ben rohimil 
oynuyorum. hem Yı lmaz Güney de böyle oynuyordu 
filmlerde soğukkanlı  olmayı  ondan öğrendim. 

- ama o seviyordu delicesine. aşkı  için vuruyor, kırıyor, 
savaşıyordu. 

- aşkı  kin savaşıyordu. ama aşk bitti. 
- inanmıyorum sana... beni uzaklaştırmak için yapıyorsun 

bunları . ne yapum ben sana? 
- işte bunu yapan... 
- neyi? 
- bunu işte, bunu.„ 

anlayamıyorum 	nasıl böyle oldun? nerede bana 
papatyalardan taç yapan romantik erkek? hatırlıyor 
musun yayla rıazgarlarım toplayıp getirrniştin cebinde 
bana bir memleket dönüşti... her gece saçlanniu 
sayıyordun, kirpiklerime masallar anlatıyordun, 
soluğurnu öpfiyordım... 

- sana sormak istiyorum ben de aynt soruyu: nerede o 
erkek? 

- nerede? 
vuruldu sırtından, ihanete uğradı. kalleşçe, soysuzca, 

rezilce vurdular, ve biliyor musun en önemlisi dc şu, 
vurulmak hiç koymadı  ona, çakallara yedirdiler 
leşini.., işte bunu sindiremedi... 

- yalan Söylüyorsun, kimse yenemez benim 
- üzgünüm leylal şairin dediği gibi, sabahları  asaklarda 

buldular Ieşimi... 
- ama hani en sevdiğin kuş  anka kuşuydu, kiillerine ne 

oldu peki? yaratsana kendini... 
yaratmasına yaratınna da, simurga inanmıyorum 

aşk heyecanlandırmwor beni ve diyorum ki, nasıl olur 
da arslan ve kaplan, leş  yiyicisi çakal ile aynı  soydan 
gelir? ve bu kadar ihtişamh ormanlar kralı  arslan, 
gakallar stiriistine nasıl olur da yenilir? 

ilahi bir adalet bu belki de. kader diyelim istersen. 
işte benim dediğime geldin sen de, kader diyorum ve 

isyamm var şimdilerde kadere... 
- biliyor musun ne kadar romantiksen, o kadar da 

arabesksin sen... sevmiyorum bu yönünü... 
- ne kadar romantiksem o kadar arabesk, ne kadar 

devrimciysem o kadar liimpen, ne kadar ateistsem o 
kadar inançh, ne kadar solcuysam o kadar saga, ne 
kadar cesursam o kadar korkağum... bunları  da bil 
şimdiden. 

bu yüzden seni tam olarak sevemiyorum... aslinda çok 
seviyorum, sana tapıyorum ama bazen de senden 
nefret ediyorum. bir insanda iki duyguyu aynı  anda 
yaratabiliyorsun... bunu bana yapma bari. 

eğer doğru yazınışlarsa nüfus memurları. adımı  yanlış  

yazanların doğum rarihimi doğru yazacaldarım 
sanmıyorum ama, hani olur da doğru yazmışlarsa, 
teraziyim ben. yani bir öyle bir böyle. suç yıldızlarda, 
ben de değil. 

- yıldızlar dedin de, aldıma geldi. sen bir yıldızsı n, hiç 
kaymayanlardan. avcı  yıldızı. avcı  takımı  diğer 
yıldızlara ulaşmak için bize yol gösterir, sen de bütün 
yıldızlara ulaştınyorsun bizi. 

- benden mi öğrendin sen böyle ikna etmeyi, ne de güzel 
konuşuyorsun... 

- körle yatan şaşı  kalkar... 
- ökenememişsin, geri aldım sözümü. 

üzme beni. 
- hiç fızer miy—im seni. sen de bu gözler varken, yanar 

yiireğim yanar 
- bak ne güzel konuşuyorsun. 
- o senin güzelliğin. 
- teşekkür ederim. 
- asıl ben teşekkür ederim. 
- tamam şı marma. 
- şımarmak bir duygudur. duygusuz değilim demek ki, 

bırak şımarayım. 
- ben senin şımarmarn değil, kendine gelmeni istiyorum, 

hadi kalk ayağa, tut elimi çıkalım istiklalde tur atalun, 
yıldız parkına götürLip öp beni, ortaköyde kurnpir 
yiyelim, akşama balık rakı  yaparız... 

- yapabilir rniyim dersin bütün bunlan? 
- evet, elbette yapabilirsin. sen yapamazsan kim yapacak? 

benim, bunların ve onların ve şunlann ihtiyacı  var. 
geri dön. 

- "geri dön geri dön, ne olur geri dön" şarkısı  da olacak 
mı  peki hayatımızda? 

- evet, olacak. bütün şarkılar, bütün şiirler, bütün 
romanlar ve bütün byküler olacak. 

- gel öpeyim seni o zaman. 
- op. 
- 
- hadi gidip diğerlerine haber verelim. 
- biraz daha öpscydim bari. 
- hadi hadi... 	 • 
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Ostad... 1940 yı l ı n ı n kışı ... Hapishane kaleminde, 
sabı ka defterlerinde çal ışı yordum. 
Bir sabah kâtip, yeni gelen evraklar ı  karış tı rı rken, 
"O0000..." dedi, "göziin aydın!" 
Ona hayretle bakt ı m. 

"Üstadı n geliyormuş!.." 
Büsbütün şaşı rd ı m. Benim üstad ı m falan yoktu... 
Katip, "Numara mı  yapıyorsun?" dedi. 
"Y0000..." dedim, "benim iistadı m filan yok ki..." 
"Canım, Nazım Hikmet işte... Senin de 
üstadı n sayı lmaz mı?" 

inanmad ı m. Elimde tuttuğu belgeyi uzattı . 
Ald ı m, gabucak gözden geçirdim, sahiden 

geliyordu: "... siyatiklerinden rahatsı zmış. 
Banyolardan istifade etmesi için..." 

Kurşuni bir gündüzdü ve hapishane 
bahçesindeki zambakları n yeşil yaprakları  

üzerinde kar vard ı . Evimden uzak kal ışı m ı n 
ve kurşuni günlerin çileden çı karan 
sı k ı ntı sı n ı , cezam ı n dolmas ı na daha yı llar 
oluşunun üııı it.sizliğini birdenbire buluttan 
kurtulan parlak bir güneş  sanki silip 
süpürOvermişti. Oysa, onunla ne merhabam 
vard ı , ne de günün birinde "arkadaş" 
olabilme ihtimalim. 

Herkes gibi onun uzaktan 
hayranları ndand ı m. Herkes gibi, "nedenini 
bilmeden" ona k ı z ı yordum, fakat ihtimal, 
herkes gibi bir nedenini bilmeden, yahut 
pek az bilerek, seviyordum onu: müthiş, 
muazzam, doyu ran sanatım. 

*** 
Günler geçiyordu... Kurşuni günleri arada 

parlak bir güneş  yı rtı veriyordu... Boyle 
günlerde hapishane bahçesinde karlar ı n 
üzerinde dolaşıyorduk. N'az ı m, "Bu 

hapishanede dehşetli rutubet var!" diyordu. 
"Waftları mı zı  plıştı rmayışımı z ne fena! 

• Mesela sabahları  düzenli jimnastik yapsak!" 
Birkaç sabah bunu da denedi. Hapishane 

bahçesinde, karları n üzerinde, atlet fanilası yla 
yar ı  çı plak, "kültür fizik" yaptı . Sonra bundan 

vazgegti. 
*** 

Lodos vardı ... Ağı r, sı cak bir uğultu... Gecenin 
içinde kapı lar çarpı l ı yor, bir yerlerde camlar k ı r ı l ı yor, 
ağaçlar ı n hışı rt ı sı ... 

Gece yar ı s ı n ı  çoktan geçmişti. Nazı mi ı n vaktiyle 
Beyoğ luinda aldığı  Japon saati ikiyi gösteriyordu. Ben 
bilmem neye çal ışıyordum, o uyuyordu. Bir ara birden 
f ı rlad ı , yorgan ı  filan att ı , mavi gözleri uyku dolu... 

"Kaleminizi verir misiniz?" 
Verdim, ne yapacağın ı  merakla bekliyordum... 

Başucundaki duvara bir şeyler yazdı, kalemi iade etti ve 
olgun bir ciddiyetle tekrar yatarak yorgan ı  tepesine 
çekti. 

Usulcacı k kalkt ı m, yazdı klar ı n ı  okudum: 

muıt  Lk uıtı  
En yalnı z dalganın üstünde 

boş  bir konserve kutusu. 

ORHAN KEMAL 
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