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Sevgili Iskmcilar,
Atesin, suyun ve topragin kadir kiymet bilindigi Dersim'den, Munzur'dan
hepinize kucak dolusu selamlar...

Dersim simdi yeni bir festival arifesinde ...
Diger bütün festivaller gibi, bu festival hazirhgi da sancih geciyor. Tabi
olacak 0 kadar. Sancisiz dogum olmaz. Bizim dilegimiz festivalin,
halkumzm kültürel ve sosyal taleplerine karsihk vermesi ve demoklesin
kihci misali basmuzda sallanan "barajlar" illetine karsi koleknf bir
muhalefetin örgütlenmesine katki saglamasidtr. Bu festival, diger festi
vallerde iktidar sahipleri tarafmdan dayanlan kamaval havasmm
daginlrrrasi ve halkm gercek taleplerine cevap verilmesi icin örgütlen
melidir. Burada emekten ve özgurlüklerden yana tavir almakla ve <;agda~
bir hizmet anlayisiyla yola cikan yeni belediye yönetimine cok is düsmek
tedir. (ogulcu demokratik anlayisi her zaman bagnnda tasiyan Dersim
insam, oy verdigi yerel yöneticilerden de ayru anlayis kapsammda hizmet
bekliyor.

. Iskin, yeni belediye baskarurmz Saym Erol'a ve ekibine bu görevinde
basanlar dileyerek ve yapilacak her pozitiv cahsmaya katki sunacagmi
söylernek istiyor. Ancak eksik ve geciktirilecek her is ve hizmet karsismda
da öneri ve elestirilerini paylasmayi görev biliyor.

Bilindigi gibi Tunceli merkez de ise secimi Demokratik Gücbirligi adayi
Songül Abdil Erol kazandi. Türkiye genelinde tek kadm belediye baskam
olan Erol, secimlerde belediye eski baskanlanndan Mazlum Arslan ve
dergimizin de sahibi olan Haydar Beltan'la yansn. Mazlum Arslan ve
Haydar Beltan secimlere bagirnsiz aday olarak kanlrmslardi.

Ovacik ve Mazgirt ilceleri hic beklenmedik bir sonucla AKP'nin oldu. Her
ne kadar adaylara oy verildiyse de, 12 Eylül Anayasasi'na oy vermeyen tek
il ünvanh Tunceli'nin siyasal prestiji yara aldr mi bilemeyiz!

Sizlerden ayn kaldigmuz bu dönemde dogal ki cok ~ey oldu ve cok ~ey
degisti. Burada hepsinden bahsetmenin imkarn yok. Ama Türkiye ve ilim
iz acismdan önemli olan bir yerel secim yasadik. Bu secim, Türkiye
genelinde (buna bir kac Dogu ili de dahin solun ve sosyal dernokrasinin
yara aldigi bir secim oldu. Iktidar sahipleri, iktidarlanm iyice pekistirdiler.
Dersim, bazi kücük püruzlere ragmen kendine yakisir bir secim heyecaru
yasadi. Pertek, kendi tarihinde bir ilki gerceklestirdi ve ilk kez bir "sol"
yönetim ilceye hizmet verecek. Hozat'm bagrmsiz adayi da verdigt emegm
karsihgiru aldi.

GEC1KT1K B1RAZ. Zaman ne de cabuk geciydor. Ama gecikmis olsak
bile, zamanlamarmz hic de fena sayilmaz: keza iskin mevsimi. Simdi
Dersim'den herkese iskm kokusu yüklü bir ruzgär bulutu yollasak fena
rm olur...

ADN ]N,K[
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harabelerde unutulacak kara gözlü bebekler
anneler kör kursunlar gibi gececek kalplerden
ruhum, cikip sonsuz karanhgmdan bagir ona;
ilk doganla birlikte var oldun da ne oldu
ölüyorsun sen de Irak'ta, son ölenie ey tanrr

iyi ~eyler olmayacak besbelli derinlige yerlesiyor kan
neyi anlatabilir d ünyanm saatleri
süzülen zerrecikler olmasa kum saatinden
büyük mor e;:izgibölecek yeryüzünü incecikten
anlayacaksm! hep bizimleydi 0 büyük tufan

ah ki, agzmda agu birikiyor yine eocuklann
babalar egri bügrü yollar gibi
egri bügrü yollarda upuzun yatiyor kardesler
unutma! sorulur ve bulunur Bagdat'm yolu
soldurulur yine bütün bildik eieekler

ey sözün sahipleri girin iceri ve deyin ki ;
bu ne acayip yangm ne tuhaf bir bekleyis
sokakta gülen yüz, sofrada aglayan göz biziz
o saydamhkta 0 sertlikte 0 ateste
sonsuzca var olan sonsuzca yok olan biziz

~~ TUGRULKESKiN

bundan böyle kimsemiz yok, bu böylece bilinsin
e~ikte bekler sandigimiz ayaklar kirrlmis
el acmissam, elacsrzsam yanmaktaysam kederden
icimde iki anka ölüsü bir mezar
acilarrm ve asklanrn Irak yollarda unutuldu da ondan

kör bir atin terkisindeyiz, gidisimiz nereye
dokundugum tas gectigim su girdigim ates
övdügüm askla sövdügüm ask ie;:ice
bagirarak söyleyin ki susturulsun bu zulüm
ah ki, ölen eocuklarla gelen e;:ocuklarie;:iee

ne yagmur ne rüzgar ne salimp akan sokak
hie kimsemiz kalmarms bu sehirde artik
bir kis, kara kI~ geciyor derinden
kara, ne cok kara günler ve insan
derine, daha derine düsüyor icimdeki aci
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VET, bunu vesile hzlarah sormus olaltm; Türk(e'dehi Irani Kellmder Söz
lügü gibi hapsamh bir (ah~maya hendini aYlrdlgznda bulguladlhlann, en
azmdan hendir: i(in ne bulduhlann der oldu?

Güzel bir soru ve güzel bir söz.

MI (ez) qeda, "Bilrnek;saghkh insan akhyla algilanan seylerin, hic de güveni
lir olmadigim anlamakla baslar." Malüm, bize okullarda ögretilen ezberci-in
kam tarih baska, sözlü tarihimiz, agitlannuz bambaska seyler anlanyordu.
Bunlar ve daha bir cok tezat bizi-beni bildiklerimizi sorgulamaya götürdü.
Hatta daha ögrencilik yillannda özellikle tarih v.b. derslerde ögretilenler
inandmci gelmediginden, derslerde anlanlanlan ögrenmeye karsi bir istek
sizlik, kitaplarda tamrm yapilan bazi kavramlan baska türlü tammlama gibi
hem kusku ve sorgulama, hem de itaatsizlik iceren egtltmlenmiz olurdu.

Dil alanmdaki kuskulanrm tesvik eden bashca faktör DDKO cevreleri 01-
mustu. 70'li yillann i.lkyansmda bu cevrelerin: "Türkce olarak bilinen bazi
sözcükler orijin olarak Kürtcedir." dediklerini ve buna; cerceve, hafta, gün
adlanm örnek olarak verdiklerini hala ammslyorum.

Son yillarda dil alamnda yapngrm etimolojik arastirmalarda, bütün bu iddi
alann ziyadesiyle dogru oldugunu kamtlayan belge ve bulgulara ulasmca,
bunu kendime saklama cimriligi yerine paylasmaya karar verdim. Ne bul
duguma gelince:

Öncellikle sunu vurgulamahynn: Halkirmza ait degerler acrmasizca tarumar
edilmis, üzerinde haydutvari kelepirler yasanrrusnr. Sözlü kolektif hafiza
nuz dahi üzerinde oynanmak suretiyle sapnrlmaya cahsilmisnr. Bunca zel
zelenin yaratngi enkazm icinden her seyi salimane bulup cikarrnak kolay bir
i$ olmasa gerek.

Bilindigi gibi Cumhuriyet öncesi Osrnanhca konusulurdu. Osmanhca ise;
Arapca, Farsca ve Türkce kansirm bir dil, tabii böylesine dil denirse. Cum
huriyetle birlikte uluscu gücler bunun yerine Türkceyi ikame etrnislerdir.
Nasil mi? Kisaca: 0 dönemde Türkce iletisim icin yeterli bir dil degil, Ona
onbinlerce sözcük (cesitli dillerden), binlerce yeni sözcük (öz türkce) türe
tilip ilave edi.lerekbir iletisim dili haline getirilebilmistir.

Kammca, Dimilki ve Kurmanci 0 dönerndeki Türkeeden daha derli toplu
durlar. Türkcedeki gün, ay ve renk adlanrun eziei bir c;:ogunlugununyaban-
. Cl orijinli olrnasi, bu iddiarm destekliyen bir veri olsa gerek. Türkcede Di
milkt ve Kurrnanci orijinli sözcüklerin yer alrnasi, 0 dönemin bu gerc;:ekligi
dikkate ahnarak degerlendinlmesi gereken bir olgudur. Türkce gectigimiz

Btra, denir ki;
'arayanlar her zaman
bulamazlar,
ama bulanlar mutlaka arayanlardtr. 7
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Tek kutuplulugun ya~andlgl son dönemde, bugün domi
nant konumda olan bazI dillerin de yok olma tehdidi ile
kar~1kar~lya olduklan yönünde baZI iddialar ileri sürül
mektedir. Küreselligin özellikle teknolojik sahada tek dilli
ligi geli~tirdigi söylenebilir. Ancak, bugün ulusal ölc;ekte
dominant konumda olan dillerin klsa veya orta vadede bir
tehdit altmda olduklan-olacaklan iddialanm abarnh bulu
yorum. Türkc;enin tehdit altmda oldugu dü~üncesini deo

"<::öldeve kutupta ya~ayanlann gün~i algIlamalan farkh
dIr."

Bazi Türk aydmlannm bu "tehdit" algllamalanm abartih
bulmakla birhkte, dillerini koruma reflekslerini anlayabili
yorum. Anlayamadlgtm ~ey;aym eogtafyada yamba~lannda
yok olmakta olan diger dil ve kültürler kar~lsmdaki sus
kunluklandlr.

"ÖZTürkc;eci"sagcI-solcu aydmlara gelince: Bu öz Türkc;e
cilik eumhuriyetle, TDK ile birlikte giti~ilmi~ bir c;abadlr.

"Kisa bir kursun kalern, uzun bir hafizadan iyidir." En sev
digim sözlerden biridir. Belkide halimizi iyi ifade ettigi icin.
Halk olarak en büyük zaafiyetimiz yazmamak olmustur.
Kurmanci ve özellikle Dimilkiye karsi duyarhhgm gelisme
si, onun yazlya dökülmesi ne yazikki 20. yy sonuna sark
rrusnr. Zamanlama itibariyle küresellesme ile ayru döneme
denk gelmesi üzerinde durulmasi gereken bir noktadir.

Önce sunu belirtip bir yana koyahm: Cografyarmzda bazi
dillerin yok olma tehdidi altmda· bulunmasnun dogrudan
müsebbibi emperyalizm ya da küresel emperyalizm degil
dir.

orijini saklamr ve hatta bu öz.. ... denilir.

Peki, ürnn kamtzyla örgütlenmi~ bu duyarhltk unutulmu~
larm, kovulm~lahn, sürgünlerin yüzytlmda; küresel em
peryalizmir: tek dil, tek kültür ve ezcämle tektiple~tirme
dayatmasi kar$lStnda nasll bir kar~t!lk yaratabilir? Bu an
lamda Türk(e'nin de tehdit alttnda oldugunu söylemek
mümkün mü? Nitekim Türkiye'de en soldan en saga nere
deyse ortah bir yakl~lm var; Öz-Türk(e konu$mak .. evet,
küresel emperyalizmin. dil dayatmastna kar~t tavlr alma
babmda bu dogr« bulunabilir ama; yüzytllardtr i( i(e ya
~ayan halklann dillerinden kimi sözcüklerin, söyleme ve
seslerin bir kazantm olarak birbirlerinin dillerine ge(me
sine hars: (lkmaYl nast! buluyorsun? Örnegin Türk(e'deki
Irani orijinli sözcükler (lkanhrsa, geriye nast! bir Türk(e
kahr?

y.y da bahsini ettigim sekilde resmi bir huviyetle gün be
gün guclendmlirken, Dumlki ve Kurmanci ise itilip kakilan
yetimler konumunda, sadece kirsal alanlarda, evlerde ko
nusubilrnislerdir. Bu.durum söz konusu dillerin son yüzyil
hk sürecte bir hayli kan kaybetmelerine yol acrnisnr. Bu kan
kaybi; sözcük hazinesinin zayiflamasma ve baska bir cok
erozyona yol acmisnr. Bunlardan biri de; Dmulkide bir cok
ek'in kaybolmasidir. Bilindigi gibi ekler; sözcük türetmenin
en elverisli araclandirlar,

Söz eklerden acilnusken, Türkce (ek'ler bakimmdan epeyce
islek olmasma ragmen) Irani orijinli bir cok ek de alrrusnr.
Bu eklerden bazilan orijinine uysun uymasm keyfi bicimde
kullamlrmsnr, Örnegin -baz eki: kumarbaz'da orijinine uy
gun, zorba sözcügünde ise orijinine (zorbaz) aykm bicim
de kullamlrrusnr,
Bu cahsmam sirasmda bem güldüren bir cok seyle de kar
silasnm. Okuyucu da keyif ahr düsüncesiyle bir iki örnek
vermek isterim.Türkcedeki cambaz sözcügü Irani diller kö
kenli olup orijinali can-baz'dir. Canbaz: camyla oynayan
(camru tehlikeye atan bir i~yapngi icin) anlamma gelir. Bu
Türkceye eambaz diye gecmistir. Bu orijinine aykm sözü
tahlil ettigtmizde, cam ile oynayan anlarm ile ne orijinal an
larru ne de bugün canbaz dedigimiz kimselerin icra etngi
eylemle alakasi olmayan bir anlamla karsilasmz, Yine, sems;
Arapcada 'günes' anlamma gelir, Semslye ise; gunes ile tlgi
li, güne~e ait, anlamml i<;erir.Türkc;ede ise; geneide yag
murda lslanmamak ic;inkullamlan nesne anlarnmda, vb.

Yine c;arplel oldugunu dü~ündügüm bit ba~ka gen;:ek ise;
Alevihkle ilgili ternel sözeüklerin ezici bir c;ogunlugunun
Irani (Dlmllki, Kutmanci, Farski) orijinli olrnasldlr. Dil ala
nmdaki bu verilet, Aleviligin bir Tütk inanel oldugu yolun
daki iddialara tarn bir tezat olu~turmaktadlt. Ternel sözeük
leri Irani olmasma kar~m, bugün Klrmanc/Kurmanc Alevi
leri ayinlerinin, gülbang dualanmn neredeyse tümünü ken
di dillerinden degil Türkc;eolarak yaplyorlar/okuyorlar. Ne
reden, neteye. I~tedilimizin hazin paradoksal gerc;egi.Yine
Türkc;ede Irani diller (Dlmllki, Farski, Kurmanci) orijinli
bir hayli insan ismi bulunmaktadu.

Sorunun cevabml bir hususu belirterek noktalamak istiyo
rum. Anadolu'da 'mISIr' adh bitkiye lazut (lazotu) denir. Ya
ni bu bitkinin orijin olarak nereye, kirne ait oldugu, aC;lkc;a
admda somutla~ttnlml~nr, gizlenmemi~tir. Bu, dil alanmda
sözcük ah~veri~lerinde bazen böyle, bazen ise ba~ka türlü
olmu~tur. Özellikle Tütkc;eye kattlan sözcük eger ölü bir di
le, ya da ölmesi temenni edilen bir dile aitse; 0 durumda
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"Türk~e'dehi Irani (Dlmdhi-Kunnanci-Farsi)
Orijinli KelimeIer Sözlügü"
Blrat Bexri; Zed Yaym, Kaszm 2003, Isranbul

sahipsizhgine ragmen onbinlerce sözcüge varan bir
hazinesiyle, alfabesi, grameri, sözlükleri ile yasayan bir dil
durumunda. Onu ölmeden mezara görnmek yerine: onun
gelecegini teminat altma alma mücadelesini gelistirmek
gerekir. Bu konuda azimsanmayacak bir duyarhhgm olus
tugunu mutlulukla gözlüyorum. Bu duyarhhk gelisme
teammülü gösteriyor. Bunu hizlandirmak gerekiyor. Yap
ngim cahsma bir yamyla sordugun sorunun icinde gizli
olan zaafiyetimizin bilinciyle yola cikilarak yapilrmsnr,

Dilimizin yasatilrnasma kannca-karannca katki yapmasml
diliyorum.

Dillerin yok olmasi insanhk icin yüz karastdir. Cünkü bir
dilin yok olmasi bir halkm, onun kültürünün, mitolojisinin
ve efsanelerinin yok olrnasi anlamma gelir, Bu yüzlerce-bin
lerce yilhk tarihi birikimin yok olmasiru da beraberinde
getiriyor. Bir bitki veya hayvan türünün yok olmasmm
yaratngi duyarhhga kanhyoruz. En basta msamrmzi ve
bütün insanhgi dil ve kültürlerin yok edilmesine karsi da
duyarh olmaya, C;lghglmlzaortak olmaya ~agInyoruz.

"Karanhga küfretmektense bir mum da sen yak!"

Bu caba Türk aydmlannm bir kisrru ve özellikle halk tara
fmdan fazla tasvip görmemistir, Zaten halka mal olmus on
binlere varan yabanci orijinli sözcügün yerine yerlisini bul
makta cok kolay bir i~olmasa gerek. Mesela; Irani olan ab
dest, bahce, bostan, can, ciger, cadir, carsi, cerceve, cesrne,
dert, deste, dost... sözcüklerinin yerlerine neleri koyacaklar.
Kaldiki, bazi sözcüklerin sinonimleri de yabanci orijinlidir.
Aferin-bravo, perisan-hezimet, demlik-caydanhk, girdap
anafor vb gibi.

Kanaatime gäre bugün Türk aydmlanmn bir kisrm ile halk
aym dili konustuklan halde birbilerini anlamakta zorlam
yorlarsa, bunun bir müsebbibi de bu "Öz Türkceciler" olsa
gerek.

Bana Türkcedeki Irani (Drrmlki, Kurrnanci, Farski) sözcük
lerin cikanlmasi halinde geriye nasil bir Türkce kahr diye
sordun. Böyle bir ~ey gerceklesemez, cünkü bunun yerini
doldurmak imkan dahilinde degildir. Kaldiki bu Irani söz
cükler halkm günlük yasammda kullanageldigi vazgecilmez
sözcüklerdir. Mesela, gün adlarmm cogu Iranidir. Bunlan
cikanp Turkce konusabilir misiniz?

Bira, yanyana-icice yasamis halklann birbirlerinin dil ve
kültürlennden etkilenmeleri son derece dogal bir hadisedir.
Dogal olmayan inkardir. "Piskinin halinden ne anlar harn
söz kisa gerek ve selam." '

Fanon'un sömürge aydm psikolojisine dair yaklQ$lmtnr in
dirgersek; Klrmandar/Kurmanclar Türk~e'deki pek ~ok
sözcügün ashnda orijin olarak kendi dillerine ait oldugu
nu bilmemenin ezikligi i~indeler mi hala? Verilerin muh
temel yandgr paymt hesaba katarak d~ünsek bile; dünya
da her yanm saatte bir dil ölüyor ve vanlan asamada
dünya nüfusunun % 94'ü halihavrda 6000 civanndaki
dünya dilinin yüzde altlSlnt kon~uyor. Bebeh ölümlerine
ait flghga ve önlemlere katrhyoruz, ama dil ölümü ve öl
dürmeleri hakkmda -kendi anadilimizden yola pkarak da
olsa- yeteri tutumlar geli~tirebiliyor muyuz?

"Terzi kendi sökügünü dikernez."

Miqeda, Dmulki ve Kurrnanci konusan pek cok aydm
Türkcedeki Irani sözcüklerin varhgmdan su veya bu ölcüde
haberdar olup, Kurrnanci ve Drrrulki'nin yasanlmasi icin
caba sarfetmektedirler. Ancak, diger bir kesim icin aym sey
leri söylemek mümkün degildir. Bu kesim Dünya'dan
haberdar oldugu halde, kendi degerlerinden maalesef
bihaberdir. Buna en iyi ömek; senin aktardigm "bizim
dilimizde de sür yazihrrrus, öyle mi?" denmesidir.
Bizzat kendim gerek Avrupa'da gerekse ülkede bu konuda
keyif ka~mcI ~eyler duydum. Bunlar daha ziyade özellikle
Dlmllki'nin yoksul bir dil oldugu, nasll olsa älü diller kate
gorisine girecegi ~eklinde karamsar dü~ünceler i~ermek
tedir.

Blra, dilin bir halk i~in olmazsa olmazlanndan biri 01-
dugunu söylemeye bile gerek yok. Kaldlki Dlmllki; bütün

I

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Ehe heniyo, tode tene mobet blkime .. Ma wazenime he; ~axsiyete ze
toe ke werte MIleU Klrmanci ra veciye, yine her kes nas hero. Qome
mara taine; ebe xo pma to diya, zafeteni name to he~iyepe, taine gos-

~~ CEMALTA~

Kirmanchi he zana, ez Klrmancki tode qesey kena, pke ez Kirdash:
nezana.
Tey ma Krrmancki jüane rmno, bira bira toqeseyke.

Xer miyande be. To Klrmancki nnd zana, ya Kirdashi?
Ez hurdemine ki rmd zana .. to qeseyke.·

Ma be xer di, apo Zeynel!
Xer be selamet, xer ama ..

*

U CI
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Hee .. bado?
He ke he.. Ez kota arahge, mal nemendo, jü manga u jü bl
ze kote hesa her blray. Pire ma ama, ml blze vete sere bani,
ml va:
"Piro na blze ita sereblrnena, ita de temel danaplro, bon .Vl
razena."
fndi paYlzo, serdo, pere <;ino,pul c;ino, thoa <;inoez bana

Heq rametia xo clhero.. werte gul u nur de bo..
Rameti sero, merdane to ki.

Name btraane to pg bi?
Pile xo Memedo, werteen $lXheseno. Memed; par ne perari
merd ..

To biya SeT.u pay..
Hea .. Ma ke kotirne bme bone xo, ma hire serri pesero
mendirne. piye mi vat:
"Ez srma cia kena. Ez endi kokima sone koti sere!"
Ma hire biray kerdime cia. Btrae mmo jü ~i Bllamge lewe
mlsaYlbexo, Blrae mme .Pi! ki Denk ra c;eneke ard bi, 0 ki
~i uca. Tene arahga piye ml e~t biye, me~i qm bi bi, arahge
thale biye, ml ver C;itkerd, ez ki kota a arahge, ml watan ea
neverda.

Sere u pme to wes be..
To ki wes be..

M~ala ..ma~ala.. Peki to najiniye ra wesa?
Ez ke dina dina serni, bme Heqa ae ra nevecina .. ez cara
inam nekena ke cüamerdo de pak sere herde dewresi de es
to .. teber ra xeta rm biya, hama zerre ceyi de qetiyan .. rm
teber ra se kerdo kerdo, hama ae cara miyane rm herd ne
ard .. rm ki 'zerre ceyi de eire xebere nevata .. qabaniya ceyi
awa, cig ke ama zerre ceyi, ae dest de ro.. esto-esto, cim-ci
no .. ciniya henene sere isani sero cae xo esto.

Pehi tl vana piye mt a taw vaciya .. Ma vtstewrane to se
herd.. amay veyve to?
Tabi carum.. yao deste rm phackerdene, Heq tey biyae .. 0
c;lgoto heni vana .... ez biya des u new serre, rm 296 kiloy
herd ra ze awike dardi we.

Na najini Fatma biye ne?
Tabi.. tabi ..

Fatma wa.

Name xo pge biye?

Najiniye a taw (end seITe biye?
Amlra ses serri pile biye.

To vana ez des u hire seITe biya, seITe to zeweci re semk
nebi?
Tey.. vano serre to qlC bi.. yao ben feleklim.. felek.. felek
ha.. (yao ez felek biya.. felek.. felek)

To vat 'mI (eneke remlte', koti ra.. kamici dewe ra rennte?
Na Denke mara ml remlte ..
Pehi hot de ((me to grna bi CI.• to se pe qaYI' biya..
Yao.. qa dewa mawa ha .. Denk nao ita ..

SIma ~i lewe kami de mendi?
Mare Ruta vane.. Bextera asire wa, Ruta asire wa. sime lewe
omedane xode mendime.. hire serri Misuka de mendime ..
di serri Xosa de mendime .. di serri Denk de mendime .. Ses
hawt serri verdi ra, peyiser amayme dewa xo.. amayme hu
rendia paga xo. Dorme jü cirney guret, dowar-mowar kerd
CI,tene ki kat-pat kerd, ser qapan kerd, ma tede kotime bi
ne .. se u phoncas mala piye ml estbiye, c;orkot Cl,tede qm
bi. Ez hona ke piye xo sero biyo, ml des u hire serri kerdi ta
mam, ml <;enekeremne arde. Piyeml mlradiya, veyveml ne
kerd, 'no hona domno' vat. Mllet ama kot werte, veyve ml
kerd.. DI blrae ml ki mJra pilie, yi mlra raver zeweciay bio

A taw to (end serre biya?
Ez phonc serre biya.

no venge to ser; hama heqa tode nustey (ine. Na rey qese
ke ma henime, ni qesa es:hem qeyd hena, hem ki nustne
na, va sert: blmane, mara tepia kam danowendene Heq za
no.. Bere mao ke mara tepia yeno, blzano he ~inatkare
mae niyaneni este. Xo name ke, nasherdene de. Mordeme
ze to gereko tanq huye.
Name Khahke rm Nexs bio eire; Nexse Cibi vatene .. Amo
na core bonane made boni viraste, mka page xo hona hae
uca, eire Mexsika vane, Hire laci cira biye, Name jü Heyder
biyo, name jü Durs biyo, name jü ki Mistafa biyo. Mistafa
piye mmo .. Dede mmo jü siyo doyme na süye de bon i vi
raste. Dede mmo jü be piye mma ki ita Mexsika de vmete.
Her kesi ra domani biye, piye rmra ki hire laci biye. (ceney
<;ine?)
38i de eskeri bone ma vesnay, nznay.. Bonema bukmatt nz
nay, ma dewe ra kerdirne teber.. vat; 'sone koti sere!' .
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heni bona tey viraji, piye rm ki inam nekeno, ae ra hüno.
Hama; a serre ki rmlet qirrkerd bi, na virade ro rae virast bi,
rae texelna bi, dinarmt deyra bi, piye rru ebe qutiana dina
mit dardo we, hem dinamit zafo, hem dare ma zafie. Ma
qirbana xo pote, kerde vila.. (apo Zeynel ita de kesreta on
ceno, vano 'hey wax hey') Vistewre rm bi, name xo Kazun
bi, (hem vistew re hem werezae/piyo) nma leve de mendo,
zuma cmeno .. Zuma emeno hama se emeno .. abe .. dünya
yi fetediyor yane.. yina ki ~eabarkerd, amay Denk. Roceve
ciya, ama ~ema. Piye rrure vat:
"Xalo,mare zurne be dawule bice .. pere kenime bol.. "
Piye rm, rrure vat:
"Bicikade xo poee, ptya sere lewe Mamude Kaki. MI ver ra
silame Mamudi kere, vace ke Michi (Mistafa) ma resnayme,
to zume made re."
Qarsiye Xozati de Tamotiye/ ya ki fTauxe vane, dewa yinan
uca wa.. Mamudo Kak ki lewe Hermeni de muso .. Werte
cewres teni zurneci de, birinci 0 amo, Ataturki baglarmsetgi
redaiye) ayhgefyane) kerdo .. endi yasltyo (kokimo) .. Neyse,
ma bicike pote, xore san de sime uea.. Mamud ~i bi Xozat,
ame.. ma sime desta, persi-mersi ma jübini ra kerdi .. mare
non di, ma none xo werd .. waxte rakutene de Kazimiva:
"Dedo.. xebere tore vana, qusur de sermeke, deste to phaci
kena .. Heq varkero (kemaniye medo), ma none xo werd,
ma mobet ki kerd .. ma sodrr ra sonime.."
Mamudi vat:
"Ogrl.. (lace'm) meymane Heqi.. hire roci pers cira nebeno ..
qerare dina niyao, hire roci ra tepia meymani ra pers beno.
Sima se vane, ergo?"
Mamudi vat:
"Mistafayma rusnayme, silame xo tore esto, vano zurne SI

ma do, perane yi bado eire rusneyme."
Marnudi mare mesele qesey kerde .. mesala yi be Herrnern
ya.. vat:
"Sanate nnda ogil.. sanate namusli yapaeaksm (bike) .. lta
de Hermeniye est bi, name xo Phapur bi, zuma cmuene, ni
dewi rede yi dest de bioMIhewese zurna kerdo ke, ez se va
ci.. ez siya lewe, rm va 'Dedo .. ez ki gege-gege tode yena
veyva'. Val; 'Be ogil." Dire roei ke tey siya, rm eire vat; 'MI
brmusne zuma.' Mire zurna gurete, veyvi bi, tey sona .. puf
kena, dütt .. dütt .. düt., baska bi ~ey yox..(zobina thoa ci
no) Siya, serre ~iya.. dl serri ~iya.. hire serri ~iya.. ~ar-phone
serri de adam-aqllli musa .. ses serri ma kerd tamam, meri
ki ez tarn musna .. Hama her ke ~ime veyve ameyme, se ke
yeme diyare dewe, pereo ke ml kerdo pese xo, yi pera mo
reno, ~Iqa ke veciyo, yazml~ keno (nuslneno) .. Serra s~ine
ma oncia veyve ra amayme, yi veyvey de dl teni kO~lkeda
nni day ma.. Ma dewe ra veeiyaime, demdiyaime doym .. 0
oncia ni~t ro, perey mordi, ml yi kOC;:lkara teke gurete .. yi;
a kOC;:lkeml dest ra gurete, mire vat; To na kOC;:lkeheq ker
da ke to nae cenay. to zurna heq nekerda, tore homa (ho
na) heqe c;:inay.'Mire heni bi merax ke .. ne demek olsun' Ca
sene xebera?) ez ki xo-xode vana 'hama hama ez zuma de
ni mordemi ra usta', no mire vano 'to hona heqe nekerda.'

"(:ae?"
Piye ml vat:
"Pere xo c;:ino,pule xo ~ino, Zlmlstano, ban be ~lga vuaze
no?"
MIva:
"Apo! Ez bane xo Vlrazena, sona na Zlmlstan gae cena, qate
ki eliane xo cena, jü ki qlramafone cena"
Oncia hüa .. neyse.. ma blze sereblrne, kerde plrban .. Cao
ke ez tey bona Vlrazena, sere xo ko wo, tede sal u kemero.
Ezo ke yi tlrri hende cae bone raqllayni, hurendi duz keri,

Pirc sIma kam bi, h.oti ra bi?
E dewa Dewresi bt, eire Seyd Ismayile Zarek vatene. Piri Cl
ra pers kerd, vat:
"Tahbe rm, to cae hüna?"
Piye mi vat:
"Pire ml ez be lace xoa hüna"
Vat:

virazana .. Pir kardi erzeno vile bize, piye rm ama vere cebe
ri, vat:
"Piro, a ~lbiza to dest dera?"
Piri vat:
"Tahbe rru, layik ita de ban vtrazeno, qirbana huren dia te
meli de serebimeno."
Kakayis gma piye rruro, hüa.
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Mulxute SIma de kam pg musa?
Ez dawule domankina xode musa, ml defe Vlra~tbi, ml CI

mtene .. Qasnage serradiya ma guretene, posnk ontene ser,
kerdene defe.
Bado; ez ~iyene veyva, veyva de ki dawu)e dene ml, ez he
ni, heni musa. Ez ke dawule musa, KaZlmama, ml dawule
cmHene, KaZlmiki zurna cmltene. Nika laci, torni .. cmene,
ba-bao .. her ~inate ki despere yena. Saz u dawule cmene,

Hado?
Waxto ke ma restime piye xo, waxte yina ra raver kesi es
keriye nekerda, rmlet endi ~e~t-hawtaeserre bi, ebe yi serra
berdene eskeriye, yine ses asmi eskerine kerdene. Piye rm
no rameti ki wast eskeriye, ~i ama, bi newes, zaf newesiye
onte .. endi rocane xoe peyina de eile de bi. MIlet ki hesiyo
pe ke Mistafa neweso, amay ~e ma bi pm. Piye rm vat:
"Def''e rm bere vere ceberi."
Ard olaga ceberi, vat:
"Hey wax hey.. orte ormre xode rm va, ez na cer rae sero bo
na nana ro, rmre nesib ne bi, ez ne~ikiya."
Gmapuo merd. Ma gon u kefen kerd, dard we.. Yira tepia
ml ho~iya yi ar:deser, ml yi boni nznay ardi ita, ni boni ita
de vIra~ti,hona ki ita derime ..

Hern saba sinate, hem saba idare ceyi..

Piye toe rameti saba ~inate to rusna, ya saba idare {eyi to
rusna?

Peki tora raver khahk u piye tode na·~inate e~tbiya?
Ne. Ne.. ke~i de C;iyohenen ~ine biyo..

Pesewe bile nefmdena, zurna cmena. Serra hawtine ma on
cia piya sime, veyvey bas bi, ama ez gureta berda ~e xo. Si
xeta ke yazmis kerda, vete arde .. yi di teni kocike darkmi
veti ardi.. perey ardi .. kamice veyve de ke ci veciyo, ~lqa ko
to seme rm, tede ardi hasab kerdi, ye xo xerc kerde, hama
qanse qurse de mi nebiyo. Heqa rru de be rm.. yi di kocika
ra ki jüe de be mi, vat 'na tore, na ki mire, hama bice na ki
cika mi ki ye to bo'. MI va; 'peki .. rru ke par na kocike gu
rete, cae to rm dest ra remne?' Vat; 'Ogil, a taw hona noxsa
niya (kemaniya) to estbiye, jüye ke a noxsaniya to bivemte
ne, vatene yazux ke (Hefe) no sinatkare Papuriyo.' To mka
mira üstina (rm serro wa). Mileti re saglam biguriye ."
Hire teni zurney ardi, xonca sero nay ro, vat:
"Kazimerru, werte ra jüe bice, bicme!"
Kazimi vat:
"Dedo, ayib niyo.. to kamecine leaqe ma venena, ae bide
mal"
Mamudi jüe werte ra de be ma, ma gurete. Sewe ra vestime
ra amayme, ameyme ~e. Amayme hama nafa ki dawule C;i
na qardasim .. (birae rm) Piye rm vat:
"Bicike kipoce, sere Bextera. Di brray bi, jü dawile crrutene,
jü ki zurna cmitene hama; Hurdemena ki merdi bi, cira do
mani ki eine bi. Mabicike pote sime uca, sewe ki uca de
mendime. Bi sodir dawule arde de ma, Kazimi vat:
"Sonime veyva, perane SIma rusneyme."
Vat:
"Owo ke MhiciSImarusne, ayib niyo, pere cigo?Becerebere!"
MI di emeliay Xosan ra veznayra ardi ke bona viraji.. baba
yigite (calasuri) heneni bi ke dagleri delerdi .. (Koy lone ker
dene) .. dede nu be zarnae ma wa ki ostaye, MI va:
"Ni dinarmta ni kemeri biphisqne, hurendia boni rast kere,
qawax ki zafo bibirne, bono vtraze ez sona. Cime SImasero
bo!"
Ma sime, veyvan.. dawule cirute .. Ulupmare Pilvanki ro ko
time Cl.. Dere Nahiyesi ro, Deste ro, hete Qirrga ro, Muski
rage ro, feteliayme, cerexiayme ameyme ke zamye vore vo
ra. Ma hire asmi feteliayme.. pere gureto, pere kerdo ke
pek.. Ez ama ke boni vtraste, ser gureto, tene cit sano ce
ber.. naylon sano penceraue qickeka, cinike bme boni de
ra.. Tede xan u xirabeo, hit u camuro .. Ez siya Elejiz.. rru
qate cili be qiramafone de xo guret?. ez amo Qerece, rm gae
xo guret?.. Jü ki ml vi~taree gurel ?. Serre biye tamam, pi
ye mmo rameti merd ... MI ni boni serba xanre yi ardi ita..
Cencina xode her ca ro fetelia, mka ki ez ya~liya (koklma) ..
sanate mka domana dest dera .. domani sone .. ita dukane
ml esto, marangojine kena .. gurina .. c;eberaVlrazena, penc;:e
ra Virazena.. ne geldise yapanm .. (~l ke ama Vlrazena).. ha
yat burda biter abe .. (omn nia qedino)
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Hassa.. hassa..
Cüye deste to nnd bo, kutik se keno? Rae nia semserde wa,
kunk ebe tmse henenia corde ama ke, rae ze düyari tika, to
be bo, rm coru tevdire xo nekerd vindi. MI zana ke kuttk
corde dogri rmro yeno, seke bi nejdi, rm usire thonde vore,
xo da usire sero, cut vozda kmare C;:1&lri.MI ke vozda kmar,
kunk verd rrnra.. se ke verdra, yi werte <;1&Iride xo tada, xo
rast kerd hete rm ser, rrn rast werte qafe de dapiro, qafe ker
de werte vore, onciya xo kerd rast, hete ml ser xarr kerd ..
mIjüna depIro, khastayts gma pIro, teka hireine de qafe kü
te werte vore ra, hete cereni ser yalla.. Ve)'Vlkevat:
"Qmbane destane to biyene!"
Neyse.. ama lewe ve)'Vlke,ma be xerdi .. xer be sllamet .. ma
jübini ra per~i kerdi .. c;:itaxo.ki arda vere feki.. ml va:
"Cüamerde SImakoti dere?"
Vat:
"Cüamerde ma ~iyeVank.. qeda yina re bero!"
VeYVIke<;enaMeme Ylbilia, ez ki dewe de Meme Ylblli re
gurina. MI va:
"Ne waa ml.. na raa' sima koti ro sona?"
Vat:
"NiyaVlrade so, xeyle ke Vlrade ~iya,jindano, jindani bIqe
dene, dere yeno vlrniya to, semserde so, dere pili kuye. To

Ez siya banane corena, rru va mka rmre vane be zerre, ha
ma kesi ez negureta zerre. Cike cüamerde xo ke cede be, rru
cene zerre, herkes rm nas keno. Vere süye de tek bon esto,
ez veciya yi bani. Veyvike teber ra wa, kunko de sur cigire
vore ro ama, veyvike vat:
"Ax be sere rmro bo, kunk meriki weno!"
MI zana ke kunk luko .. hama ez kutiki ra daha zede luka
abe..(ita de huwayis gmo maro ..)

Tenz ki lawtka ser qesey bthime .. lawlka de to esta to va
na; To koti de kota tenge ke, to a lawtke xo sero ytmts her
de?
Ez ~iyaZImeqe, uza de guriyene, Roce xlZlribi. Vore zar vo
ra bi. MI va ez seri c;:eke sodir ra qlrrbana kenime. MI uca
dadase sandaleye portatifi Vlra~ti,jüe ml kerd u~ire ra ke bi
yari c;:e.Ez gma rae ama, pe Zlmeqe de bme ~üye de bani es
te. FIrtane heniyo ke kerner neveno .. imkaniye c;:ina,game
neerjina. Ez ama lewe yi bana, bano ceren; bane herdio, pey
de alt-usto. (di qatiyo) tabil.. hasa sima ra kutiki laway
amay, ml kUtlki xora qori kerdi, ez ~iya sere banl. Ve)'Vlke
be cinike wa, sere xo c;:eberra kerdo teber, heni Vlnete ser
kene. MIva:
"Waa'm, na raa SIma koti ro sona Xozat?"
Ez ki.a rae ro cara ne~iya, cinike vat:
"Raacerine hewre~i yene qapana, veciye na banane corena,
uca ra semserde bena konay dere .. MIre tanf kerd ez ~iya.

Ez hona domane biya, to be Saycania amay dewa made
veyve mtsaytbe Sayicani.. qonage stma hurdimine t;e ma
bioDawuli pesewe amay ke t;emade sIma blXecelne, to be
Sayicania koti qerecore.. ez zaf te~ire sima de menda. SI
ma kay ki zaf nndek kaykene ..
Yaoya~ gecti.. ne edersin .. (yao serri verdi ra, birne khal se
kena ..)

Werte laca de ham heu: tora ~iyo?
Hiremena ki sinatkarie. Sinate ra ber ki muayitina bona ke
ne.. hama jübin de necene, baxse bexse qelfe cene, bona vi
razane, bas kene teslime waym kene.

Peki cend domane to este?
Hire lace rm este. jü Sayicano, Jü Xidir bi, yi dima Ali Ri
zao.

Marangojine de to pg pg vlYazena?
Her ci ki virazena, qe thoa rm dest ra nexelesino .. qu~a qa
nat yapanm .. abe.. he. Anladm? (there re perra virazena, bi
ra.. ht.. kot serre to?) Ez ostayma düyara ki kena, ostayma
marangojine ki kena, despera rmde her ostayme yena. Ez;
hem themur virazena, hem themur cmena, hem yimis ke
na, hem vana .. Nika atolya rm ki esta, uca de rnarangojine
kena .. rm zaf themuri vrrasti, hama mka nevirazena, The
mur zaf waxte isani ceno .. rm dest de zaf kare bena, etur ne
kena end i themur viraji.

PekL Themur kami toa salix da?
Abe .. (birae rm) ez themur bexo musa ..

Yeno to viri.. to en stfte veyve ~ami de dawule cmue .. ya
ki kamici dewe de to stfte ~iya veyve?
En sifte rm Pilvank de dawule cimte ..

qirnata cmene, themur cmene, lawika vane ..
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Heq qebul hero!
Ya.. henL.

Dema to qerremiya"
Tabi.. hama rm serkerd ke
pakao, hama dewi eine .. is
ter veng de .. ister bidtrriye ..
Ama war, rm berda de bine
vesne.. onciya veciya ser,
onciya hewn ra siya., Rea
didine hesia xo ke tiji esto,
sere Mezra Dewrescamala
de qerti este, yi qerti mira
asay. Ez kota rae ama uca.
Uca de jüo de kokim

Hamilkan ra ama bi, yi bone yi rrn virast bioYi mordemi a
taw lace btrae xo est bi pese mi. Ez dogri siya rm da cebere
yiro, kota zerre ke hao texta sero ronistaiyo. Se ke ez diya,
hurendiya xora til bi, vat:
"Wey, wey.. to koti ra ama ..?"
MIva:
"Se kena .."
Vat:
"Heq kena, na sewe ra to koti ra yena?"
MIva:
"KelleHeqi.. es pesewe kode teber ra menda __I"
Vat:
"WI~~.,!"
MIva:
"Tomendena rm pers rneke, filan ca de loda kmkori esta, a
ke ye kamiya, rm di berdi kinkor vesno, to pile ita ya!"
Vat:
"Heq pilo!"
Ez zana <;lke.. yi kmkori sero jübini qmkene .. MI va:
"Perane yine ez dana Cl,kes ke~i ra mecero de.."
Endi veresan ra gma rae ama <;e.Nala de mma hewle biye,
ml kerde qmbana XlZlri.

Zerre lode germo?
<:;:1 germo.. zrrmstano ..
gocige de rm bi, derg bi, rm
ont vere feke xo, ez uca de
hewn ra siya .. Ez hesiya xo
ke, zaniya ra cer, qorri nene
rm ver.

fit CI, fit Cl.. na lawika ke to
qal kerde, IDluca yimis ker
de.. Berde kinkor vesa, ez
onciya veciya lode ser, mi
dire tapule bini esti bme,
rm werte lode kerd xor, tey
hohke viraste, ez kota CI, rm
sere xo qapan kerd.

ke kota dere pili, deste nave
ri ro rae sona. Xo bicerexne,
vere awike ro so. Ta ke xey
le siya, pird yeno virniya to,
derbaze deste boveri be. Ve
re koy ro raste ro so, tikrnise
hoqise bena, to ke a Zlqeve
te ser, dara kmkori niznaiya,
asena, xo be a dare bice, ga
ban ro so. Duz so, to diyare
Mezra Dewrescamala de ve
cina. Xora sano, to hende ke
xo uca resne."
Ez gma rae siya, voreno, se
voreno.. dina fita vel-vele.
Vora verene, erguce biya, na
vora peyine sero zaniye vora.
Heq cinike ra raji bo, rmre ke
se tanf kerd, ez siya resta
nejdiye dare. Firtane dot ra
sann cimane rm, nesikina ke
dare ro serkeri. Deste cepi
ser cerrexiya, onciya a,maga
ban.. MI serkerd ke ez onci
ya ama a hurendiya xo. MI
xo sas kerdo, ez oncia siya a
raa xoro siya, hoqis ro veciya
ser, nafa ki rae virniya rrude
beli nekena. Dare asena, ez
onciya siya lewe dare. Onciya deste chepi ser cerrexiya, gma
vere Koe Suri. Endi sewa tariyo, heni voreno ke, seberesa, ,
hama sere mi qewenno, rm defe serkerd, ebe sira wa, ciye sa
keno, rm xo-xode vat 'ni banie'. Exro ke tede viyalie, nepe
zekitero, ez stya, se ke rm uca di, uca ama rm viri. Tekjü rey
ez uca ro si bi Pilvank, Ware Dare vane siya uca, ama rni vi
ri. Se ke nu viyali dt, rm va 'hey wax.. ezo ama Koe Suri,
Dewrescamala pe rru ser mende'. Ez biya tesan, hama awika
de nnde uca esta, sandaliyo ke herme mira, rm tikrnise vore
kerd, rm awika xo sirmte, deste xo rada, hzge viyale ra rru
usira de nnde qat kerde, sikite. Nafa ki semserde siya, jm
dano, ebe tersa sona, hedi hedi sona, vana 'jindana ro sona
bine' .. A usire diste xo derkena, sona .. derkena sona .. siya..
siya.. siya.. nafa deste rasti ser siya. Siya raste dara kmkori
biya. Les u nern kemer onto, kinkor werte de nizno. MIva
'endi ez rmrena, qene yene na dare bene, meyite IDlvenene'.
Ez; qefeliya, haI mlde nemendo. MI 0 sandali tikmise vore
kerd, ml nia dl destana da kmcane xoro, xo sanaro, ml ser
kerd ke venge kirbite ceve mlde ama,. Dest est ceve elega xo
ke, kirbita tey. ml clgara neSlmltene, jüo de Pilvanktc lewe
mlde guriyene, 0 vestene ra soba fitene Cl.. Dema ke yi kib
rite geIet kerda cebe elega ml. Se ke ml kibrite diye, ml va
'weyy.. kes <;inoblmlro, ez mIrena?' Ez veciya loda kmkori
ser, tapule seri thoa nebiye, ml berde este bme .. ez ama cer,
ama cer.. hama va henio, va yeno <;:1 sere to bldaznL. ml adlr
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berxwedan jiyane diyorum
gel ve düs bana ..!

sokaklarmda
eskiyi beceren memleketim

ciyanca yürüyüste adimlarrm
balayken onlar, düstüler duru eamurlara
özlüyorum admi cok
sistola bagladrm C;lgutmak icin
kilsiz bir düzleme
ve her vurdugunda yüregim kendine
ismini canhyor oyun gibi Bebekli kilise

berxwedan jiyane diyorum;
gel ve kat beni ...

- yika ömrüm
soguk yagmur larda bedenimi, bilmesin
annem
o km delice bekledigimi! -

~~ HAMiT YÜKSEL

sevmiyorum
olumsuzca eklenen türkce ekleri,
hem ne diye üzüyoruz
ne diye tek renk yok
gökkusagmdan kalemimizde
sicrarmsrz gibi davramyor hayat bize

•
anerxwe
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Ison ke besebikero zonena qeseykero,
zof nnd beno."
Dest kerd ra ve Pirde Paxi vake:
"Niade, 40 serra re ave cereniya na pirdi
de lege ve leyrune hora bene, wazene ke
bovere chemi visiye, hete Dere Cermi
ser sere, hama lewe yi pirdi de qewa bi
ye, Qewa Pirde Paxi vatene. Mileti hata
sodir a qawa de ju tunni ser xumare kay
kerdene. MIlet; ta .. Paxe Suru ra .. Birmu-,
ra .. Gaxmut ra ... nezon koti ra amene
ke uza kagitu kay bikere. Hata soder ke
uza 0 feke chemi de hayleme u hurhunt
vi. Loge ve leyrune hora uza vmdene ke,
tene sukutiye vo, herey verason hore
bover visiye ~ere. Tene ke bene kemi,
leyrune ho cena Ieke ehern ro yena ke
prrdi sera bover visiyo. Waxto ke yena
pird lete kena, xfilde duhete pirdi ra PI
singe vejina. Logeke pIsmge vinena, ter
su ver sas bena, hurendia hode cemedi
na manena. Se bikero pismge dismena
de gezevtula wa, dest xelesiaene cina,
zof dismena de qewetma. Pismge ki eke
loge ve leyru ra vinena, zof ben asa. Va
na:

"Oxl C:;Isaydo de weso, ez qe lerze me
keri hore gtra gtra seri."
Cnne ho bereqine, ho ro loge cena gtra
gtra sona. Waxto ke kuna 've nejdiye lo
ge, xafil de aqile yeno ve loge. Ho ho de
vana:
"Ala meke, ez ree je kunki bilawine."
Vana:
"Haw, haw ... "
Je kutiki lawena. Na veng pIsmge re qe
wes nino. Vana:
"Hala, hala! Na sene ciya de nianena ke,
nia je kutiki lawena. Na nebo zarar
merar rru do, meke ez raceri peyser
seri."

Osenek cerena ra hurendia horo peyiser
sona. Pismge ke sona, loge cerena ra ley
rune ho ser vana:
"Domanenel Niade, rru nnd gosde, ison
ke zovina zonena bizono, zof nnd beno.
Ozon gegane heyate isoni xelesneno."
Malime ma Memli ke na samke vate,
vake niade:
"Loge ke zone kutiki mezonene, btyene
boka pismge."

Ma nistirne ro. Cante ho ke est ve masa
ser vake:
"Ya.. ez malime simao neweo, esmer pi
ya giramere Kirmancki sero gureeme."
Dersa virene de ma hore tene qesey
kerd. Malim vake:
"Zovina zono de bin zonaene ciyo de
nndo. SIma zone Hermlkamca, yane In
gilizki thoa nnd rmsay?"
MI Vake:
"Ya, malime rru, ma nnd rrusayme, hora
malima ma Gewere Hermlkan de wen
do, zone Hermlkani zof nndek qesey
kena."
MI ke heni va, malim vake:
"Ala tene qesey bike, ez gostine, n cituri
qesey kena."
MI ki eve 1ngilizki heqa ho u heqa mek
tevi de tene qesey kerd. MI vake:
"My name is Khali, I'm from Taxte Ge
yale, 1 have finished the Elernentary
School in Kemere Deleverge"
(Eve zone ma kiniaro: "Name rm Khali
yo, ez Taxte Geyale rao, mektevo VIren
rm Kemere Deleverge de wendo. ")
MI ke nia tene qesey kerd, peyniye de ki
rru vake:
"I want to be an Englisch teacher."
Yane rru vake: "ez wazon ke malirrte In
gilizki vine."
MI ke heni vake, malirne ma Memli zof
bi ve sa. Dest dave herme rmro vake:
"Aferin, hora na Kirmanciya made keso
ke 1ngilizki bizono zof cino. Dina de je
de na zon qesey beno. SIma ke na zon
nnd birmse, no heyate sima xelesneno.

"Ronisel"
Vake:

A~ ra hins sere ave, ez feke Cheme Har
ciki de Universita Kemere Cile de Zon u
Edebiyate Ingilizi wanon. Ez ke sirufa 4.
de vine, roze malimo de newe ame, ame
dersa ma, mawa Kirmancki sahx dano,
malime zone Ktrmancki vi. Eve ho ki
Taxte Mernis ra vi. Eke ame smife, ma
ver ra ustime ra, vake:
"Ma ve xerdi!"
Ma ki vake:
"Xer ve silamet!"

I

» APKHALi

Cl)
c

<Cl)c:
0 Cl)N
Cl) Cl

~
c-Ul.- -~ a.-~ CD~

~
~
0

<Cl) mc: <Cl)0
N e

Cl)
Cl) .~~m
Cl)
)0)
0
..J

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



•vlzyon
• •projesi

der
sim'e
yerel
radyo
tele-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ÖNERt;
Hic zaman kaybedilmeden, bölgemizde yerel Radyo-TV
yaymi yapma hakkmm kazamlmasi icin bir A.$. kurulmasi,
ilimiz merkezli olarak kurulacak .AS'nin kurulus ve ilk aln
ayhk dönern cahsrnasi icin bir bütce ve maliyet cikanlmasi,
bu maliyetin yurt ici ve yurt dismdaki girisim destekcilerin
ce ileride ortakhk hissesine dönüsrnek üzere paylasilmasi ve
bu cahsmayi koordine edecek ilimiz merkezli bir inisiyatif
olu~masl. ..

lann kullarulabilmesi icin öncelikle ilimizde bu hakki almaya
soyunmus bir A$'nin kurulmasi gerekmektedir. Cünkü bu
konudaki her türlü gtrisim ancak bir AS aracihgiyla mümkün
olabilmektedir.

13.10.2003 tarihinde yaymlanan yönetmelik degisikligi ile
"RTÜK'ün yaytn lisansi verdigi bir kurulus bu lisansi, yaym is
tasyonlanm ve sebekelenni üst kurulun izniyle, mevzuann
aradigi sartlan tasiyan bir ücüncü kurulusa devredebilir" hük
mügetirilmisttr. AnC'ak yaym alammn degistirilip degistirile
meyecegi konusunda net bir ifade yer alrnamaktadir.I konu
nun uzmaru bir hukukcunun bilgisine ihtiyac vardir.)

Muhtemeldir ki yerel dillerde Radyo-TV yaytru yapilmasi, ye
ni kanal ve frekans tahsis edilmeden, daha önce yaym hakki
kazanrms kuruluslann yaym yapmasl veya bunlann yaytn
haklanmn devrahnmasi yolu ile gerceklesecektir. Lisans ve fre
kans sorunu bu yöntemle asilmak istenecektir. Eger yeni li
sans basvurulannm önü acilmaz, lisans devri ile srrurh bir im
kan sunulur ve yaytn alarurun degistirilmestne izin verilmezse,
bölgemizde yerel yaym hakki icin yargtya gitmek dismda bir
yol kalmayacak demektir.

Özetle; sürec baslarrusnr, yargt yolu dahil bütün
olasihklann degerlendirilip bütün imkan-

Yapilacak duzenlerne He yerel dillerde yaym yapma imkam
gercekten dogacak rm, yoksa degisim kagn üzerinde kalarak
fiili engellerle bu hakkm kullamrm rm engellenecek, bu daha
bilinmiyor. Bilinen bir sey var ki kisa zaman icinde, engelli de
olsa kendi dilimizle Radyo-TV yayml yapmarruzm yolu acih
yor.

Önümüzde iki yol görünüyor ;

ya yapilacak yeni mevzuat düzenlemesi ile birlikte yeni lisans
basvurulan kabul edilecek,

ya da yeni basvurular kabul edilmeden yalmzca daha önce
basvurusu ve yaym hakki bulunan kuruluslann bu olanaktan
yararlanmalarma imkan tamnacak.

Yeni lisans basvurulanrun kabul edilmemesi durumunda, ili
mizde önceden yaym hakki kazanrrus kurulus bulunrnadigm
dan bu hakkm kullamrm fiilen engellenmis olacaktir.

Yasal düzenlerneler ne yönde olursa olsun bölgemizde kendi
dilimizle yaym yapabilmemiz icin öncelikle RTÜKmevzuatma
uygun bir Anonim Sirketin kurulmasi gerekmektedir.

Kurulacak Sirket

> ya yeni lisans basvurusu yaparak

> ya daha önce basvuruda bulunup yaym izni almis bir kuru-
lustan bu hakki devir alarak

(komsu illerden cok sayida basvuru bulunmakta olup pek co
gu fiilen yaytn yapmamaktadir.)

> veya dava yolu ile (2003 yilmda verilmis bir haktan yarar
lanmak icin 1995 yihnda basvurulamayacagi gibt temel bir
gereckten hareketle)

> yasal ve hukuki yollan zorlayarak muhakkak ki bir sekilde
. yaytn hakkrm elde edecektir.

RTÜK yasasl geregince özel Radyo-TV yaymlan yalmzca usu
lüne uygun kurulmus Anonim Sirketlerce yapilabilir, Kendi
dilimizde Radyo-TV yaytm yapma hakkmi kullanabilmemiz
veya bu hakki kullanabilme yönündeki cabalara girisebilme
miz tcin öncelikle ve acil olarak RTÜK tarafmdan belirlenen
özellikleri tasiyan bir AS'ye ihtiyac bulunmaktadrr,

Yasal sürec baslanusnr ve vakit kaybedilmemelidir.

ÖzelRadyo-TVyayml yapacak kuruluslann yapisi ve uymala
n gereken sartlar ile yaym izni icin gerekli kosullar ve belgeler
ilgili yönetmeliklerle belirlenmistir, (Bu yönetrnelikler ve sart
nameler yazlya eklidir) Aynnnh bilgi ve gerekli formIar ic;:in
www.rtuk.gov.trinternet adresinden yararlamlabilir.
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ez ju daro de azgeleo, sere na koyi ra
riskä Im ses meträ xoriye bmö hardi ra
quli ra zof has ken
eke bmä siya rmde raoresiyä
buh uye, bixeceliyä
zaf ke ~i ra tersen
eve torjen ke mirodä
mi xmcir kere
hurdi, hurdi berze sova
ma u piye hu nas nöken
se re na koyi ra
vay ez gureto ardo ita
siliye ru da rm
rrn jil da.
hedira mi nöna tek teyna
ez ke theyr u thuri gos dan,
heni gose hira
gegane ke ju lazek yeno
niseno ru bmä siya mi ra
geal keno nizon cira
berveno, hestir dano war
dano serö riskunä rmra
hestir ke ginene sere riskunä rmra
zerre mi dez dano
je dezö torjeni
u waxt ez fam ken
derdö bäkesän.

esan
A

e
~~ DENiz DOGAN
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"Hef ke Dina Miste Siliji nas nekerde.
Deste dey deste Xizm vi. Ey sene newe
siye viye ke wes nekerdene" Niya vatene
Yemos Xatune.i.Hef ...

Hona ke hukmat neameyvi werte kir
manciye, hona ke Dessim sare xu sere vi,
i serru welate made ne doxtor ne xeste
xane eine vi. Kirrnanciya virene viye. Cer
xarpet cor Erzmgan, qoce gola Dessimi
be doxtori, be xestexane, be ilaz viye.
Hata dewre Mistefaye Stliji.

Mistefa, Dessim'de dewa Siluzu'ra torne
Hesene Siliji, laze wusene Stliji yo. Silu
zu hem name asire wo, hem ki name de
we wo. Dewa Siluzu mavene Pilvank u
Halboriye de veroze koye Anavare de de
wa de qerara.( ltiqate kirmanciye de va
ne xrzrr kuto thone feqire, ce Hese Siliji
re biyo meyman. U ruval ra Xizire ce He
se Slliji sere sond wene )

~~ SAHEYDER VEROZ

"

Loqman
Hekime
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Chene, sIre terteley de xeyle tenge vineno. Gerre kene va
ne e~qiyau keno wes.Domonune xu ceno remeno kowu.
Zamane mlgarune olte de, naver bovere ~hem ra Ali~er
Efendi de ciranen keno. Dlma her c;:iceno xo C;:lmpeyser
yeno dewa XU. 0 Slfede ko de eskero de dlrvete glran keno
wes. Bado ifada i eskeri, cherrey xelesnena.

Waxtena dIme onci MlstefayeSdiji eve ilazu ra wazene bene
makeme ifada. Serre 1942 ya. Mahkeme mazgerd de beno.
Haqve ilazu danera dö~ Stluzura ve hata mazgerd eve ling
bene. Endi koklmo, xeyle ra wa. Beno persa. Dewa kene ra,
ifada cene, ilazu rusnene Anqara adli up. Doxtor cereno ra
yeno dewa xu. Vano ez mIren. He~te tamam ne bena
mIreno ...Dlma Anqara ra kagne yena, vane ilaj pak vejiye,
bero i1azune xu bljero je vatena xu doxtoren blkero.

Newesune dey ra taye hona wesiye. Ison gune her ci ine
fekra gosto. Her kose Dessirni de her clewe de newese dey
biye. Sinata u hunere Mistefaye Silijt sere meseley zofiye. Ni
belkia romane de bere ra zu. Wesiya cleyje romana, hem
hete doxtoren re, hem hete esq re, hem hete nndekiya we
siye re. Ison kamciye vazo, kamciye ne vazo...Cor kose Des
sirni de mayina xu ya süre sere cherre kirmanciye ...Qona
gune Agdati ra, Sey Rizay ra, ce Satoli ra, Civrail u Qemer
Agay ra...Agleru ne Dessuni de jü orrur olbojiye ...

Qese u meseley zofiye...

Tede ne nusine ...Werte ra some.

38 ra ave qewga asiru de qe kesi cever ne vezeno. Sono ne
wese her kesi ser. Herve 38 de ki hem Dessirmzu hem es
keri tedavi keno. ( tu vane xevera xu sende hipokrati ra bi
ya) Hem dernenu hem Ragip Gümüspala bene newese dey.

Serva ilazune Mistefaye Siliji kokimune ma qese henen va
tene ke ison ima ne kerdene. Be bt vine ke gese her kesi ju
vi. Tedine ju fekra ayni ci vatene. Mesela vane gersune ke
gme ju mordem, ey coru dirveti we ne kerdene. Meleme de
xu bi, kerdene feke dirveti ra, qersune eve xu onciyene we
arnene tever.

laqa dey qesey keno. Daima ri wayis beno. Saga xu her kes
re wes yena. U waxtra gore pay kerdena xu, kmc kole xu zof
nndek beno. Halboriye ra ju cinike vatene" Mistefeye Siliji
ke dötra mayine sere amene ma axuzar mendene ke tey ni
yadime, neqese salvaru nevana, zincila kosteke ne vana, boa
misk u amberi ne vana..."

Waxte yeno ke, Mistefa her newesiyere, her derdi re, her
quli re derman peda keno.

Kunora kowu, her vasi ra, her eiehege ra numune ceno. Xu
verdano tabiat, her heywan u her maxluqati. Her ci tabiat ra
miseno. Ce xo de sürüye plsmgu keno weyiye. llazu viren
de ine sere tercüba keno. Waxtena dime ke venge xu kuno
cor kose kirmanciye.endi Dessim'de ke kam newes vo, kam
dirvenn vo xo erzene cevere Mistefaye Stliji. U endi cherre
u doxtore Desslmi'yo.

Dewre a~iruno. Dewre qewga u te koteno. DeSSlmgurlago,
dewi sllxetiye. MIstefa roze ~e xode be qlsawet ne maneno.
Boyna el~i yene dimera. Ray olagi <;ine.Newe~i, dlrvetil, ne
~ikine bere. U rira Doxtor sono newesu seroVajime ke ~ica
ye dlrvetin seroHona ke u ca kare xu ne qediyo, jüyo de bin
weseneno beno newese xu sero Haqve ilazu ve hazetune
cherreyen nanore mayina xu eve na tore dewe ve dewe fe
telino, gegane eve asmu nye <;eyine vineno. Omre xu niya
mayine ser kowune, dewune Desslm'ra vereno. Heyderu ne
Rosnage ra, blra c;:enaQemer Agay,waa Qemere Süri, Rm
de de zewejino.

Mistefaye Slliji heto jü ra ki wendox u mille beno. Qurane
waneno. Zävina ki zof laqc;:i,yaranci beno. Mesele xu zofi
ye, nene mordene. Kamo ke u diyo nas kerdo, muhaqaq ju

Dewre padisau de roze Hemilka'ra taye mordemi yene Des
SJm.Gumano cira taye doxtor-cherrey bene, Deva devo ser
rune 1880 beno. Kowune Dessim'de feteline, vas u ctcegu
dane are döz kene. Siluzu ra Mistefa ki hewes keno, kuno
ra nine hem eire ra u olagu sahx dano hem cira sinate rm
seno. Hona xorteke beno.Xeyle waxt kowu ra feteline. Her
vas, her newesiye, her ilaz Clsalix dane. Misteta ki xu ver
dano Clinera xeyle ci rmseno. Peniye de ke kowune Muzu
ri ra raste vase bene, esq u cef ra ne zonene ke se bikere, En
di feteliyaene ce visnene kare xu dane are teknene sone.
Yexroke serva i vasi ame kutera kowu. Iye ke her ci Clsa
hx dane, sirre i vasi Mistefayre ne vane.

MistefayeSlliji cencena xo de bmge doxtoren niya rmseno.
Hema na hondaye ke gama virena, Dima zonayena xu, si
nata xu, hunere xu, eve xu dest ra xeyle ave beno. Eve cate
xo ra, eve qeyret u meraxe xora fayde her vasi, her cicegi
döz keno. Bavet ve bavet ilazu melemu virazeno. Dewa dey
ra kokime bi, vatene: "ey vas u cicegu de qesey kerdene, ey
verde her vas arnene ra zu. llaze kamci newesiyo eire vate
ne."
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~~ NESiMi ADAY

<;ogumuzun barbarlara ait bir dagamgl vardu: Fakat ~eltladeyin
ce sevgi ve saygl kan~lml bir reJleks gösteriyor ve sank i ötesine ge
~emiyoruz. Barbar ve )ehlil. adh ~iirinizin ilkinde ~öyle dizeler var:
"Anka'mn beni blraktlgl yerdel Barbarlara rastladsm, en (okl Seni
andmyordu incelikleril Seni ve senin ~ehlil.duru~unu." Yahut ~u di
ze!er: "$iirse ~eltla sesine benziyordu! Yani yalan yani bir kam zu
lüml Inceligin barbar duru~u belki..." Bize ~eltla'YI;~ehlil.bak~l,
duru~u ve ~eltLaisyam anlatabilir misiniz?

Cogumuzun barbar'a iliskin dagarcigim dolduranm resmi tarihin pa
radigmasi oldugunu yahut sözlükler oldugunu söyleyebilirsiniz her
halde. Buna gäre barbar denilince, "uygarlasmarms", "kaba", "zälim"
gibi nitelemelerle sekillenmistir dagarcignmz. Yanhs degil, cünkü he
men bütün sözlukler bunlan anlauyor. Rornahlar'a gäre Romalt 01-
mayan, Hiristiyana göre hrristiyan olmayan barbardir. Uygarlasrnarun
temeline bunlar ahmrsa dünyanm büyük bir kisrru barbardir ki zaten
böyle biliniyor. Öyleyse bizim de bir sözümüz olmah. Dilin fonetigi
ne siirin müdahale hakki, bana barbar'a tliskin akh duraklatma hak
kim vermelidir; bunu bir akh tahrip etme, ya da sanat tahripciligi ola
rak degil cle fonenge müdahale olarak düsünrnek gerekiyor.

*

Gitmek daima
bir itirazdlr

AHMET TELLi iLE "BARBAR VE SEHLÄ" ÜZERiNE;
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ngl zihnin, dille canskisidrr. Cünkü zihin sicramali, devin
gen, bütünleyici ve parcalara aymcl özelliktedir. Böyle
olunca gercegin susturdugu, kekernelestirdigi bir sair insa
mn ie;:dünyasmda sakhdir ve kurdugu dil üst bir dildir, ge
lecekteki dildir.

Siirdeki yaratma ediminden referansla, ~airin tannsal bil
giye ve yetiye sahip oldugu söylenebilir mi? Yine buradan
harehetle, Suara Suresi ile ~airler nitelendirildikleri dü
~üklükleTi hakediyorlar mt?

Söz'ün iktidarla ilisktsine yönelmek istiyorsunuz herhalde.
Evet, tüm iktidarlann ternelinde söz vardir ve sät, iktidann
basat aracidir. lktidan paylasmak istemeyenler, sözün gücü
nü de paylasmak istemezler. "Ben Hicbir Sey Söylemedim"
adh kitabmun ilk yazlsl bu konuya deggindtr. Sairin Masa
h bashgmi tasiyan bu yazmm ilk birkac cümlesi söyle: "Ön
ce söz vardi ve söz, gucü yaratn. Peygamberler, sözün asil
sähibinm Tann oldugunu beyän ederek, gücün, Tann adma
kendilerinde bulunmasiru istediler. "Yazi bu baglamda sü
rüyor. Sairin paylasimct özelligi, sözün de paylasilmasma
yöneliktir. Yani sairin, egemenligin bir mereie baglanmarna
SI istegi ile dinlerin egernenltkci özelligi causkihdir. Diger
yandan sairin Islämiyet öncesi toplumlarda da egemenler
tarafmdan dislanmasi veya "yurttas" saytlmamasi örnekleri
vardir. Eflätun, "Devlet"inin dismda tutar sairleri. Baska bir
ömek de su: Kureysliler, Muhammed Peygamber'e yine
kendi inanclanndan hareketle karsi cikarken söyle söyler
ler: (Maxime Rodinson'dan almnyla), "Halüsinasyon görü
yor, belki de kähinler, büyücüler, sairler gibi asagr düzey
den bir ein ruhuna girmi~." Sairin a~agl düzeyden olarak ni
telenmesine dikkat. <;ünkü ~air, kurulan egemenlik<;i siste
me kar~ldlr, sözün gücünün egemene degil bütün bir insan
liga ait olmasml istemektedir.

lnan{ ideolojilerinin ~iiri hendi paradigmalan (evrimine
ahp ehlile~tirdiklerini söylemi~tiniz. Peygamberin gaza
btna ragmen, ona inananlar da ~iiryaZlyorlar.

Simdi bahn, ben kendi durdugum yerden dü~üncelerimi
säylüyorum. Inane; ideolojilerinin tümünün, ~iirime ege
men olmasml reddediyorum. Buna din de dahildir, ·köycü
lük, memlekete;ilik, Kemalistlik de ... Dü~ümlü~ümü ne ka
dar ger<;ekle~tirebiliyorum, bilemem. Her an bir Molla Ka
Slm e;lkabilir kar~lma. <;lklyor da. Bindiginiz dolmu~un ya
da ta~ra kentlerindeki bir otobüsün arkasmda "Hakitniyet
Allah'mdlr" yazlsma rastlamamz her an mümkün. Bu inane;
paradigmasmm diliyle diger inane;lann paradigmasl birbi
rinden farkh degil. Bir zamanlann sosyalist sloganlannm

Kavraml dqimliyor, bunu yaparhen. de öznelligi hullam
yorsunuz gibL.

Ne sakmcasi var bunun? Kavramm verili cevrirninin, zihni
mizdeki algi uzannlanna kurdugu baskiya karsidurus siirin
hakkidir.

Pehi ~ehla'ya gelelim.

Sehlä icin de sözlüklerin yaklasimi birbirinin aym. Gözün
bakma bicirni ... Koyu mavi elä göz. Yahut, kusurlu sayilma
yacak göz, gibi tammlar yapilmisur hep. Bir kusur "sayilma
ma'tsim kim belirlemis? Ona bu sevecenligi kim bagislarrus?
Kusur da ne? Kusurlu olmayan gözlerin bu dünyayi gönne
bicimine benim bir itiraztrn var. Bu itirazmu elimdeki im
känlarla kullanmm ve kullamyorum. Belki sözlükleri aradan
kaldirmahyiz. 0 zaman siirin bizi cagrrdigi alanlara girebili
riz. Bu bakimdan, sehlä'run göz ile iliskilendtrilmestmn ye
terli olmayabileceginden hareketle, reflekslerin, edimlerin
minör durusunu veya yüruyüsünü sezme sansirruz ortaya ci
kar. Barbarizm mibu? Olsun varsm. Mümkünsuzlüge karsi
durus kimi zaman, kimi yerde majör degil, sehlädir, Sesin,
durusun, büsbütün insanhk hallennin, sosyolojinin dillen
diremedigi alanlarda kendini gerceklesnnst.,

Kavramlann (agn~tlrdlklannt olduk{a öznellikle ve yeni
den kuruyorsunuz.

Kavramlarm cagnsnnci yanlan kalrms rmdir acaba? Bu
dünya onu brrakrms rmdir bize, sanmlyorum. Siir yaziyor
sam, siirin bana tamdigi barbarizmi kullamyorum dtye du
sünüyorum. Kaldi ki, bu söyle~ide yalmzca ipue;:lanm sergi
liyorum. Yani isterseniz sözlüksüz, dilsiz yakla$m metafor
lara, demek istiyorum. Oradaki grilikler bir yüzle~me imkä
m saglayabilir.

Gri nohta? Belirsizlige bir yolculuk mu önenyorsunuz?
Söyle soraYlm daha dogrusu: Freud, insan ruhunun deri
nine indiginde, kendisinden önce bir ~airin oraya vardlgl
m söylüyor.

Freud oraya indiginde, be1ki kendinden önce oraya ula~an
degil de, orada zaten var olan $airle kar$lla~ml~nr. Psiko
analistlerin sezgilerini sanatm da klrbae;:ladlgma ili~kin kimi
yazllar okudugumu ammslyorum. Ylliar önce Rasim Ada
sal'm dostlanyla bir sohbetine tamk olmu~tum da, bu bilim
insam, yargl yahut vargllanm en e;ok sanat eserleriyle anlat
ma yolunu sec;iyordu 0 sohbetinde. Resim, heykel, $iir ve
tragedyalardan c;oke;aörnekler veriyordu. Insanm ie;yolcu
lugunda Orhan Veli gibi "Bilmezdim ke1ime1erinse kifäyet
siz oldugunu" dedirten ~ey, herhalde verili alanlann kU$at-
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dlm veriyordu. Linzm, ~iirlerinizde hi{ eksilmeden sürüp
giden bir özellik. Sairlenn, gazel söz ve ses araYlcdan 01-
duklanm söyleyebilir miyiz?

Sözünü etngtniz manzume, elbette bugünkü bana baglana
bilir, bir sakmca yok. lirik ile güzel sözü birbirinden ayira
hm isterseniz. Güzel söz bilgelige, lirik ise dogayla uyumlu
ya~amaya dayah olarak yasambilgisinden sizdmlanlar ola
rak düsünülmeli. Yazma serüvenimin 60'h yillara dayandi
guu yasamöykümde belirtmistim. 0 yillarda kalan cogu
manzumemi ben dahi arnmsarmyorum, cogu kaybolmus,
cogunu da kitaplanma almarmsim, "Barbar ve Sehlä'idaki
siirlerin link olarak nitelendirilmesinden müthis bir tad ah
nm. Lirik olamn hic eskimeyecegi, onun her zaman dili
minde yeni renkler, yeni kokular edinecegine inamyorum.

"Barbar ve Sehla"da 'Kabartay' ve 'Deli Tay' isimli ~iirler
Cerhesler'! anlauyor: Trabzen. Vama, Ordün, Lübnan sür
günlerini hatlrlatlyorsunuz. 'Kavminin kendine olan zul
mül ttikat, itimat ve itaat idi' dizeleri ku~kusuz tarihsel
bir sürece i~aret ediyor ve oradan da 'büyük plgznhklar'zn
yasanmasindan bahsediyorsunuz. Biraz da buradan yola
pkarak sürgünleri ve gö{leri konu~sak rm?

Aslmda belki kendimi anlanyorumdur. Sanarm nesnesi ba
zen özne gibi algrlanabiliyor. Ben kendimi anlatngirm sam
yordum daha cok. Ama bu "ben", elbette nesneler üzerin
den, tarih üzerinden, sürec üzerinden "ben" oluyor. Insamn
tragedyasi mekän ve zaman ile somutluk kazamyor, görü
nür kihnarak algilanabiltyor. Cerkesler'in 19.yüzYllm orta
lanndaki tragedyasma bir tarihci olarak bakrmyorum. Tarih
daha sogukkanhdlr, daha ,;;oktammlayandlr. Oysa ben bu
tragedyaya cammm yandlgl yerden bakmaYI de~iyorum.
Oyle olmasaydl, "Camiden uzak duran ozamn! Kafkas'tan
getirdigi Tha'ya da! Eyvallah etmeyi~i bir daha" diyebilir
miydim? (ünkü tarih böyle olmadlgml söylüyor. Senin de
vurguladlgIn gibi "ltikät, itimät ve itaat" üzerine kurulmu?
bir tragedyaya tamkhk ediyor tarih. ~öyle söyleyebilirim;
Mardin'de Ermeni, Hakkäri'de Keldani, Dersim'de Kürt,
Urfa'da Ezidiyim. Ama Kafkas rüzgannm karh kokusu (er
kez klhyor beni. lnsamn dogayla uyumunu bozan ne varsa,
bir keder lrmagl olup tragedyaya dönüyor. Gö<;leryahut
sürgünler insanhgm 0 güne kadar kazandlgl güzellikleri yo
kediyor. Diller kayboluyor örnegin, biraz önce sordugun et
nisite bir kez daha yokediliyor. Gö,;;ezorlananm gözündeki
l~lksöner, ne~esi kandilsiz bir gece olur. Bu ki~iyeanlat der
seniz, neyi anlatacak, elbette ya~adlgIm. Bir cografyanm
tetik bo~lugudur sürgünlük yahut gö,;;.0 tetik bo~lugunu

bugun milliyetci mukaddesatci ideolojilerin dili olmasmda
sasiracak bir ~ey yok. Ikiyüzlülüktür bu. Ödünc ahnrmsnr
ve ici doldurularnarrusnr. Inane ideolojisinin paradigmasi
kusanci, ezici, ehlilesnricidir. Inane ideolojisine baglananla
nn bunu ayirdetrneleri pek zor; egemenliklerin birine bag
lamldigmda digerlerini reddetme imkäm da kalrmyor. Siir
böyle .bir olgu karsismda tesLimiyeti sectiginde manzume
olup cikiyor.

Bir mahalenizde 'egemen kültürün, etno kültürü turistih
zemine {ekip orada asimile ettigini' yazml~ttmz. 'U{urum
da a{an {i{ehlere', güllere, gülistanlara ve de ya~adlgznlZ
cografyaya, dillere, dillenn lstlrabma ... Bu derin lsslzlzga
biT kez de bizim i{in dönüp bakabilir misiniz?

Etnisite oJgusu bicaksirn bir olgudur. Saf bir etnisitenin ka
labildigine inanmak cok zor. Afrika'daki yahut Yagmur Or
manlan'ndaki kabilelerin ya~amml kimi beigesellerden izli
yoruz. Cogunun üstünde Amerikan markah giysiler, cola
lar, mekanlannda teknolojik aletler... Nerede kaldi etnisite?
Bu insanlann dogal kültürleri bitmis. Politika, modernles
me, ekonomi gibi olgular etnisiteyi tüketen olgulardir. Böy
le olunca etno kültürler turistik cazibeler olup cikiyor, Ri
tüeller seyirlik, yerel motifler sanayinin ürettigi röprodüksi
yonlar olup cikrms. Bir zamanlar mazide olup da bugün
onun yokluguna, yokedilisine yakilan agular bir vicdandan
öteye gecemiyor. Entelektüel vicdanla bulusan yam da var
bunun, bulusmayan yam da. Dengbejlerin, halk ozanlan
mn bugüne tasidiklan, saf bir etno sayilabilir mt, sanrmyo
rum. Sözünü ettiginiz yazimda da belirtmisnrn; bütün bun
lara karsm etno duyarhhga sahip bir entelektüel ku~agl var.
Müzikte, edebiyatta araYl~larmsonucunu bekleyip görece
giz.

Su {ÜTÜmeye devam ediyor. Kentlilerin büyük korkusu
'barbarlar' gÖTÜnürdeyok. Sükutun, zamamn en eshi dili
oldugunu söylerhen ku~kusuz suskun kalmaYl ögütlemi
yor, ancak sühutun bir olanak oldugu fikrini ta~lyorsunuz.
'Gelecek bundan dolaYl ml uzun sürermif yoksa?

Sordugunuz soru benim cevablml da i<;eriyor."Gelecek",
ge,;;mi~inyeniden eie gedrilmesine dayah bir tarih sezgisi
gibi geHyorbana. l<;indebulunulan hälde ise su <;ürüyorsa,
bugünü yanndan ba~laYlpya~amak, ba~ka bir ifadeyle yan
m bugüne <;aglrarakya~amak gerekiyor.

1967 Yllznda Yelpaze dergisinde yaYlmlanan "Ylklk Oy
kü" ~iirinizi bulduk. Yolun yansl kadar bir zaman önce
yaZllnll~ vebu ~iir, "Barbar ve Sehla"daki ~iirlerin lirik ta-
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"Barbar ve Sehltl"
Ahmet Telli
Everest Yaymlan, Kasrm 2003, Istanbul

Zeyl, varossal bir duruma degil, siirimin
serüveni ile yasananlann caktsugi an'lara bir
bakis saglasm icindir, Bir esere "devam" an
lammda eklenen zeyl, kimilerince bir ie;dökrne,
her seyden elini etegtni cekme.yahut, vasiyet
gibi algilandi. Siir okuma kültürünün bu kadar
geri oldugu hic akhma gelmemisti dogrusu.

'Uzatirsan sözü yalana döner, ki söz bitti'
diyorsunus; 'Veda' ~iirinde. Okuyucu bu ~iirden
yola t;tkarak, artik sizin ~iir yazmayacagtnlZl
sandi, öyle olmadtgml söylediniz bir konu~
mamzda. Sair veda eder mi7 Son olarah 'git
me'yi anlaur nusunz?

Biraz önce söylediklerime devam edeyim 0

zaman. Cok bilinen bir söz vardi: "Anlatilan
senin hikäyendir," Zeyl bölümündeki tek siir
buna isaret olmahydi, olabilrneliydi. Belli ki ola
madi. Bugune kadar bana ulasanlar, siirin öz
nesinin sair oldugu yanhs bilgisinin sürüp git
tigini gösteriyor. Bak sunu da söyliyeyim, bir
sairin gidist öyle peygamberin hicretine falan
benzemez; daha cok seydir bu. Merkezde 01-
mamak demektir ilk önce, sonra yasananlann al
tim cizmek, unutmamaYl saglamak, bir vicdam
yeniden isaretlernek demektir. Veda, bu bakim
dan kimilerinin kendileri He yüzlesmesine bir
imkän, kimilerine ise sairinin taslanacagi firsat
Ur.Herkese kolay gelsin

Gitmek mi? Veda siiri bunu yeterince sezdir
miyorsa, Cocuksun Sen'deki "Citmek'sürinin $U

dizeleriyle cevaplayahm soruyu: "Birhanceri in
celtip okyanusa daldirmak istegi/ / 0 kaos duy
gusu, aklm/ sarsmtilarla yorgun düsüsü/ Bilincin
kamasmasv /Btr büyü gibi saran/Agnlar yumagi,
kiskrrnlrms duslerdir// Söyle de söyleyebilirim
Veda'm rmsrai ile Gitmek daima bir itirazdir bu
dünyaya. Itirazlan olan bu yana gelsin...

tarih yazicilan nereden bilecek; dönüp süre, res
me, bütün bir sanata bakihrsa kavranabilir bu
tetik boslugu. "Kalbimi vataruma gömün"
sözünün 0 müthis yangmml elbette herkes kav
rayabilir, ama bir sürgünün kavradigma ek
lenecek yine de birseyler var,

Bir cografyamn tetii: bo~lugu'ndan, barbar ve -
~ehla'ya, ~eb-iyelda'dan zeyl'e varan bir 'derin'
izleh var kitapta. Ozellikle zeyl sözcügünün
bölüm ba~hgtna pkanlmast varossal bir du ru
ma mt i~area
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~~ BURHANGÜNDOtAN

Icimde al bir alaz
kisa ömürlü gül
dikeni hep elirne batan yasamak
saneist bende sakh sevi
tirnaklar ellerimi
ellerim yanhsa gider
bir idam gömlegidir giydigim
elimde yürekleri bin parca kadmlar
kadinlar ki hep siternkar

Ve ne zaman söz etsern sevmeden
ceaali bir ebeyirn artik
dokunur bütün eller yüzürne

Acilarirnm neresinden baslasam
~ehir kudurmus köpek gibi
bakar gözlerime
her kaldirrm acimasiz
her vitr in düsük yapan kadm
bornbos
direnisim kafesimden düser
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(ve gülün durmasi kendi dalmda
ayn bir iskencedir
ayn düsmüs iki dal arasmda)

htergül) agrilar tasimaktadir dikenlerinde
ve batmasmi isternez kimselere
yine de beceremez
ve akmasim isternez yüregine
yine de beceremez
akrmstir bir kere askin zehri gülün derenine

yine de acisi kanmda
kam yüreginde
yüregi bagrmda
bir iskence gibidir

oysa basit bileskeler
yogun iskencelere dönüsür
tipki dans ederken öpüsmsk
sonra efsaneye dönüsmek
gibi

~~ ciHAN MAUIA TUN

kammn acimasi yür egiride yasamaktadir
zemheri saatleri doldurrnak
icten ice dondurmak
bagnm
"yine de dond urarnazsm sen
yüregimdeki agrrrm"
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Dersim kültüyünün yaZlh bir gelenege dayanmamaSI ve yok olma
yla yüzyüze b1Yakzlml~bir dile kendi sanatt;tlannm bile deger ver-

meme:sl;S1i.!,te~f{e,,~L{igli"zo,r(u,yormu? , .....
h,.,"..r;.,~,~" ..,tn' 6e~diili~cok bun:nlZikJe.dijyg4§~e

bunun karsihgi da vardi. M~-
sela 19-;20yaslannda besteledigim "dayikama u~

" (grup rnunzur) adh par<;aYl;lstanbul'da bir
deniz kiyismda, Isvecli bir kadmdan veya Mah-
sun-Korkrnaz Akadernisi'nde cesitli insanlara

dan duyuyordurn. Yine "siye" (grup to
hurn) par<;aslda aym, Bu insana cok

.."cesaret veriyor, kendimi bütün
yikinnlar, alt üst oluslar icin

de arayan hazine avcilan
na benzetiyordurn.

~~ RENGÜL RENGÜLLÜ

*
SiZ bu cografyamn (ok uzagmda olmamza ragmen, Dersim He H
gili bu kadar t;ok ümn ortaya t;tkarmamZI neye baghyorsunuz?
Ben on yasrmdan itibaren Kayseri'de büyüdüm; Munzur Suyu'nu,
Düzgun Baba ziyaretini sadece resirnlerden taruyorum. Böylesi bir
dururnda; herhalde benim icin ulasilmaz bir sevgili oluyor bu top
raklar. Sürgün bizde "bau" demektir; "gerb" ya ada "garb" bundan
türerne olarak "gertbistan" yani ülkesini terkedenlerin yasamak zo
runda kaldiklan yabanci ülke ... Dikkat ederseniz ben hep daha uzak
"geribistan'a yol alrrusim. Bu da cok büyük bir tutkuya dönmüs.

MI kilitä
kau kerd vindi

SiR CÜMLE.siR YASAM

röporlaj
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KiUte kou.... Bir {ok yerde haber oldu, yazzldl {izildi ...
Ama siz hasete okuyunca müthi~ bir ethi yaratti .. Müzi
gin sihiri bu olsa gerek.. Ne diyorsunuz?
Ben de Cemal Tas'in yapngi ropörtaja borcluyum, sagolsun.
Evet bazi imgeier var, bütünu anlatmanm anahtandir.
1938, kinm, idam vb. bu acih tarihi günlerce anlatmakla

Ibranice {ok az insan taraJmdan honusuiurhen, kurtanldl
ve bir ulus-devlet dili oldu. Sizce Ktrmanclar da bäyle bir
dönüm noktasl ya~ayamaz ml?
Bizirn halkirruzm kendi dilleriyle olan bagrrun cok kmlgan
oldugunu biliyoruz. Cogu icin de bu dil ugrasmaya deg
mez. Bu durumda böyle bir dönüsümden bahsetmek abar
nh olur. Fakat bu dilin ve kültürün (ben buna genel olarak
ruh hali diyorum) elit de olsa belli bir grup tarafmdan hem
gelistirilmesi hem de arsivlenmesi mümkün. Yanien önem
lisi dünyanm neresinde olursa olsun kendi ana dilini unut
rnus bir insamrruz, kendi kimligini merak edip arasurdigm
da ona kaynak yaratmaknr asil olan. Bu gerceklesirse bir
sans dogmustur demektir.

Dersimli sanataiardan bazen Kirmanchi deyi~ istenir..
Ama bu honuda {ok sthmt: var.. Dogumdan ölüme bir
ömür bu dili konu~an, ibabetini, agttmt, a~kml bu dil He
yapan Ktrmanclann deyi~lerde Tumce kullanmalannt ne
ye bagltyorsunuz?
Ali~erEfendi'nin (roye xo sad .bo) deyimiyle "1300 yildir
ehl-i sehavet. .. 12 imamm nisaru dersirn" yani 1300 yildir
kizilbashgm nisaru (simgesi- isareti) olan Dersim'de Turk
ce'nin en fazlayüz yillik tarihi var diyelim. 1200 yildir Der
simliler hangi dille ibadet ederlerdi? Size tuhaf gelebilir arna
benim annemle babamm dinleri ayndir. Babam bir dönem
sehire gitmis hafizasi biraz manupule edilmisti, ben bazi
Türkce deyisleri ondan duyardim, 0 daha cok bektasi idi.
Fakat annemin isik, günes, bulut, yildiz, ay vb üzerine yi
gmlarca duasi var ki, 0 antik mezopotamyahdir. Dualan
hep zazacadir. Görüldügü gibi manupule olan var, bir de
orjin olan var. Ben bircok kayit dinledim, zazaki ve kur
manci deyisler mevcut, lakin bu kayitlar ve pirler smirhdir.
Bize cok aZIulasn.

Hi{bir inan{ta olmayan tannya isyan etme olaytnt, "di! bi!
wayiro" adlt pan;amzda ele alml~Stmz ...
Dersim'linin tannyla dialogunun bir baska bleimini sunu
yor. Bu dialogda, Dersim'linin tannya yalvannak yerine,
ona sitem edip kizmast var. Kendisinin dustügü darhgi, bas
kalarmm haram yemesine baghyor ve tannya, bu haksizliga
müdahale etmedigi icin kizryor.
Dersim kültüründe, sadece tannya ibadet edip yalvarmak
yoktur. Tersine, nasil ki imparatorluklara korkusuzca kafa
tutrnussa, keza tannya da kafa tutar. Tannya kizar, beddu
alar eder, hatta küfür eder. Halkrrmn kültürünün otantik bir
yamdir bu. Abürnün butünlügü icerisinde bu parc;:aolma
hydl.
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De be wayiro, müzigi ve soyleyeniyte albümünüzdeki en
dikkat cehen parcalann ba;;mda geliyor. Bu part;:amnku
zeniniz tarafmdan okunmasmm özel bi.rnedeni ver mi?
Oldukca begendigim bir parc:;a. Müzikal üretimde sikca bi
raraya geldigim Ahmet Aslan, Karner Söylernez'in $iirini 01-
dukc:;a güzel yorumlaml ve seslendirmi~ti. Ahmet'in 0 güzel
sesi ve yorumuyla albümüme eklemem daha uygundu. Tar
ZI ve Tmlsmm farkhhgma gelince; Ahrnet'in duygulanm
ta$lyan biT pan;a ve otantik. Onu güzelle;;tiren de budur.

"Saa Sure"nin tarihsel aadan anlammz bizimle payla;;lr
mzsInzz?
1936 yihnda Munzur Suyu kiyismda Dersim'in önde gelen
leri toplamp kendi inanclanrn, kültürlerini korumak icin
Aliser'in deyimi He "kizil elma ve Zülfükare Mürteza" uzeri
ne yemin icrnislerdi. Seyid Riza bu yerninin tutmasi icin bü
yuk gayretler sarfediyor, hatta bulustuklan mekanm (ev)
yapIsml bile degisttrip "daire" bicirninde bir mekan insa
ediyor. Cunkü cok gururlu olan büyüklerimiz bir köseyi bi
ri aldigmda diyeri girmryormus iceri. Bu yapmm yikmtilan
halen duruyor diyorlar.
Yeminden sonra bazi asiretler hemen ankaraya telgraf cekip
yeminden dönüyorlar aliser efendi söyle resrnediyor;
"ikrar verenler elmaya
zülfükar-i mürtezaya
telgraf cekerler ankaraya
biz uymaYlz eskiyaya''
iste bu zarnan dilimi yitirdigimiz andir, Bu am sorgulayip
bozulan yemine cagmyorum insanlanrmzi ... gec:;rni;,;edair
vicdanrda birkac iz tasiyanlara siguuyorum.

Uzun soluklu t;:alt~malanmzda destegin! aldz8zmz dost-'
lanmz var mr?
Tabiki. .. Ama avrupahlar ve cesitli yabancilardan da ha cok
ilgi ve destek aldigtrruzi söylerneliyirn. Bizim insanlanrmzm
ancak yuzde ikisi kimlik-kulrür kaygist ta~lyor. Maalesef co
gu halen bazi ideolojik kahplar icinde bilincsizce kendi
cografyasmm tarihini, kimligmi, dilini vs tahrip ediyor. Ba
zen kendimi yolunu sasinms bir kavmin bekes ozanma
benzetiyorurn... Mehmet Capan, Mursaye Silemani gibi.

Bunu ilk olarak derginiz araClhglyla ile müjdeliyorurn. Bil
diginiz gibi ben bu sene konservatuan bitiriyorum. Okudu
gum bu okul üzerinden c:;okgüzel bir geli;;me oldu. Yani be
nirn ic:;inbir mucize ... Bu Yll Mainz Devlet Senfoni Orkest
raSl bir konser verecek, bu konserde Beethoven ve Hay-

Web sayfamzdahi ziyarett;:ileriniz ve Dersimdehi hayran
lanmz memlehetiniz! ne zaman ziyaret edeceginiz; merak
ediyor, sizin böyle bir planinu; var nu?

Albümlerinizde dikhatimi t;:ekenbir nokta daha var. Mü
zik dogu ile batmm sentezi, müzisyenlerlerin birt;:oguda
yabana Kirmanchi He bau müzigi arasmda ritimsel ap
dan bir benzerlih söz honusu.mu hi, böylesine müthi~ bir
uyum saglamyor. Ya da bu hültüre yabancl olan müzis
yenlerie t;:alt~manmzorluklanm ya~lyor musunuz?
Ban ve dogu müzigi arasmda ritirnsel ve makamsal benzer
likler cok degtl. Ben tarn 3 yilhk bir cahsmadan sonra ya
banci müzisyenlerle bu dengeyi kurdurn. Cok zorlandik fa
kat basardik diyebilirim.

belki aktaramazsnuz fakat bir cumle butun yasarulam bir
film seridi gibi göz onune seriyor. (rm killte kou kerd vin
di). Müzik tabiki bütün sanatlann sah damandtr, bundan
dolayi da etkili oldugu da söylenebilir.

den'in eserleri yamnda bir de bana.ait " Munzur'un KaC:;I~1"
adh parc:;a sergilenecek. Bu parca son albümde var fakat
pan:;anm 20 dakika sürecek orkestrasiyonunu tarunrms AI
man Komponist Fischer Münster ile birlikte hazirhyoruz.
Dusunün bir zamanlar S1Io Qtz'in bir pan;;asml senfonize
ermek istemistirn, iste simdi ona cok yakimz. Bir projeden
sonra (Heq ra' xer) dönecegirn artik.
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SIma zonenä cutir mordemä yeno sera poncesiye
resmi virasti ye wesiye zirceniya ho heni vind biye siye
sodirvi je tiji kou sera vejiya sann böveng onciyo siyo
waxt amo xatire ho wazeno vengä ho gosune mä nino
brraye rastiye mira ciye vaze sebi 0 vengä birayiye
cigera ho to eve destune ho sene hora veta, ne tometa
heywax piye mö, ne na dina ca hen bebexta, ze zure waxtiya

SIma zonenö tij ke demdiye siye I(uür zu mua kore
son u sodiri eve sin u siwani halene ho kena saye
mua me viye, aye warnt gile kouraje pepuge sare ~ayi
gegane Cl ra gulvangi kerdi gegane eire hers biye
hestir kerdi ve war je awa muzuri onciayi cimura vind bi
cigera ho to eve destune ho senö hora veta, ne tometa
heywax mua mä, ne na dina ca hen bäbexta, ze zura waxtiya

SIma zonene zu dara qale sare ho asmenra bive cila
cutir be mmete werte mara heni demdiye gme war ~iye
hode berd axretä sire adiri bevengiya gerne pukeleka vayi
piye mä vi 0 ustvera dare lew nay welära kele ho birna
postia ho nero kernerä cerexne tek zu reyö ontä cigara
cigera ho to eve destune ho senä hora veta, ne tometa
heywax piye mö, ne na dina ca hen bebexta, ze zura waxtiya

SIma zonene xevera saye cutir hen darinavä we sona
peye howt koudä zu suka be pirde roye zu brrayö cena
cutir hewn beno kilm semko hen je pirpiie cimi
sare sur vi, desmala saye gireda mka sare desimi
ax biraye na hometä to gulvangö ho ca be ma gurete
ciger a ho to eve destune ho senä hora veta, ne tometa
heywax bira, ne na dina ca hen bäbexta, ze zura waxtiya

~ NECATi TEYHANi

heywax
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Simdi Munzir CÖMERD'in ileri sürdugü düsün
eeleri ele alahrn. "Dersim Inaner" bashkh yaZlYI
okumaya basladigimda bir yazihm hatasi yapil
digiru düsündüm. Ama yazmm bütününü oku
yunca "Dersim Inaner" savmm bir yazihm hatasi
olmadigiru, yazann Müslümanhk, Hiristiyanhk,

SKIN dergisinin dördüncü sayisinda Munzir
CÖMERD' in Almanya Dersim Cemaatinin,
Köln'de duzenledigi Dersim Haftasi'nda yapngi
konusmarun bir kismi yaymlandi.

. Dersirn'de dogmus, büyümüs, yasarrus bir insan
olarak romanlanmda Dersim insaruru, yasarmm,
külturünü anlatan bir yazar olarak Munzir CÖ
MERD' in ileri sürdugu savlar beni hayal kinkh
gma ugratn: Munzir CÖMERD'in ileri surdügü
savlan Dersim'le, Dersim insammn yasarmyla,
külrürüyle, inanclanyla yakmdan uzaktan alaka
SI olmayan, Dersim halkma zarar veren hayal
mahsulü, dogrusu isin icinde Almanya Dersimli-

~~ METiN AKTA~ ler Cemaati olrnasaydi uzerinde düsünrneye, tar
nsmaya deger görmezdim. Cünku Munzir CÖ
MERD'in ileri sürdügü dügünceler yeni degildir.
Iktidarlar, sagcilar yüz yillardir Dersim halki icin
aym seyleri söylüyorlar, onlan kötülüyorlar, cz
gürce ibadet etmelerine, ibadetlerini ana dilleriy
le yapmalanm engelliyorlar, Dersim'i ekonomik
olarak geri btrakiyorlar, kiyimlardan geciriyorlar,
sürgüne gönderiyorlar. Beni düsündüren asil ~ey
kurulusunun temel amaci ekonomik olarak geri
buakilrms, kültürü, dili, Inanclan baski alnna
almrms Dersim halkinm yasarmm, kültürünü,
inanclanru tamtmak olan Almanya Dersim Ce
maati de böyle üzücü bir konusmarun yapilrms
olmasi,

•• •

'DERSIM INANCI' DIYE
• •

BIR INANC VAR MI?;

Musevilik, Budizm gibi Dersim inancmm da
bash basma bir inane olarak belirttigini okudum.
Ve saskma ugradim. Bu yaZl)'l okuyan yüzlerce
Dersimli insan da benim gibi sasirrrusnr. Cünkü
brrak Dersim'de dogup büyüyen insam, kisa bir
süre Dersim'de yasarms, Dersirnli olrnayan her
hangi bir insan da bu düsüncenin hayal urünü
oldugunu "Dersim Inaner" diye bir inanem 01-
madigmi, Dersim'de ya~ayan halkm bir kismmm
Alevi, bir kismmm Sünni, cok az bir kismmm da
Hiristiyan inancmdan oldugu bilinir.

Munzir CÖMERD bu düsüncelerine hicbir bi
Iimsel, somut kamt sunrnuyor. Yörede hala can-
11olan birkac töreyi, gelenek, görenegi göstere
rek Dersim inanci fikrini kamtlarnaya cahsiyor.
Yazirrun ileri asamalannda, Munzir CÖMERD'in
delil olarak gösterdigi evliyalar üzerinde duraca
glm. Sirndi Munzir CÖMERD'in yazdiklanndan
birkac paragraf aktaracagrm: "Dersim Inanci"
(Iskm Dergisi s. 4 sayfa 18.) "Dersim lnanemda
cok belirgin" (sayfa 19) "yapugim aciklamalarda
crkaracagirruz gibi Dersim inanemm temelinde
cok tannh bir inane yatrnaktadrr.' (Sayfa 19)
Ömekleri cogaltabiliriz. Ama buna gerek yok,
zaten Munzir CÖMERD yazismda cok tannh
Dersim inanciru kamtlamaya cahsiyor.

Munzir CÖMERD, Dersim inaner diye bir inane
türetilmekle yetinmiyor, kendi yaratngi ütopik
Dersim inancim, cok tannh bir inane oldugunu
ispatlamaya kalkiyor: "bilindigi gibi Dersimliler
Duzgin. X1Zlr, Khures, olarak adlandirdiklan
ulu tannlanru ve bunlarm yamnda Wayire Mali
(hayvan rannst) dedikleri, Wayire Ceyi (ev ve ai
le tannlan) dediklerini de kapsamma alan Der-
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tarusaydi, Dersim'e komsu olan Elazig Harputtaki kutsal evli
ya, kutsal mezarhk, kutsal mabetlerin saytsmm yalmz basma
Dersimdeki bütün evliyalardan onlarca kez fazla oldugunu gö
rürdü. Üstelik buralara her gün binleree insan ugruyor.

Kisacasi bütün tek tannh dinler evliyalara, kutsal mabet ve
mezarhklara tapmmayi yasaklamasma ragmen, insanlar kutsal
evliyalara, kutsal mezarhklara, kutsal mabetlere tapmmayi sür
dürüyorlar.

Munzir CÖMERD cok tannh bir Dersim inanciru yaratmakla
yetinmez. Dersim halkmm ayn bir irk, ayn bir halk oldugu
nu ispatlamaya kalkar. "Yalmz Dersimliller'de degil, Türkler ve
Kürtler'de de bu görülüyor" sayfa 19, cürnlede de görüldügü
gibi, yazar özellikle Dersim halkimn Kürtler ve Türklerden ay
n göstermeye cahsiyor.

Munzrr CÖMERD'in yazdiklanru okuyunca diyorum ki, acaba
ben 'Iunceli'de dogup büyüyüp yanm asra yaklasan ya~mlffil
Dersim'de yasamadim rm? Acaba benim yasadiklanm, yada
ben bir gercek degil bir düs müyüm?

Sevgili Munzrr CÖMERD yukanda da belirttigim gibi, Dersim
bir ulusun, bir irkm bir inanem bir kültürün adi degildir. De
gi~ik smiflardan, uluslardan, inanclardan, kültürlerden insan
lann bir arada, I<;ice y~dlgI bir cografyamn adidir. Dersimli
ler diye bir ulus, bir halk, bir irk yoktur. Dersim halki sünni
Türkler, Alevi ve sünni Kürtler, az sayida da Hiristiyan Erme
nilerden olusuyor. Dersim diye bir ulus, trk olmadigi gibi, cok
tannh bir Dersim inaner da yoktur. Senin yazmda anlatngm gi
bi Dersim halki (eger Dersim'i Hozat ve Ovaciktan ibaret gär
rnüyorsamz) tekil degtl homojendir. Eger Dersim'i yeterince
tamsaydm, Dersim'in <::emi~gezek, Pertek, Mazgirt il<;elerinde
önemli oranda Islam dininin sünni mezhebinden Kürt ve Türk
kökenli insanlarm ya~adlgIm görürdün. Eger Dersirn halkImn
mutlulugunu ve refahml istiyorsak, Dersim'i sadeee Dersim'de
ya~ayan Alevi Kürtler'den ibaret olmadlgIm, Dersim'de önem
li oranda ya~ayan sünni Kürt ve Türkler'in varhgIm kabul et
mek ve <;ah~malanffilZl, <;abalanffilZl buna göre yapmak zo
rundaytz.

Duzgm ve Khures, bütün Dersim'i sembolize etmez. Sadece
Dersim'de ya~yan Alevi Kürtler'in inandlgI evliyalardlr.

Sevgili Munzlr CÖMERD, bilmiyorum bütün bunlan hangi
ama<;la yazlyorsun! Eger bunlan yazmana sebep olan Dersim
sevgisi ise, dogtusu bäyle bir sevginin Dersim halkIna <;okbü
yük zarar verdigini bilmelisin.

Dersim haikirun gelecegi aydmlanmada, <;agda~la~mada,sana
yile~mede, bireyin özgür ya~adlgI, äzgür dü~ündügü demok
ratik bir toplumdadlr. Unutma ki ge<;mi~ge<;mi~tir.Khures'i,
DuzgIn Babayt <;oksevebilirsin, buna bir diyecegim yok, ama
bugün elindeki asayla zemheri aymda ormanlan ye~ertmeye
kalkman, ho~ degil dogtusu.

sim'e özgü inanclanru "Itiqate Kirmanciye" "ltiqate Dersimi"
diye adlandmlan, biz de buna simdiye degin oldugu gibi
"Dersim inaner olarak ceviriyoruz" (sayfa 19), "yapngimiz bu
kisa aciklamalarda cikaracagirruz gibi, Dersim inancmm te
me linde cok tannh bir inane yatmaktadir. Bu inane bu gün
de hala Dersimlilerin yasamma yansimakta ve yasamakta."
(sayfa 19)

Verdigimiz almtilarda da görüldugu gibi yazar yazismda iki se
yi ispatlamaya cahsiyor: birinci savi "Dersirn Inaner" bir inane
oldugu, ikinci savi ise "Dersim Inanerrun cok tannh bir inane
oldugunu, Xizir, Khures, Duzgm'm Dersim inancmm tannlan
oldugu ...

Önce Xizrr'dan baslayahm. Biltndigi gibi Xizir yalmzca Der
sim'de ya~yan Alevilerin inandtklan bir melike degil. Anado
lu'da Mezopotamya'da, ön Asya'da yasayan farkh inanclarda
halklann hemen hemen hepsmin yasamlarmda, inanclannda
yer ahr. Dersim'de y~yan alevi Kürtlerin, Sünni Türkler ve
Kürtlerin yasammda Xizir önemli bir yer tutar. Ama Dersim'de
ya~yan gerek Alevi Kürtler'de gerek sünni Kürtler'de ve Türk
ler'de hicbir insanmm Xizira tann dedigint duymadim, Xizir,
Dersim halki icin bir melaikedir. Xizmn Dersim halki icin bir
tann oldugu savi tamamen hayal urünüdür,

Gelelim yazarm cok önemsedigi Dersim halkmm tann olarak
gördügünü iddia ettigi Khures ve Duzgm babaya: yazar Der
sim'i ve Dersirn imnsamm tamrmyor. Eger tamrms olsaydi,
Dersim halkmm Duzgm ve Khures babayi keramet sahibi ev
liyalar olarak gördügünü bilirdi. Dersirn'de ya~ayan insanla
nn Khures ve Duzgm babayi tann olarak bildikleri dogru de
gildir: Eger Munzir CÖMERD Khures ve Duzgm babayi tan
n olarak görüyorsa, lütfen bu dü~üncelerin kendisine ait 01-
dugunu, Dersim halkmm inan<;lanyla, küttürüyle ili~kisi 01-
madlgml belirtsin.

Dersirn'de evliyalarm, ziyaretlerin, kutsal mabetlerin, kutsal
mezarhklann varhklanna bakarak "Dersim inanCl" admda <;ok
tannh bir inan<; türetmek, eger bu dü~üneelerin arkasmda ba~
ka bir ama<;yoksa, cahillikten ibarettir: <;ünkü evliyalar, kutsal
mabetler, kutsal mezarhklar, Islam dininin bütün mezheple
rinde (~i, Hanifi, Alevi, Maliki, Hambili, Sia ...) Hlristiyan di
ninde, Musevi dininde, Budizm'de, hemen hemen bütün
inan<;larda (aym oranda olmamakla birlikte) varlardlr. Evliya
lann, kutsal mabet ve kutsal mezarhklara saygl, tapmma yal
nlZca Dersim'de ya~ayan halka özgü bir inan<; taTZ! olmadlgI
apa<;lk bir ger<;ektir. Eger Munzlr CÖMERD dinler hakkmda
özel olarak da Islam dini hakkmda bilgi sahibi olsaydl, Islam
dinine inanan halklann soyutta tannya inanmalanna ragmen,
somutta insanlann, tanndan <;ok,kutsal evliyalara, kutsal me
zarhk ve mabetlere tapmdlgIm görmü~ olurdu: bu gün ülke
mizin en geli~m~ kentleri, Istanbul, lzmir, Ankara gibi kent
lerde binleree insan kutsal mabetlere, kutsal mezarhklara, kut
sal evliya mezarlanna akm ettigini görüyoruz. Ankara'da hacl
bayram türbesinde bazen aym anda on binlerce insamn top
landlgml televizyonlarda izliyoruz. Eger yazar ya~adlgI kenti
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kanatlandikca benligim bu kuyularda
SIr kuyularimda bilgi
hükmetti özleme bir hüküm gibi
§imdi
icimi de parcalayacak bir el bombasmm pimini
cekercesine
zihnimi de dagrtmak istiyorum
sirdan dogup parcalanmis gercegimle
tekrar eder ölümlere crrpmiyorum
ve zamam tanri giyinik kitaplardan soyup yaratarak
tekrar ve tekrar dogurup öldürebilmek icin
yeniden orada yasananlar gercek olmali diyorum
yenilgilerden kalmis acilar diliyle
o kuyularda bir vakitler
bir kae söz ya da arzu
ya da korku
ya da sevismis dudaklara ait gülücükler
yeni gercekleri acikhyor bu ana.
toz ve toz parcalayarak gezindigim
bu sirrm divarum da
yeni kuyulara serpistirip
icinde kaybolabilmeliyim diyorum.

burada dizelerimle kanatlandigim
ölü zaman kuyularmda
yasamm hafiz asmr kasiyorum

~~ ALi KARAT~ amacim derinligi kanatip, konu~ablImekti
ve yeni renklerle ~ogaltIp
adem ile havva masallarmi
söylenmis sözcüklerden cahp zamana yazrnakti.

s
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Vakehurdi hurdi. Kokima 38'iya harna, ruka bekesa, feqira,
kokima de necara. Hore werte dera. Dewi ke kerdi thol, di
ma ki Yirnamse ke merd, cila hu ~iyawe, alange de rnende.

Dina r;:evesayiyekami re rnanena ke! Dewr, dewro Vlreniyo,
Vlrende dewr aslani fekte vi, mka dewr koto p1Slngedest.

"Ez Dememzo, pera rm ra ki Bolkizu vane, mordeme ce
Civrail Agay'me. Taye Bolkizu vi, taye Mamedu vi, a ma ki
henivirne."

Demeruza, kokima 38'iya. Koune Bor-Giniye'de biya pil.
Name cüamerdu tim darino we, cena Sile Qociya. Ezbeta
ho Bolkizune.

"Ero honde ordim yeno, ca tene lee
hode na feqire nedanel Ez kokima
38ine."

vE hers kote zerre. Wusira ke dest
dera, eve a wusire reyede hu dave
hard ro. Vake:

MI ho-hode va, xer ama, n tarn ki
ama cae hu. Nisne ru, CIra va:

"Naza ce tüyo, her daim be so. Ma
dem ke, tu kokima 38'iya, be tene de
ho piya qesey bikerime!"

~~ HAYDAR BELTAN Wusira deste hu reyna sanera, ame
cao ke mi rmsna ra Cl, uza nisteru.
Ma endi hurdi ve hurdi qesey kerd.
Birne dost.

Na nuste, rm qesekerdena kokima 38'i ra ard meyda, Eke
simare wes ame, rrure male dinao!

Tare Kau Eke Ma Werdene,
Mare Seker u Servet Vi!

Aslani plsmge ver vile hu no ru. Tertele ra ave eke jü Slle
Qoci ra bivatene; 'DeWTo hene yeno ke, aslan vere plSmge
de vile nano ru!' Sileman huyene verdene ra siyene. U dewr
de aslani aslanena ho kerdene, plsmge ki pismgenia ho ker
dene. Her ci hurendiya hode gJran vi.

Kokima 38'i, cenceniya hode xirte viya. Koye Demenu, Im
ge ve hnge ayera pers biyene. Domauen de, bijeki, voreki,
aye dima vostene. Mal gau de ju olvozu qesey kerdene. Tl
vane zone jumini zonene. Zere hu ju girrmke gireene. Hu
rendiya hode deqe nevirutene. Moru de, rmlawunu de, mir
cuku de, qilanciku de, zarancu de, vergu de, hesu de, kut
ku de jü wau brrawu viye. Roze heliye dorme dewe de ye
no nat, sono dot. Reye beno alcag, reye beno ve berz. Vana,
'nu bebext wunciya biyo ve vesa. Hete mi ser nino ke jü
kerge cidi hore bero boro.' Vozena sona cao berz, veng da
na heli vana; 'qedae rm qedae'm, eke vesana be hete ma,
kergade ma bize hore bere buye.' Heli tenena fetelino, ovo
ro sono, beno vindi.

Endi biya ceneka ozove. Ama zeweji ver. Waxte merdi ker
deno. Ciran, ki, maa ve pi ra ki, wazene ke btzewejiyo. Ro
ze arne ke, maa Qeme Qiji ceverde kote zere, ceneka ozove
de eve zerewesiye niada, ho hode va; 'tamam na veyva rm
na.' Laze hore waste, moreke kerde vile, kmci day plra bed
re. Je mkay qeyd-meyd eine vi. C::eho ki gile koy vi, warey
vi! Her r;:idestevere amene. Serre siye serre ser, ju laze ho
ame riye dina. Hata 38'i tarn ses dornane hu amey dina. Jü
hona cicikde vi, eve sureku merd. Esker eke ame koye De
menu, cena ozove eve zor berda, qamcure plsmge wasto,
qamr;:urekerge wasto, qam<;.:urekUtlki wasto, qamc;ure mal
gau wasto. Yi ki nae ser, vesnaene, tesnaene, serduste huk
mati vejiye. Ae ra dime, pero qm kerde. Merde ho Qemo
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"A dina ma diya, SImarnevine!"

Vana. Taye cay ki:

"Adina mare ceneteviye, cirane ma cirane Xizm vi. Ma
zeunce gay berdene, nire nenero vile, hengaji fistenera
CI, niyaze hu potene, c;:Ileho fistenera Cl, berdene niya
ze ho niri sero kerdene vila, cita ho heni rarrutene. Ha-

QIZ ki, pesewe ra usto ra, eve olvozu piya siyo cepe, rey
na peyser neamo,

Kesi hona hukmat nedi vi, ciko, seneno nezonene. Ha
ma ordiye ho, wu dormu rao, kou rao. Xofe koto zerre
Xate, Haq bicarno ra xere. Sodir safaq ra ustara ho ser
kare ceyi kena. Hona ke do nesanuo, gere adir wekero.
Koli tene ware ra düri navi ru. Siye ke koli biyaro adir
wekero, wuza ra du bisano, sero vas bicino; hona reste
koliu, nereste, a aglr makney venge ho vet, nero wari
ser. Dewe, warey werte toz u rmlarnetede mendi. A feqi
re ki hurendiya hode bolrms biye, gmaewaro. Bme tiji
de ke ciqa mende, hukmat tene ke bi sukut, dewiji
amey diyare meyitu ke, feqire hawa bme tiji de ramere
diyaiya. Dewiji ~i hini ra eve lasnki uwe arde sane ri ra,
ame ra hu. Uwe hini ra pe lastik arde. Xeyle rmlet qm
bioDeste dae ro meyitu nekot.

Cime ho bive pire hestiru. Kesrete onte we, siye waxto
vire ame. Dirna mare nia düway kerdi:

"Xizire homete aye reyna werte niyaro. Ma diya, sima
mevine. SIma cence peyeni eve goyule ho wesiya ho bi
rarne. Wayire amre xeri ve. Wayire nske xeri ve. Aze Sl

ma qutar vo!"

Adiro esto werte Dersim, qediayis nezoneno. Xeyle rm
let qm kerd, taye kerdi top ovoro berdi, berdi gerb. Ni
nu zonone ke, rrulet pero qm biyo, iye ke berde surgm,
yi ki wuza qm kerde, Tarn des seri kou de mendi. Wer
te birru de, werte gernu de, rmgaru de, gile kou de men
di. Hu dard we. Neamey texelete hukmati nebi. Vane,
'hora rrulete ma qm bi, ma ki hore gile kou de rmreme.'

Tarndes serri verdi ra 38'i ra dune. Poste ho bivi jü pos
te kuji. Seke kuze kistene, poste ardene rotene, bivi je yi
posti. Yinu dima xeyle milisi feteliye ke, pe bijere, sare
purordere. bere hukumati dere ke, eire ayhge vejiyo. Di
na nia ki xiravme viye.

Eke des serre ho kerdi tamam, surgme ke ovordo berde,
yi eke cero camay we peyser ardi, u waxt hona arne te
xelete hukmati biye. Hama niadane ke, her ciye dinu
kelepur biyo. Male dinu, dewe dinu, c;:edinu kami ke
berdo, yinu nediyo, nezonena. Endi hukumati ke ber
do, asurune dinu ke berdo, asurune ceri ke berdo.ine
zonena. Xeyle serri ~iye cira, se serri ra verda ra.

Xori-xori kesrete on te we. Dina mka tenena nnda serva
dae.
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Qese jü ki ard ceneune ma ser. Tene <;:iki eeneu re va:

"Gnee mkayeni, tene sarehuskie. Qaflka thola qesey kene.
(iye ke vane, destevera yi C;iniye. Geiet me~ere, kemere
glrane vo, hurendiya hode vo. Kemere ke gmdm biye,
plSlqi Clra perrene, bena semke. Kemere ke hurendi de vo,
wekawa, glrana. Eke eer biye, be na tuxte. Cer bena, bena
semke. Eye na qafa, thowa elra nevezene, Haqe to vo. Haqe
ma <;:ino,ma Haqe ho rota werdo. Honde cence ma bi, hon
de mllete ma bi, koti de mendi?"

Xeyle qefelne koklma 38'i. AqIl sarera vet. Endi beso, endi
beso. Derdu zof tera mekerine. Eve duwa koklma 38'i
blqedeni. Na duawa ke kerde, yi peroine VO.

"XlZlr sIma xatlre Dundule sano! XlZlr SIma xatlre hevune
rama Oli sano!"

Na qesura dIme, qese ki ard hukmati sero Vake:

. "Na hukmat c;iyode nnd niyo. Wayire ma, wayire Klrman
eu nevejino. Boa XlZlri Clra nina. XlZlr, jüyo de newe biya ro
werte, Clra boa XlZlri bero. Tene ramani vo, flqari re olvoz
vo."

"RInd ke Gagani amey ra tu viri. Ma virende, ru camene af
kin ra, nüa purüri, pusuri estene adrr, vatene boe sero mer
du reso. Nu vere 38'i vi. Nika ne kes merdu re <;:idano, ne
qale merdu keno, ne ki ano werte."

Eke waxto vire ra qal keme, zere cime kokime bereqino. Na
dewr ra ke qesey kerne, tene bena gayis, cime hu des ra ma
nene. Waxt de dewletiye viya, wayire mal gau viya, wayire
kau viya, Ntka? Nika bekesa, feqira, be sitara, kokima
38'iya. Hore pars kena are, her sewe jü cede bena meyman.
Haie hora serm kena. Vana: •

"Ma ule ke serm nekon. Name Oli vo ke, na hard rm qewul
nekeno. Name Oli nameo de glrano ke, na wele, na torpage
ml qewul nekena. Endi ne<;:ar mendu, fetelin. Mezbur
fetelin. Tesa mendu, vua mendu, warway mendu, belastlk
mendu, bedolvende mendu; ma ml niada ke, heya endi
werte rawu, serm-merm! Haq mllete ma ra raji vo. Lokmeo
ke qule ma dano ml, muye vo, axrete de tereso, ye sata ten
ge vo."

Siye leye Qerne Qiji. Pe dest guret, piya si vere kerte Harsi
ye, st Goneyin; name dewa dinu ra Goneyin vane. Piya, si
Bor-Giniye, si Mazra, Kmesure, Boro Bme, Boro Sere, Dere
Alü, Dere Qemeru, Peye Khela, tek ve tek feteliye. Arnera
hu, rmde reyna niada:

"Qerno QlZ eke kisiya, ez jüye Khuresijide zewejüne. Name
hu Yimamse vi. U ki emeliyat de bme kardi de merd."

Vake. Na asme; asma Gaganuna. Waxte Gaganu de dewi bi
yene sen. Roze guretene, merdu re, ci dene. Der eira biyene
top piya xeceliyene. Niaz kerdene vila, mal sarebimene. Jü
de eine vi, zrrfeti kerdene adir, der cira amene werdene. Va-
. ke:

"Ya blra, ma ~iyene Har~iye, ~iyene Dolubava, ~iyene OZl
zavdel, ~iyene (et, vere OZlzavdel de (et esto, _XlZlrtey bi
yo meyma. Ma hore ~iyene jiarune hu. Ma pesare hu pote
ne, berdene tede kerdene hurdi, kerdene Vlla. Ma eke qlrva
kerdene, gegane berdene jiyare eke hirayiye viye; eke tenge
viye ki, ma qlrvane hu kerdene, tepiya goni kerdene kho<;:l
ke, berdene jiyare de C;lrahg nene ru, goni nene a jiyare ra.
Ma, jiyare ma Fadll vi. Hukmat ke ame, ma endi jiyare hu
huviri ra kerdi. Ma niaze ho ki kerdene VIla, honde ke huk
mati ma qlrmekerdime, ma c;iye merdu ki dene. Na pee
coy, her kes horo ~i. Endi ma ne bese kerd <;:iyemerdu da,
ne bese kerd yi meyiti dardi we. Theyr thuri hore hardi se
ro werdi. Nlka ke sone Dere La<;:i,a lmga ke~i rast nebena,
astkune meyitune quli ra."

Tene biye gayis! <;:lmehu des ra mendt. Siye koye Demenu.

Nevmete, pet pet qesey kerd:

"Ma helüge ardene girenene werdene; ma boli werdene; bo
li kerdene bme wele, znrustu eve toraq hore werdene. Ma
zembul ardene girenene werdene, Ma hore kou ra vime, eve
tare kou bime pil, birae'm!"

Hest torne hu este, cor layikie, cor ki neyrikie. Kes ki mka
eire waytr nevejino.

"Xizire na Gele Cetuvo ke, ades u di mordenie ke bovera
ye, yinu vo ke, vere adire yinu de nüne. Hore her rae c;ejü
ye de, a eoru Kirmance maye butu, hore vere adire jüye de
hu qutar ken. Pere rm eine, <;:erm eine, daim pee <;:everequ
li de ro. Eke kmceviya ke, eke werdene viya ke, xere quli
yo. XlZlr mllete mara raji vo. A cor pero Klrmanee maye. Ez
tlrkki nezonon, hore yi uza zone ml zonene son leye dine,
werte dine dero. Cor Dundlla, bovera ki Qelxerune, teqar~i
dere, yinera ki raji ve, Slmara ki!"

Va, C;lmeho bi plr. (lmi ~a plr nive, waxto VIrede, koyi bu
tu ye daye vi; <;:ehu ki bi, mal gaye ho ki bi. Hire-c;or cay
du samtene. Bor-Giniye'de we~iya hu ramltene. Siyene
MlSk, ~iyene Do)u Bava ware. Mal gay zof vi, deyray vi.' Roz
teneke ru kerdene a[E~.Yitikate hu hurendi de vi. We~iya hu
eve raa hu ramltene. Vake:

"Tare kou eke ma werdene, mare seker u servet vi."/

qi tede sifre neneru. Xizire kou bi. Xizrr mordemode nazli
yo. Ison ke dest biestene Xiziri, thol nemendene. Ma hore
cite kerdene, motor cimi eine vi. Gae ma ke eine vi, ciranu
gay dene ma, ma berdene hega rarmtene. Waxte cüni de
vasturiya ma ke eine viye, ciranu vasturiye dene ma, ma
berdene hega cimtene. Ma ki dene ciranu. Ma ciran piya
nnd vime. Haq ciranune mara raji vo. Ma sindortofe jümin
virne. Nika her kes, dest nano ro cane ho ser."

Qul qul vi tavi. Cüamerdine biye, eüanikine biye. Retiye ci
re cineviye, unciya ki, a dina eire wes amene, Je na waxti
herci eine vi, newerdene, hama sare ho dard we, jü cüarn
ke vake ke:
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yapiyordu. lIk olarak Meclis'te kurulan "Insan Haklan Ko
misyonu"na dilekce yazlyor; Savcihga verdtgi dilekcede ise
"yakinlanrmz ne oldu, neredeler, baslanna ne geldi?" diye
soruyordu. Olay tarihinde köyde "Bolu askerinin oldugu"
~ehirde flSlltl halinde konu~uluyordu. Bu birligin terörle
mücadele ic;in "özel egitildigi" ise gazeteler tarafmdan gu
rurla yazllml~tL

6 Ekim günü Ali'nin cesedi köy yakmlannda bir kayahgtn
tarn ortasmda bulundu. Ali uzun bir süre önce ölmü~tü.
Hi~ kimseyle dü~manhgl yoktu Ali'nin. Kendi köyüne gizli
ce gitmenin bedelini hayanyla ödemi~ti.

Olayla ilgili Süleyman'm ba~vurusu üzerine soru;;turma
a~an Savclhk. bir iz bulamlyordu. Jandarma "operasyon

Mirik'in bagh oldugu Gökcek Köyünün muhtan bir sabah
Komutanhga cagnldi. Kendisine "köye giris cikislar yasak"
denildi. Muhtar "yakmlanrrnza haber verelim" dediyse de
dinleyen olmadi. Muhtar ve bütün köy halki caresiz bekle
meye basladilar, Gazeteler ve Televizyonlar "Iunceli'de
Sonbahar Operasyonunun basladignu" bildiriyordu.

Köylülerin tedirgin bekleyisi sürerken, Gökcek Köyünde,
Mirik, Roj Deresi ve Gewrek civannda büyük cansmalar
oluyordu. Köyün yash Muhtan Köye gitmek icin Komutan
hga giderek birkac ürnitsiz girisimde bulunuyor; ancak her
seferinde boynu bükük dönüyordu. Ama Isik ailesinin bü
yük oglu Ali Isik dayanamarrus ve gizlice köye gidiyordu.
"Gitrne", "vururlar", "meso to kisene" demelerine ragmen.

Operasyonun bitisinin ardmdan nihayet köye giden Muhtar
ve köylülerin görduklen korkunctu; köyün her tarafi yakil
rrusn; evler, tarlalar, agadar simsiyah olmustu. Yanm asirhk
evler bomba anlmasi sonucu yikilrmsn. Isik ve Serin ailele
rinden ise hicbir iz yoktu. Hidrr Isik'm güzelim an köy
meydanmda yanyordu. Boynundaki kursunlann acng; ya
radan akan kan atm etrafmda göl olusturmustu.

lsiklann en kücük ogullanndan Süleyman, 0 tarihte asker
di. Köyde olmadigi icin "kayip" da degtldi. Askerden dön
dügü günlerden birkac gün önce olmustu olay.Anne baba
ve kardeslerinin "sir" olup gitmesinin yaratngi endiseye,
Ali'nin köyden dönmernesinin yüreginde yaratngi korku da
eklenen Süleyman Isik, akhna gelebilecek her yere basvuru

Takvim yapraklan yirminci as
nn sonuna dogru ilerlerken,
Mirik Mezrasmda yalmzca iki
aile kalmisnr. 38'de buralann
sakinleri topluca kmlmis; kur
tulanlar uzak sehirlere sürgü
ne gitmisti. Isik ve Serin ailele
rinin bütün cocuklan kinlrrus
n. Buyük bir sansla kurtulan
lann saYlslbir elin parrnaklan-
m gecmiyordu. 48' affmdan sonra, yalmzca onlar gittikleri
Merzifon'dan topraklanna dönmüstü. Simdi mezrada yal
mzca Hldlr l~lkve Hatun, Elif, Ali, Yeter, Süleyman ve Dü
zali Serin ile e~i Gülizar ve c;ocuklan Dilek ya~lyorlardl. Ai
lelerin kimi ferderi de Tunceli merkezde akrabalarm yamn
da kahyor; okula gidiyorlardl.

1994 Ylhydl.Mevsimierden sonbahardl. Eylül baklr rengini
hissettirmi~; yakla~an sert soguklar ilk i~aretlerini gönder
mi~ti. Bir süredir "dagdakiler" ile sen c;atl~malaragiren Hü
kümet güc;leri, Gökc;ek ve c;evresinde operasyon yapmaya
hazulamyordu. ,') yll Dersim topraklarma saYISlZaskeri bir
lik; tabu!', komando tugayt, kolordu gelmi~ti. Büyük bir ha
rekatJ.1hazHhklan tamamlanmak üzereydi.

Gökcek, Mirik ve cevre köyler halki
asidir. Trpki yam baslanndaki "Jele"
gibi "Tüjik" gibi yol vermezler herke-

se. Bagnnda Anadolu'nun "firari eskiyalan" dolasir, Onlara
boyun egdirmek icin Padisahm ordusu kac kez saldirrmsnr
bilinmez. Ama yigttlik; "sefkan" olma; ata binme ve asiret
savaslanndaki üstunlükleri bilinmez degil.

lbrahim Kaypakkaya'nm arkadasi Ali Haydar YILDIZbura
da vurulrnustur, Onun öldürülmesi, Dersim'in kanh tari
hindeki "ölü ele gecirmeler" zincirinde önemli bir iz birak
rmsnr. Türkülere konu olmustur AU Haydar ve "Mink":
"Vartinikburasi, Mirik Mezrast
/ Kan lcinde Yatar Ali Hayda
nm ...",

.ÖK<::EK Köyü Mirik MeZraSITunceli
merkeze 20 kilometre mesafededir.
Bu mezra son derece yüksek kayahk
lar üzerinde; dogarun en vahsi görün
dügü yerlerden birine kuruludur. Bu
raya gitrnek cesaret isidir. KI~mdoga
serttir; soguk insanin icine isler.

Kadim "[ele'' dagl Mirik'e bakar. Etek
leri yazm gelen yaylacilann ama en
cok da Miriklilerin akmma ugrar. Bu-
ranm yüksekligi bas döndürür; soluk
almakta zorlamr insan. Mirik Mezra
smm hayvanlan burada otlamr. Bu

» HÜSEYiN AYGÜN yüzden hayvanlann sütü ve eti bol
dur.

• ~",\! • WM.$1" , , ' ,'"'" , " ~, ' ,'~" ,,,", 111'<.',;",;,',' ~', i :' , '" ~T ' , ~,'
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ömür bitinceye kadar. Onlara duyulan hasreti, hic olmazsa
mezarlanna gidip bir demet cicek koyarak gideremez
geride kalan. Bu bile "kayip'a cok görülmüstür cünkü.

"Mirik kayrplan" bugün on yasmda. Dilek Serin yasasaydi
simdi genc bir kizdi. Düsleri mavi olurdu mutlaka. Hidir
Isik bir yash bilge olurdu. Kilamlar okurdu mutlaka;
"saruke" anlaurdi torunlanna gecmis zamanlardan kalma.
Ali ise evlenirdi; cocuklan da olurdu herhalde. Hidir Isik'm
att yeni taylar birakrrdi geride. Mirik mutlaka "Jele"yegüler
di her sabah. Roj Deresinde eieekler patlardi her baharda.

Serin ailesinin hayatta kalan en kücükleri Derya, Beser ve
Ceyhan ise onlann sicak seslerini ve gülen gözlerini bek
leyecekler belki de bir ömür boyu. lnanmayacak; an
layamayacak kücücük beyinleri "kaybolmayi" ve soracaklar
"kayip olmak ne demek?". '94 sonrasmda doganlardan ise,
gizlenecekler belki de. Ama söyleyecek yine de birileri on
lara, yada duyacaklar uzak akrabalardan; eski zamanlann
söylencesi gibi: "Yi,des serrio wind biyaiye...".

yapmadik" diyordu. 0 halde köye giris cikislar nicin yasak
lanrrusn? Nicin yakmlanna haber vermelerine izin verilme
misti? Köyün üstündeki kapkara dumam yaratanlar kimler
di? Bombalarla yakilan evler ve agar;lar kimin eseriydi? Ali
kimler tarafmdan kursunlanrms; nazh bedenini daglamaya
kimler kiyrrusu? Hidir lsik'm güzelim atmi kursunlayanlar
kimdi? Sorular cogahyor; ancak resmi makamlardan hicbir
cevap gelmiyordu.

Ankara'da bulunan Insan Haklan Komisyonu, önce Tun~e
n Savcisma yazl yazlyor; "bilgi" istiyordu. Komisyonun Ba~
kam, Kirsehir Milletvekili Sabri Yavuz hayatmda Tunceli'yi
görmemisti. Gökcek Köyü Mirik mezrasiru; köyün operas
yondan sonraki simsiyah halini hayal bile edemezdi. Ne Mi
rik'in aci gecmismt, ne de Düzali Serin'in en kücük kizi, 3
yasmdaki Dilek'in gözlerindeki bahan bilirdi.·27 Arahk gü
nü Suleyman'a gönderdigi yazida "kayip kisiler hakkmda
herhangi bir bulgunun elde edilemedigini" ve "Kutu deresi
operasyonunda agir kayrplar veren örgütün, bu iki hane ef
radmi rehin aldiklan yada ihbar ettikleri düsüncesi ile yan
lannda götürdüklerinin degerlendmldigtni" söylüyordu.

Caglar boyunca aClytya~ayan Dersim, yeni bir aciyla sarsi
hyordu, Dersim'in Mirik mezrasmda yamk yag, cökelek ve
post kokusu vardi. Cicekler, otlar ve agaclar üstüne yagan
ates, her yeri siyaha boyarmsn. Kursumm. bombanm ve sa
vasm izi vardi ancak, insamn yoktu. Kaybolanlardan geriye
ne yasamm ne de ölümün izi kalrmsn.

Onlann basma gelenler kulaktan kulaga yayrliyor; fisiln ha
linde bütün sehn sanyordu. "Kaybolmak" sehrin yabancisi
degildi. 38'de kaybolanlar ve bir daha kendilerinden haber
almamayanlar akla geliyordu. "Gözalnnda olduklanm" söy
leyenler de vardi; "onlar gelmez" diyenler de. Bu, Mirik' in
kaderiydi kimilerine göre; "Jele"nin ogullan kmhrdi her Irr
tmada.

Savcihk arasnrmasi cok degtl, iki ayda bitti. Olay "Iaili mec
hul" idi. Hidir, Hatun, Elif, Yeter Isik ve Düzali, Gülizar, Di
lek Serin "kayip" olmustu. Savcihga göre; "kayip edenlerin"
kimlikleri de "kayip" idi, Ali Isik' in kimin öldürdügü de bt
linmiyordu. Savcihgm "kahn defterindeki" isim hanelerinin
karsismda "kayip" yaziyordu; "samklar" bölümünün karsi
smda ise "faili rnechul".

1990'h yillar, Türkiye'de kayiplann on yihydi. Issizlikten
canma tak edenler; aile, namus veya herhangi bir cikmaz,
insanlan bir yerlere götürüyor ve kendilerinden haber ah
narmyordu. Önünde "bu insanlar kayip" yazan bir "oto
büs", genr;, yash, erkek, kadm ve cocuklann resimlerini ta
siyordu. Ülkenin bir bölgesinde ise binlerce "siyasal kayip"
vardi. Karakola gidenler geri dönrnüyordu. Bu yüzden bir
muhalefet partisinin "duayen" siyasetcisi karakollann
duvarlannm camdan yapilmasmi bile önermisti.

Kayip edilmek, dipsiz bir kuyuya anlmak gibidir. Ne bir
basi ne de sonu vardir. Her gün ve her an yakmmm sesini
ve kokusunu duyar insan. Bir bekleyi~, kalana e~lik eder
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Kanayan yaram aCItütün kokusu c;almac;ocuk

Bütün saatler ayrulga kurulu

BUiyorsun.

Revirin balkonunda, dengesi bozuk bankm üstünde cogalnyo
rum yalmzhgirm. Icimdeki sikmn, büyüyen bir dagm ciplakhgi
gibi dimdik ve bas egmez. Serin bir hava, üsütmernekle birlikte,
hafifce yokluyor bedenimi islak elleriyle. leertden. perdesi arahk
h pencereden, disan sizan ~Igm yansrmasmda icimi kusuyorum
sokak köpegi gibi.

Önümde yükseliveren adiru bilmedigirn, ilk isim adiru ögrenmek
olacak, garip bir agac, Sütun gövdeli ak pak; yer yer lekeli, nokta
benIi. Kavagm bir türü olmah? Gür yaprakh dallan arasmda seh
rin los isiklan. Yerli yersiz sesler dolduruyor kulaklanrm; araba
sesi, motor sesi ve yorgunlugunu gec;saatlere ertelernis bir aske
rin öfkeli cirtlak sesi. Daha asagilardan köpek havlamalan geliyor.
Isiklann birbirine uzakhklan mesafeli. Dirsek ternasi hizaya gel!
Sol tarafimda isiklann aydmlatngi genis bos bir alan. Asagidaki
yoldan yan yana yürüyor iki kisi, gölgeleri benden yana evrili,
gölgelerine sigrmyorum.

Göle, gökyüzüne ellerini uzatan bir cocuk. Yükselen ciplak bash
daglar, yer yer c;amormanlanyla kaplt. -Ki onlar soylan tükenen
bir kelaynakn- Sag yammda sere serpe ~ehir, kaydl tutulma)'lp
unutulan bir am gibi. I~lklann gökyüzüyle bulu~tugu ölü bir ses
sizlik. Tek kath evler, bir köy belki deo <::atlSltoprakh, otlann
ye~erdigi evler. Hepsi de bir dag ba~l yalmzhgI. Ü~üyorum, ken
dime sokuluyorum. Biraz daha büyütüyorum ic;imdekiyalnlZhgl.
Elimdeki defteri kapanp ic;erislZlyorum.

***

***

Koynuma sizan gizli ve kirli bir el
Cmlciplak bir Iahise oluyor yuregrm

sokagm ortasmda
Günahlanrm topluyorum artakalan zamandan
Bir el dokunuyor yarama
Kamyorum!

Parmagimda gümüs bir yüzük, üstüne sevdigim kadirun ismini
yazardun. Oltu'ya dairdi parmagima gecirdtgtm bu son halka. En
cok yüregim darahrdi, Günler sayardirn kendinden agir, gfmler
sayardim bitmeyen bir eilenirr son sabn. Vecatlardi sabir tasi, her
bir parc;aslTIlayn bir yerden toplardim. Bir yarum Diyarbekir
olurdu, bir yamm Dersim, bir yamm da Sernsur olurdu kör topal.

***

gu da yasamah insan iliklerine kadar, bunu sen de biliyorsun. Ka
ra carsafh kadmlann yüzlerindeki tebessüm, yeni bir mevsime ilk
gülücüktu. Gene;kizlar balkonlara cikar, ben, kasla göz arasmda
siyah örtülerin altma saklanan bedenlerin sicakhgim yoklardim
yasakli ellerimle, dokunurdum. Ürkek bir kus gibiydi yüregim,
bir cirpida kirardim boynumu. Gözlerim balkonlarda asih kahr
di, Kadmlar evlerine cekilir, yalruz ve cmlcrplak kahrdim sokagm
ortasmda.

***
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Oltu, ömrümün son yaziydi. Bir yol üstü
duragiydi yolculann konaklamaya yanas
madigi. Derince olmayan bir vadi, bana
hep yasadigim sehirleri ammsanrdi. Göbe
ginde kirli bir su akar, yüregim ikiye bölü
nürdü. Bir tarafmda sen; öbür tarafmda
ben kahrdim.

Hep otobusler gecerdi de , yolcular var
rnazdi hicbir zaman menzile. Beyaz en
sevdigim renkti ve otobüsler en cok beya
Zl kirletiyordu.
Kavaklar egerdi basrm boydan boya vadi
boyunca, bir de salkim sögütler. Agaclarm
ayaklanm yalardi cimenler. Sehir sirnru
daglara yaslar, daglardan ahrdi siluetini.
Daglardan ögremrdi yalmzhgm Simili.

Avuclanmdaydi gökyüzü, öpüp koklar
dun, lcimdeki yildiz sürüsünü, her gün
bir yolculuga salardim. Dönen olmazdi
geri saldigim hicbir yolcu. Tellerle cevrili
duvarlann ardmda kahrdirn Dört duvar
arasiydr düslerimi slgdlrdlglffi. Bütün ka
pilar kapahyd!. DI~lmda y~nan hayatm
e;aylaglydlm. Adlmlanm ürkek, dönünce
kö~e ba~ml, c;ocukluguma omuz atardlm.
Dü~ünce, dizlerimin yerine yüregimi ka
nattrdlm. Her ~y bir oldu bittiye gelirdi.
Ne oluyordu ne y~amyordu, yabancIslY
dlm her ~eyin. Yalamrm iki defa kutsaYlp
ceplerime doldurdugum e;akll ta~lanyla,

kuleler yaplyordum C;ocukluguma. En alttaki ta~l c;ekip yerle bir
ediyordum c;ocuklugumu. Dünya kocaman bir agIrhk, Ylkmn
nm altmda kahyordu yüregim.

le;erislzmasm diye insanltk, c;iftcamhydl bütün evler ama sogu-

~~ M. HANiri BEKMEZCi

Günler agtr
Bir kaplurnbagamn ayak izlerinde yol
ahyor
Sular durgun
Zamamn bileklerinde nefesi bir inti
har tasansmm
Yeni bir güne hazrrlarnyor bu sehir
Bense,

yasadigim bütün kentler kadar yalmzim

ABAHIN besinde, karanhgm dismda
gözün gözü görmedigi, sogugun bir
yilan gibi yatagirna sizdigt, nasirh elle
rin dolgun memelerin sicakhgiru
avucladigi vakiue, uyanmak da ne
oluyor be gözüml

Sabahm bu vaktinde, bir kadimn ter
li koynunda zaman ertelemek vardi.

***
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I
~~ MUKADDER KOCAOGLU

I

lR kmlrrushk mi yasanan, yoksa umudun boy ver
mesi mi Dersim'de yasanan?
Alrumi dayasam Munzur'un doruklanna, suskun
<;lghglml,tutuklu sesimi haykirsam ucururnlara ...
Daha da büyür mü sevgim, tohumuna umudunu
gömen sevincim catlayip uzarur rru gün isigma?
Üsüyen ellerimi yikasarn Munzur'un yanagmda,
alev alev yanan özlernibu kentin diner mi,
sürgünle gülen bir gelecegtn isiyan safagma? Ak
umutlarda yaratarak sen cocuklanm ve acilan son
suz kilanlann gözlerine yazar rm dostca gülmeyi? ..
Güllere can verir Munzur, fidana su ... ACIYl söküp
atar, hüzne yol vermez daglarda. Yannlara tasmm

Munzur'un kiyismda.

•• •• • •

USUYEN ELLERIMI~

YIKASAM MUNZURUN
YANGININDA
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büyüyüp boy versin Munzur kiyismda. Kuslar özgürce
ucsun, anlar diledigince dolassm silanlan.
Munzur sevgiden hüzne, umuttan aglta türküsünü
söylesin. Susturulmasm, durgun sularda bogulmasm sesi
Munzur'un ... Umuda, yoklukta yalmz biraktlmasm bu
kentin insanlan ...
Gelecegi Munzur'un ellerinde sekillenecek olanlarm
kültürüne gözlerimizi kapayip, mutlulugu yok edilmesin,
öldürülmesm MUNZUR.
Bunun icin Baba Munzur'dan yürekten bir dilegim oldu.
(lsterse bütün Dersimliler kizabilir; bütün Dersimliler).
Munzur Babayla dertlestim biraz ... O'nun beni
anladigmdan eminim.
Gözlerimden Iiskiran süt beyazi sulanm icine cek,
yüreginde asil yangmlar 0 zaman baslayacak. .. Seni uyu
maya mecbur ederlerse; cocuklannm gözlerindeki mutlu
luk tasiyan isilnlar sönecek ... Türkünü duymadan nasil
ya~ar cocuklarm? Turküsüz nasil halaya durup tek vücut
halinde kenetlenirler? Gecmisinden kopanhrsa elleri,
gelecege emin adimlarla nasil yürüye bilirler? Ne olursun
Munzur duy beni. ..
Yalvararak yüzümü yüzüne sürmek, hayal dünyasmda
gezmek degildi benim icin.
Munzur'un ve <::ocuklann sonsuza dek mutlu olmasml
istemekten öte bir anlam ta~lmlyordu ki ...
lstegim; bu ülke bizimse, her kö?esi bizim olmah ve
yaralanmadan, karde?c;e ya~anabilen bir dünya
yaranlmah ...

Karanhklar dagilsm diye, suskunlugumu-günes l~lgmm
oynasngi-isiluh sulannda yikanm. Haykmsim; yol boyu
uzayip giden ucurumlan gecerek yamaclarda yankilansm
diye ...
Bir birliktehgin coskusuyla bu topraklarda; kaptmp
kendimizi Munzur'un akisina, dostluk köprüleri kuranlar
la yürüdük festival aksamlan ...
Pestivali Ovacik'a, gözelere tasimak icm düsüyoruz yol
lara, gones l~lgImerhaba derken Dersim topragma ...
Dersimli olup 0 güne dek Ovacik'a ve gözelere gidemeyen
ve kendi özel arabarmzla yolculuk ediyormuscasma rahat
bir yolculuk yapmamlZ icin elinden geleni yapan, espri
leriyle yolcularm yüzünde güller acnran bir Dersimli'yle
daha tamsip, dost olmanm sevincini yasadik 0 gün.
Ben burasmm bu kadar guzel oldugunu bilmiyordum,
vasiyet edecegim, "ölünce beni buraya gomsünler", dtyor
du. Icinin sevinci, mutlulugu yüzune ve gözlerine
yansirken ... Gözleri geziyor, yaramaz bir cocuk gibi elleri
ni, ayaklanru buz gibi soguk sulanna sokuyor, Munzur
babayla tarusrnamn mutlulugunu yasiyordu kaptan ...
Mutlulugun yüze yansiyip gözlerden fiskirmasi göze sulan
gibi ve 0 sular gibi cevreye yayihp güzellikleri olusturrnasi
ne kadar güzel....Bu mutluluk hepimizi sanyor ...
Özgür yasamanm; dostlukla ve güzelliklerle dolu ola
bilecegint konusuyoruz ... Kardesee ya~anan bir dünyada,
sorunlann yok olacagmm ya da daha kolay
cözümleneceginin kamnydi Gözeler'de yasadiklanmtz. Bu
topraklar üzerinde dogan ama burada ya~amayan insanlar
adma; daglann doruklannda dolasip Munzur'un serin
sulanru, turn yesillikleri ve eieeklen selamlayip, yüzüme
carpan havasim icime cekiyorum. Mutluluk bu iste ...
Munzur'un Serinligt yayihyor cevreye, yakici sicaga karsm
gelenleri kucaklayip, yürek yangmlanna serinlik tasiyor
gözelerden.

Gözler, yüzlerde dolasiyor ... Özlemle yanan gurbetciler
kosup kucaklasiyor, oturup söylesiyor. Gurbette biriken
özlemiyle topragma kosan bu insanlann sanhsiru izliyo
rum.
'Acilann, aynhklann yasandigi, huznün icinde mutlu olu
nan bir yer midir burasi diye düsunuyorum. Aciyla sevinci
yogurup direncle besler, mayalanmaya brrakirsamz sevgi
mi dogarr.. Cünkü burada ne yalmzca hüzün-act, ne de
yalruzca sevincle-cosku var... Burada, gercek sevgi, dag
doruklanm bile zorlayacak kadar cok ve yogun ... Bu
yogun sevgi: bir araya gelip kenetlenmeyi, el ele vermeyi
gerekli kthyor, vazgecrnerneyi gerekli kiliyor ve
vazgecrnemeyi ögreniyorsunuz bu cografyada ...
Kutsalhk bile farkh algIlamyor burada. Burada kutsal olan
insan ... Soma toprak, su, bitki, börtü böcek. .. Dag doruk
lan bir tek kIr c;ic;egiönünde sayglyla egilecek kadar
alr;akgönüllü, yüceligine kar?m ...
Blrakahm, menek~eler, l?kmlar, dag lalelerini, gönlünce
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KIZ: "Böyle düsünme. Eskiden hep kendimi düsünerek Ha
reket ederdim. Babamdan para ahr, kitapciya gider, kitap
ahr okurdum. Simdi ise aldiklanrm ve ögrendiklenmt <;:0-
cuklarla paylasiyorum. Bundan dolayi, kendimi suclu his
setmiyorum. Tam tersine daha huzurluyum. Bir seyler pay
la~mayt, yardlmla~mayt senin sayende ögrendim, yada bili
yordum da $imdi davram~a dönü~türdüm. Buda senin sa
yende.

di. Belli belirsiz sesler, arahklarla devam ediyordu. Ama
odadakiler buna bir süre anlam veremeden bedenlerindeki
sikmnyla bas basa kaldilar.

Odanm sessizligint kizm ürkek sesi bozdu:

- "Sey ben, ben cok üzgünüm. Böyle olmasmi isternezdim,"

Odanm ortasmdaki masada sessizce bekleyen arkadasi ye
rinden kalkip gözlerinin icine bakn, Sonra kendi gözlerini
kapatarak, yavas bir ses tonuyla kiza bir seyler söylemeye
basladi,

- "Üzülme, su an yapilacak hicbir sey yok. Beklemek dism
da. Seni bunlara bulasurdigimdan dolayi özür dilerim. Suc
lu varsa eger 0 da benim, senin hicbir sucun yok."

KIZ,0 an duyduklanna inanamamanm verdtgi tavirla bakis
lanm arkadasmm gözlerine dikti.

- Sen ne sacmahyorsun. Asil suclu neden sen oluyorsun.
Ortada suc fezan yok. Göreceksin. Ama illaki bir suc;:luvar
sa bu da onlardir. Yada bizleriz. Ortada iyi duygularla yapil
rms bir olay var ve bu olaym öznesi de bizleriz."

Arkadasi, "hayir" dedi. "Sen, sadece ba na yardimci olmaya
cahsiyorsun. Seni, bazi seylere ben zorladrm. Eger ben 01-
masaydim, senin basm. hic b.r zaman derde girmezdi. Sim
di evinde oturuyor olacaktm. Bu sikmnlan da cekmezdin.

KIZ, "evet bunlan yapmama sen sebep oldun. Ama beni zor
lamadm. Ben kendim isteyerek yaptlm. Sirndi de pisman
degiltm, Daha iyi ki yapml~lm. Ben sana minnettanm.

Arkadasi: "Ben olmasaydim, bunlann hic biri basma gel
mezdi."

Bir süre gidip gelen ruh hahni ve odadaki sesstzligt, gök gü
.rültüsü bozdu. Sonra bir simsek cakmasi onahgi aydmlatn.
Kiz, gözlerini gökyüzünün karanhgma dikmis, aym seylerin
tekrar etmesini bekliyorrnus gibiydi, yada aym olayt bastan
sona görmek istiyordu. Sonra, odadaki arkadasiyla ilk kez
göz göze geldiler. Bir süre sustular. Sonra, kIZ, narin bede
nini disandaki karanhga gösterir gibi, yerinden kalkip pen
cerenin önünden gidip gelmeye basladi. Bir seyler söylernek
istiyordu. Ama bir türlü söyleyemiyordu. Pencerenin änün
deki gidip gelmeleriyle, dl~andaki hareketlilik, bir süre bir
birini takip etti. Sonra, gökyüzü tamamen karanhga bulan-

Bir müddet hic konusmadan oturdugu
sandalyeden disandaki karanhga bakn.

Basmi önüne egdi. Sonra bir seyler söylemek istedi ama bu
na cesaret edemedi. Sac;:lanndaki ve elbiselerindeki islakh
gm verdigi soguklukla, oda ortammm verdigi sogukluk, te
ninde ürpertiler yaranyor gibiydi. Dudaklan, titremeyle ya
vas yava~ sarsihyordu. Bu titreme, konusamamamn verdigi
bir heyecan ve korku seklinde de yansiyordu odanm sessiz
haline. Gözlerinde masum bir hüzün tasiyordu. Tekrar göz
lerini bir süre disanya bakmakla mesgul etti. Ellerinin icini
hic konusmadan uzun uzun inceledi. Ellerindeki cizgilerin
fazlahgim belki de tlk defa bu kadar inceleme imkam bul
du. Yüzünde konusamamanm verdigi bir gerginhk vardi.
Hareketsizce ellerini incehyordu.

I
~~ ÖNDER DURU

I

AC:LARINDA yagmurun izlerini kapka
ranhk bir gecenin icinden getirip odanm
aydmhgmda aynaya tuttu. Önce ellerini
saclannda gezdirdi. Sonra ellerinin icine
bakip, islanan ellerini pantolonuna sür
dü. Tekrar saclanna dokundu ve yavas
adimlarla gelip pencerenin kenanndaki
sandalyeye oturdu. Camlarda saclanna
benzer bir islakhk vardi. Saclanrun icin
den almna, oradan yüzüne dogru yag
mur taneleri süzülüyordu. 0 da hic ko
nusmadan, yüzünü eliyle silip, elinin lS

lakhgiyla pantolonunun islakhgtm bir
lestiriyordu.

•
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Mustafa: "Ne, gercekten mi? Biliyorduuum!

Umut: "Evet, iste mahkeme sonucunu gösteren belge." Son
gul kagitlan aldi, hizh hizh göz gezdirdi. Soma Mustafa'ya
uzatti. Mustafa'da kagitlan inceledi. Soma birkac cümle
okudu. "Köy okullanna gönderilen kitaplarda herhangi bir
suc unsuru bulunrnadi."

Songül: "Bosunayrrus bunca sikmn cekmemiz, Suclu olrna
digirmzi, adrrn gibi biliyordum. ASII suclular, bizi ihbar
edenlerdir. Asil suclular, insanlann karanhga hapsolmasim
isteyenlerdir."

Mustafa: "Arkadaslar, daha iyi ki bu haberi bize bu gece
ulasnrdimz. "

Mahir: "Erken gelmeye cahsnk, ama hava kosullan bunu
engelledi. Biz de cok sevindik. Bundan sonra da, köy okul
lan icin Iaydah malzemeler toplayacagiz degil mi?"

Umut: "Tabi ki, öyle pes etmek yok."

Songül: "Asil simdi bashyoruz. Bundan sonra daha cok
okuyup, daha cok cahsmahyiz. Elimizden geldigince, co
cuklara yardimci olrnahyiz."

Dört arkadas, bir SÜTekendi aralannda ne yapacaklanm tar
nsnlar, Yapilmasi gerekenleri not ettiler. Soma gelen iki ar
kadaslan, Mustafa ve Songül'le vedalasip evden aynldilar.
Geldikleri arabaya binerlerken, odanm cammdan bakan ar
kadaslanyla, birbirlerine el salladilar. Soma, araba karanh
gm icinden, isik sacarak kaybolana kadar, penceredekiler
arkasmdan baknlar.

Songül ve Mustafa mutluydular. Vefahiki dost gibi birbirle
rine tekrar sanldllar. BiTsüre kendi aralannda konu;;tular.
Soma, Mustafa" Songül'e uyumasl ic;in,gerekli ;;eyleri geti
rip, iyi dileklerde bulunduktan soma, odadan aynldl ve
ba~ka bir odaya gec;ti. Songül, pencerenin kenanna geldi.
Dl;;andaki karanhkla, odasmdaki aydmhgl anlamlandlrma.
ya ~ah;;tl. Soma, odanm l;;lgml kapatmak ic;in, kaplya dog
ru ilerlediginde, kapmm üst tarafmdaki duvarda, gözlerine
bir kaglt par~asl ili;;ti. KagIt parc;asma yakla;;tl. Gözlerini
duvardaki kaglt par<;:asmdangezdirdikten soma, odanm 1;;1-
gml söndürdü.

Karanhkta yatagtna dogru ilerlerken, odanm karanhgmda,
dudaklanndan "güne;;in l$lklan geceden daha kuvvetlidir"
sözcükleri slrasIyla C;lkmayaba;;ladl.

zilini caldilar. Odadakiler, önce birbirilerine baktilar, kor
kulu adimlarla dis kaptya dogru yöneldiler. "Kim 0" dediler.

"Biziz,biz. Acm kapiyi" dediler.Kiz ve arkadasi kulaklanna
gelen sesi hemen tamdilar, Gelenler, arkadaslanydilar. HIZ
h bir sekilde kapiyi acnlar. Karsilannda Mahir ve Umut'u
gördüler. Gelenler mutluydular; güluyorlardi. Birbirilerine
sanldilar. Kapiyi kapayip odaya gectiler,

Mahir: "Mahkemede beraat ettik."

Arkadasi: "BaZIseylerden pismanhk duymamana sevindim.
Ama karar olumsuz cikarsa, bundan kendimi suclu hisse
decegim. Yapngirmz cahsmalardan ötürü degil, senin basi
na gelenierden ötürü."

KIZ, "Sen olmasaydm, insanhgm gerektirdigi bir cok seyi
yapmayacaktim. Kendim ve kendi benzerlerim dismdaki
insanlan kücümseyecektim, Onlann gercek yasamlanm hic
ögrenmeyecektim. Onlann neler cektigini, hangi kosullarda
okuduklanm, senin sayende ögrenme sansim oldu.

Arkadasi: "Cok inatcism. Hep bildigini okuyorsun. Bundan
sonrasim hic düsündün mü? Yasarmrun nasil degisecegini,
yada kücükken hayal etngin bir cok seym karan olumsuz
cikarsa, gerceklesmeyecegini hic düsündün mü?

KIZ:"Yann her seyi ögreniriz. Karar olumlu cikacaktir. Cik
masi gerekir. Biz kötü bir ~eyyapmadik. 0 cocuklann oku
malan icm, sadece onlara yardim ettik. Ama karar olumsuz
da ciksa, yapnklanmdan pismanhk duymayacagim.'

Arkadasi: "Bazi seylerin baslangicta buralara varacagiru in
san hic akhndan gecirmez.Iyi duygularla yapilan bir faali
yetti yapngirruz. Ama basirmza gelentere bak. Ben, sadece
benim gibi kötü kosullarda okuyan insanlara yardim etmek
isterdim. Ama simdi, onlann beyinlerini sacma sapan ~ey
lerle doldurmak ve benzeri seylerle yargilamyorurn ve de
yargilaruyoruz. lnsanlan aydmlatmak da aruk suc. Ama bir
seyi kesinlikle bilmeni istiyorum. Seni cok seviyorum ve
basma bunlann gelmesini hic istemezdim. Seni, ugruna ha
yanmi anlamlandirdigim, yürüdugüm aydmhk yol kadar
seviyorum.

KIZ,bir an gülen gözlerle arkadasmm gözlerinin icine bak
n.Iki eliyle omuzlanm tuttu. Soma, yillarca birbirlerini hic
görmemisler gibi, dakikalarca birbirlerine sanldilar. Bir sü
re sonra aynldiklannda, kizm gözlerinden yaslar geliyordu.
Arkadasi, iki elinin isaret parmagiyla, kizin yüzündeki göz
yaslanm sildi. Soma neden agladigmi sordu.

KlZ: "Mutluluktan" diye ftslldadl. "Seni kaybetmekten kor
kuyorum" dedL

Arkada;;l: "Hic;birzaman aynlmayacaglZ."

Birkac; Dakika sustular. Pencereden dl;;andaki karanhga
bakular. Bir süre soma karanhgtn ic;inden, uzaktan irili
ufakh I;aklann belirdigini gördüler. l;;lklar gittikc;e netlik
kazamyorlardl. Ic;lerinibir korku ve kaygl seli kapladl. Göz
lerini l;;lklardan hi(: aytrmadIlar. Gittihe yakmla;;an, yakm
la;;uk(:agü(:lerini arttlran l;;Ik tanelerine giC;konu;;amadan
bakular. Yakmla;;uk~abu l~lklann araba fanndan yans1dlgl
m fark ettiler. Birkac;dakika soma, uzaktan l;;lgt yanslyan
arabanm, evin önünde durdugunu gördüler. Merakh bakl;;
larla daha dikkatli arabaya baktllar. Arabadan bir ki;;inin in
digini gördüler, soma, farlann kapand1gm1ve arabadan bir
ki;;inin daha indigini karartllardan fark ettiler. Arabadan
inenler, eve dogru yöneldiler. Birka<;:dakika gec;medenevin
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Varsm bedenimi teshir etsinler
Yurduma

Che'nin vuruldugu yastayim
Oysa; düssem kar §arkIlarmm ardma
Sokulsam bir pnarm yanagma
Yetsin gayn desem
Ketlerin meydanmda

Elinde fakirlik ilmuhaberi
Nasrl yatarsa Kemah'm bir köyünde
Enver amca; yatanm ben de
Söz yigmmm
Ortasinda

Che'nin vuruld ugu yastayim
Oysa; düssem papatyalarm pesi sira
Vursam kendimi koyaklara,
Mtzrkarm alsam; esmer bir andizrn
Slgmsam duldasma

Nazrm, demirli bir §ilep gibi
Nasil yatrmssa Bursa'da
Batik bir tekne gibi yatarrm ben de
Ölgün hayatlarm
Arasmda

~~ NUSRET GÜRGÖZ

Che'nin
uuruldugu
yastayim.
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Merre hata yeno ke, beno tari. Qerbelek-Xatune hawa zere
camure dera, herediya deste xo Merrey nedana. Neyse
peyniye de Merre cereno vero, dune xo keno derg,
Qerbelek-Xatune pecena, zere carnure ra vejina. I sone
resene rmrode xo, rmrode sima ki bero hurendi.

/

"Ma, vajime ke bio TI ke hers biya, pe cmay mi kuna?"
"Na dune xora "sip-sip" dan toro ... "
"Ha, eke heniyo ez to cen!" Vana, merrey de zewejina.
Werte ra xeyle waxt ke vereno ra. Roze Merre vano:
"Ewro veyve laze Pasayo, ez sert veyve, tene gost u bulgur
gosune xo keri biyari."
Qerbelek-Xatune ki a roze .sona vere deri de rovar kena.
Siliye vorena, Qerbelek-Xatune yena ke bero r;e, rae ra
gmena camure ro, nesikina cira btvejiyo. Aspore yeno uza
ro sono veyve. Venga CIdana, vana:
"Asporo lmgebor, tiya ke sona veyve! Merre Mirbegi ra
vaze, Qerbelek-Xatune gma camure ro, mevmdo bero!"
Aspor veng hesneno, nat-bota niadano, hama kesi neve
neno. Dano plro so no veyve. Waxte werden u srmnene de
qor niseno ro, nune xo ke wene, aspor vano:
"Yaw ewro rae ra keamune, venge ame rm gos, vake
"Merre Mirbegi ra vaze, Qerbelek-Xatune gma c;:amure ro,
mevmdo bero!" MI nat-bota niada, kese nedi.
Se ke hen vano, Merre hesneno, qav-qacagu dano pero,
keno zmg u tmgiye, vozzeno yeno ce.

Dewiji va:
"Tabi ke eve na mosa deste xora dan toro!"
"Weye, cane rm naziko, dezeno. Ez to necon!" Vake, raa
xoro siye. Zaf siye, semk siye. Siye, raste jü mormeki biye,
dest de torjen, hao koliu brmeno. Mormeki cira pers kerd,
vake:
"Qerbelek Xatune, to xo xemelno heni 0 dust de kata
sona?"
"Son xore merde Ietelin!"
"Ma, be rru bije!"
"To ke qariya, r;may ra danamiro?"
"Tabi ke eve dirne na torjeni ra!"
"Nee, neo Ez to necon, u dana rmro, cane rru naziko, dez
nena .." Vake ku te ra rae. Tenena ke siye, raste jü Merrey
biye. Merrey pers kerd, va: .
"Qerbelek xatune heni koti ra yena, sona koti?"
"Son xore merde fetelm!"
"Beno ke to rm eijerel"

Dewiji niada ke Qerbeleke xo xemel
no, hawa 0 virade ra sona. Vake:
"Qerbeleka guIxatune, to xo hen

rmdek xemelno kata sona?"
Qerbeleke va:
"Son xore merde fetelin!"
Dewiji va:
"Ma cae heni düri sona, be rru bije!"
Qerbelek Xatune tene vmete u pers kerd:
"Vajime ke rm to gureta. Tl ke roze hers biya, eve ciki
dana rmro?"

Qerbeleka ma berde rmrcane rote,
xore kince newey hernay, xo xemel
na, kute ra rae. Jede siye, seruk siye ...
raste jü dewiji ame, 'ke hawo cite

.. HAWAR TORNECENCi keno.

ERBELEKE roze jü rmrcane diye.
Vake 'nae se bikeri, se mekeri .. !', xo
xode Iikiriye. 'GO!?tke biherni; tey
asnki este, wulle gula rmde rnanene,
cane rru naziko. Xasu ke bijeri;
chilrrunie. Se bikeri, se mekeri, bale
seri xore kmcune newu biherni, xo
bixemelni, hala cae xore qe rnerde
nevinon'.
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~~ PINAR SEviM TOPRAK Yüregimin
Surlarryla rreviriyorum

Kuslarm terk ettigi
Bu sehri

irrime akittigtm kentin yalmzhgmi
Dagrtiyorum günün geceyi öptügü

Yerden

Suskun
bir hent

Uzaklardan
Diyorsun ki

Ayrihklar la besledim
Özlemimi

Cekiyorum sigaramm
Yabani dumanmi ciger lerimin
Bulutlu sancagma

Ü~üyorum
Akrttigm bütün gözyaslarmda

~imdi
Karsismda bir ben varirn
Bir de bu kent
iki d ünya kacag;
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, ,," .. ' ' ..

Pukeleka kämer u kuci welenge danö
Theyr-thuri bäperr mendä, näperrenära
Hard lerzeno, zerre her ci chrzeno
Zon biyo lal, gos biyo kherr, cim biyo kor
Nävano, nähesneno, nävineno
Her ~i horä mezela hu kmeno
Herkes horä mezela hu kmeno

Heli amo, werg amo, dorme ma gureto
Kesra weng nevejino herkes saake meyito
Usira destä ma sikiya, terseme bme bonu de
Teseliya ma brriya, haq marä wayrr niyo
Zaneme bira zaneme, awa ke yena sarä ma ser
zaneme
Uncia ki ma zuvini ra dosteniya hu rameme

Pukeleka tevera va daru dämdano
Vore cever gureto, mara ~l wazena
Bonä qulukiö cerangi §M
Zulumata cim crmu növineno bira
Asmen biyo tari, rostiye biriya waye
J~ taliye Kirmanen dina biya tariye

Pukeleka
.... HASAN YILDIZ
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A.Can Akyol tutunmadan soz edip; sa
irlik "maym tarlasmda yürümektir" di
yor. Vearuk kisinin kendini karutlama
smin yolunun kolay olrnadigim anlan
yor. Cünku su
baslanru bü
yukler her se
ye hükmedi
yor.

Soma söz dö
nüp dolasip
siirdeki yal
nizhk yada siir
yolunda yal
n iz la s m a y a

Onlann bu kadar yazrna-cizme iceri
sindeki yeri bu. Durmadan yogunla~-.
maYl tahmin edebiliyor musunuz? Bir
tutukluyu anlatm, zulüm gören birini
anlatm, yitik bir anada cocugu anlaun.
Düsünün kac cözumlerneden geciyor
sunuz.

HMET Can
Akyol'un siiri
rein, yasarm
icin söylesiye
girmek kolay
oldu benim
icm. Cünkü
Akyol'u iyi ta
n i y o r u m .
Onunla uzun
uzadiya söyle
silerimiz 01-
mustu. Ama
hazir soru vardi. Ve Ahmet Can Akyol
soruyu iyi yakalarmsn.

Mutlu musunuz? "Sair oltnasaydim,
simdi siradan bir yasarmm olacakn, en
azmdan esimden aynlrnayacaktim. Siir
yazarken insan cok aci cekiyor. Insan 0

amn ruh haliyle gidip dönüyordu, olc
yor ve diriliyor" diyor. Bu kadar gel-git
icinde insan organizmasmm cektigi ag
nYl düsünün. Acilar ve agnlar icinde
mutluluk olur mu? Iste ondan "Sairler
erken ölür" dedim.

e,
:::3-:0

~~ mruT GÜNE~

~AiRLER MUTLU MUDUR?
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Gözyaslanna degsem

Kirpiklerin incinir diye korkuyorum

Öpsem sen i

Nefesimin rengi kahr yüreginde

ve balim agrr olur

biliyorum ... "

Edip Cansever ne güzel demis "Insan dogdugu yere ben
zer" Insan yasadigr sehre, insan kostugu yola, devam etttgi
kafeye, konustugu arkadasa da benziyor. Cünkü dogdugu
muz yer kadar sekillendigimiz yerler, ilerideki yasarmrruzda
söz sahibi. A.Can Akyol'un siirlerine baslangicta Dersim
kültürü egemendi. Gülvatan, Ölü Sürgün ve Dersim, Sairler
Erken Ölür gibi ... Ama sair yasadigi yerlerde yeni acilar, ye
ni sancilar cekiyor, Ve zaman dedigimiz kavram bir cok ~ey
ahp götürüyor sairden. Seni Aska Yazmahda zaman zaman
cocukluguna dönse de, da ha cok Istanbul vardir siirlerinde.
Yogun sevmeler girmistir siire; daha cok romantiktir. Onun
toplumsal cizgisine bugulu bir romantizm sinmistir.

"Solugu kmk bir sarki var dilimde

Hicbir makama dahil etrniyor kendini

Simdi kalkip

Usturupsuz bir küfre salarsam sözlerimi

Sevdigirn yadirgama beni"

Nehir siir tarzmi denedigi Ölü Sürgün ve Dersim'i dismda
eserlerine sair, bir cok siir bleimini denernesi bir zengmltk
tir. A.Can Akyol, Seni Aska Yazmak kitabmda, güzel ask si-

Dokunsam bagn
rrun soluyan yerini
bulursun

dönüyor. "Benim
kadar yalmzhk ce
ken bilmiyorum.
Bir cocuk gibi ag
ladigrm geceler 01-
mustur." Onu din
lerken su sözler
agzimdan cikiyor.
Uzaktan bakmca
imrenilen insanlar,
kiskarulanlar me
ger yüreklerinde
ne <;lglar, ne vol
kanlar tasiyorlar
rms.

"Sana baksam/elle
rim kadar yakin
olursun
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tutulmus dilim

Ama gün gelir

Evden ise

grev grev

halay cekerim"

Siirde tema olarak iscllerin yasami ele almmis. Siir bicim
olarak ta bizim merdiven dedigi
miz. Yada Mayakovsky, bir baska
deyisle Nazirn Hikmet tarzi dedi
gimiz sekilde yaztlmis. Bu siir ar
ZI, $afagl Kirletilmis Ufuklar'm
bütününde egemen. Kitapta, in
san sevgisi, bans, dostluk ve
haksizhklara karsi mücadele te
masi agir basiyor. Onu Sairler Er
ken Ölür'e kadar bir muhalif sa
natci cizgisinde görmek mürn
kün. Tepenin degil, tabanm ya
rundadir. Sairler Erken Ölür'de
bir hüzün havasi var. Sanki bir
seylerden etkilenrms. Sanki iki
mücadele kiskacmdadir, Yasarm
nm psikolojisi eserine sinmistir.
Dogal olarak insan organizmasi
ya~am kosullanna hep aym ku v
vetle karsi koyamiyor. 0 toplum
cu siir cizgisinden kayma belki
de bundandir, Ama A.Can Akyol
üretken bir sairdir, Bu kadar ese
rin öyle kolay yazilmadigi da bir
gercektir.

"Elleri koynunda yuregi serce

Acilar akram düsleri Gökce

Öyle bir yara ki kanar degdtkce

lcnnde bir cocuk aghyor yavrum

isten eve giderirn

sesirn cikmaz

"$afagl kirlenlmemis Ufuklar'da

Adim isci

Carklann dislisindeyirn

durmaz ellerim

irleri ömeklerini veriyor, Ask, yasarrnrmzm anlarm, var 01-
marmzm geregt. Ve hayan ask güzelle;;tirdigine göre, ask
mutlaka yazilmah. Nazrm'in dedigi gibi "Tahir olmak da
aYlP degil / Zühre olmak da / Hatta ask ugruna ölmek de
aYlP degil / Bütün mesele Tahir He Zühre olmakta / yani yü
rekte."
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A.CanAkyol

Birakm tozu dumam tortu etsin kendini

Bir de iki elinizle birden sanlm yüregmize

Bazen bir uc;:ururngibi düsulür düslerden ... "

Üc; sairle siir üzerine yapngim söylesilerden sunu cikardim:
Onlara ön yargiyla yaklasrnayahm. Onlann özel yasamlanm
igdi$ etrneyelim. Hazir lincle gitrneyelim. Onlar yazarken,
zaten mezara giriyorlar. Ben onlara sunu diyorurn: elleri ka
lern tuttukca siir yazsmlar. Yüreklerinin pencerelerinden bi
ze seslensinler. Ernek veren, üreten herkesin önünde saYgIy
la egiliyorum. Daha güzel ve üretken festivallere.

Onun bir güzel siirini alarak bitirelim.

"Dingin bir yasamak düsleyin kendinize

Düslernek belki arna

Düslerde düsünmek düsmez herkese

Hafizamda kalan sorulardan biri
söyleydi: Herkes Munzur diyor,
bu sözcügün arnk sömürüldü-
günü düsunüyoruz, ne dersiniz?

Yamt olarak: "BenMunzur cocu
guyum kardesim, bu sularda bü-
yüdüm, tabiki Munzur'u anlata-

cam."

Beni zehir sevda yakiyor yavrum

(Sairler Erken Ölür'den)

Siirin psikolojisinden yola cikngunda isin icinde bir farkh
sevme görüluyor. Sair yuregindeki depremi yada kaymayi
bize de gösteriyor. Her halde yasammdaki allak bullak olu-

$U burada görmek mümkündür.
Birazda sairler kendi kendini er
ken öldürüyor. Yol görünuyor,
maymh, bassan kopacak bir yer
lerin. A.Can Akyol, kalbini eline
alrms ve maymh tarlaya girmis
tir. Ne diyeyim, yüregine sivan
düssün askl

A.Can Akyol'a, Sairler Erken
Ölür kitabmm tarunrru sirasmda
belki gereksiz sorular sorduk;
ama gulecti: ama insandi. KIZ

madi, 0 gereksiz sorulanrmzi da
sorurnluluk duyarak yarutladi.
A.Can Akyol'da acik ve net bir
Enver Gükce hayranhgi vardir.
Bunu, eserlerini incelerken göre
bilirsiniz.
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"amlan gömmeym topraga ne olur

erken öldürüyorsunuz beni. .. " diyordu Özgün -E. Bulut.

Hayir, arnlan topraga gömmuyorduk. 0 saat amlar icimiz
de, dudaklanrruzda, deniz bizimle calkalamyordu. Birer so
guk bira ile hüzünleniyor, seviniyor, cocuklasiyor, genelest
yor ve büyüyorduk.

Kerpic evli lstasyon Mahallesi, bakkal Cefo, Killt Sahin, XI
de Neziyan; konustukca duygulamyorduk. Sanat yücelesi
yor biz cücelesiyorduk.

"amlan sermeyin sulara ne olur

tek tek sürgün ediyorsunuz yapraklan

sessizltge görnuyorsunuz ... "

Galiba Ozgün'ün tek tek sürgün edilen yapraklan, istasyon
da ciglik e;lghgagiden trenler, Gar Kahvesi'nin müdavimi
Deli Yasar, Ve ileriki sahifelerde sözünü edecegi Kekil De
de'ydi, Ir baska deyisle yüzünü mahallesine dönüyor. (0-
cuklugunu, ilk genclik yillanm, mahallede hafizasmda yer
edinen acilan ve sevincleri anlanyordu,

Özgün E. Bulut'un duygusal bir ie;dünyasi var. Mahallede
ki agabeylerini unutarmyor, Cünku onlar, Bulut'un ileride
ki yasarmmn sekillenmesinde payt olan insanlardir. Solun
ilk tehlikeli fikirlerini onlardan duymustur. Ve yetrnisli yil
lar sol icin bir sicramarun oldugu yillardir. Sol, 0 günün ko
sullannda bir cok genci etkiliyor, rüyalanna giriyordu.

"sokaklarda izlerini yitiren delikanh

endiseyle yolarken biyiklanru

gözlerinde size ait bir seyler vardi. .. "

Dizelerde gecmisi kurcalarken gözlemcidir. Bulut, burada
sorgulayicidir da aym zamanda. Biyik yolma yada biyik
cekme 0 günlerde en cok yapilan eylem yada kimseye zara
n olmayan basit bir oyundu.

Özgün E. Bulut, kendini ve digerlermi kryashyor bir yerde.
Seksenli yillara bir seslenis var. Seksenli yillarda genclik
icinde bir cözülrne de vardir. Biraz da bir serzenis icindedir,
Sloganlarla yürüyen genclerin yanmda simdi kimseler yok
tur. Inisleri ve cikislan görüyor. 0 nedenle duygusaldir.

lkinci seslenis de, ülkeyi yönetenlereydi. Gücü ellerinde
bulunduranlann öfkesi kötüydü, Bir karabasan gibi her se
yin üstüne abamyorlardi. Insanlann gözlerinde sicakhk
yoktu. Bir tarafta endise ve korku, düger yandan gözlerde
anlamsiz bir sogukluk vardi.

"buzdagi kadar soguk ve anlarnsizdi gözlerintz

güncenizdeki ilk ve son sözcüktü tutsakhk

n, düsüsleri, ucuk yürüyüslerimiz hepsi hepsi masamizday
"di arnk. llk genclik yillanmizm Istasyon Mahallesi söylesi
mizi dolduruyordu.,

Her birinin apayn hikayesi vardi. Yoklasan yüreklerini, sö
kün eden bir selale akacakn disan. Ve en cok kalpleri göz
lerindeki isilnyla, gözlerindeki hüzünle bulusurdu.

Oe;sair; biriyle icten bir arkadashgim var. Tamamen bir te
sadüftü yan yana gelisimiz.

lki yil önce, evimize konuk olan Ash harurm uzaktaki bir
dostumun telefonuyla bekledik. II. Munzur Kültür ve Doga
Festivalinde evimizin konuguydu. Yine tesadüf ya, aym il
celiydik. Bazen hic hesapta yokken kurulur dostluklar.Ash
hamm disan cikacakn ki, birden zil caldi. Kapiyi acngrmda,
biraz mahcup bir bey Ash harnmla görüsecegini, esyalanm
verecegini söylüyordu bana. Acelesi vardi, zira asagida ken
disini bekleyenlerinin oldugunun söylüyordu.Icerden ko
nusmalanrmzi duyan Ash harum, "Sizi tamsnrayim, arkadas
ta sair" deyince, gözlerimdeki isiln büyüdü. lceri "buyur"
ettim. Esim de usteleyince aksarn ugrayacagmi söyledi,

Aksarn olrnustu, Duzgun Bava'dan dönrnüslerdi. Konukla
nrruz Duzgun Dagi'nm genestyle yanrruslardi biraz. Özgün
E. Bulut'la ilk bulusmarruzdi. Uzun uzun bir söylesi basla
rmsn ararruzda. Elazig'da aym mahallede oturmu~tuk. Or
tak bir e;oktamdlk isim. Gene;ligimizinbize göre yamlglla-
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deniz kizmm havuza düsen 'cansiz hayalini' ... "

~air, amiarmdan hareketle, zaman zaman bir takrm betim
lemelerle ilk genclik yillanm yokluyor yine. Elazig Gan, sa
irin ugrak yeridir. Cünkü bu garda onlann devam ettigi bir .
bahceli kahve vardir. Sakalan, sevincleri, kahkahalan hala
kulaklardadir, Yalmzsairin hayale cansiz sifat getirerek yap
mak istedigi kuvveti, hanralarda aramak gerekiyor. Cünkü,
bir vakitler asker fotograflanmn arkasmda "Bu cansiz haya
lim size hanra olsun" yazihydi.

Özgün E. Bulut'un siirlerine bakildigmda, siir seklini Atilla
Ilhan'a benzetmek rnümkündür.

Snrlertndeki tema, bana 1. Yeniyi ammsatn, Cünkü, 1. Ye
nide, siradan insandan tutun, her ~ey siirin konusu olabili
yordu. Veher seyden önemlisi, I.Yeni siirinde alt tabaka in
sam vardir, Gerek "askm gayri resmi tarihi"nde, gerekse
"Amya Sarki" eserinde, stradan insanlan görüyoruz. Kapi
önlerinde söylesen mahallenin kadmlan, lstasyon Kahve
si'ne devam eden alt kesim insanlan, (kücük memurlar, De
liYa~ar,ögrenciler, gar i~e;ilerigibi). Ancak ~iirinde kullan
dlgI imgeleri göz önüne aldlgImlzda, 11.Yeninin izlerini de
görmek mümkün. Evet Bulut, ~iirde bir araYJ~ic;indedir.Bu,
kendini gösterme, kendini bulma araYl~ldu. Zaten kendisi
de ~iiri degerlendirirken "Su ekole, bu ekole baglanma- ya
mlgIsma dü~memeli ki~i"diyor. C;:ünkü,onlann hepsini ie;e
riyor ama onlann hic;birine taml tamma benzeme yokrur.
Bulut, ~iirdeki yürüyü~üne devam ediyor. Bu söyle~iler ara
smda yeni bir dosya hazlrhgmda oldugunun ipue;lanm da
veriyor.

simdi sorsalar kirpiklerinden düs akan cocuga

zülküf'ün kahvesini

küfurlerini Liceli bahri'nin

san boyalt lojmanlar ortasmda

-deli yasar'm konuklugu bir yana

akasya gölgeli hasretti istasyon

"istasyon

Yine "AmyaSarki" kitabma dönelim:

ve yangm bir yürekli düsürdügüm can

siirimin kondugu yaprak

ciceklerin büyüdügu nazh bir toprakn. "

Gülmez Tepesi, Elazig'da solun nefesini tadan herkes icin
bir arudir. Aym zamanda yetmisli ve seksenli yillarda bir aci
tablodur.

titrek bir sevda

"hasret mektuplan ammsanyor bana, nehirleri

doguda Diele, ürkek, nazh, sevecen, kadmsi

banda Meric kiz kardest dicle'nin

diger nehirler erkek, hircm, asi, öfkeli

hasret uzun sach bir kiza götürüyor beni. .. "

Simdi Bulut'un ya~ama bakl~ml, ülke ko~ullanm degerlen
diri~ini bulmak mümkün. "diele ve merie;'in tarn ortasmda
duran kalbim" dizesiyle, Türk, Kürt karde~ligini benimsedi
gini anlanyor.

A~kmgayri resmi tarihinde "~iirleriolu~tururken, sadece ve
sadece kendi vicdanmm sesini dinledim. Bunun, aynl za
manda ahlaki bir tavlr da olduguna inamyorum" der.

"aClbir esintiydi gülmez ;tepesi

ürkek bir duru~

Siirdeki yerini degerlendirirken "Ne zaman akilda kalacak
bir dizem olursa, 0 zaman kendimi sair sayanm." Buna,Ah
met Telli'nin 'Gidersen Yikilrr Bu Kent' dizesini örnek veri
yor. Böylelikle Ahmet Telli'nin siirde hakh bir yer edindigi
nin alnm da ciziyor.

Siirin size kazandtrdigirn sordugumda, dudaklannda buruk
bir gülümserneyle, "Sadece beni allak bullak etmistir 0 ka
dar" der.

ve kalbinizin atardarnanydi ihanet. .. "

Özgun E. Bulut'un amlannda Zerdüsti inamsm izlerini tasi
yan Aleviler vardir. Cunkü kendisi de 0 felsefenin icinden
gelmistir. Her gün dogumunda kapi önüne cikip günesi gö
ren kadmlar, parrnaklanm öpüp alnma degdirerek, güzel ve
aydmhk bir dünyaya merhaba diyorlardi. Bulut, biraz da
cocuksu lstasyon Mahallesinin kerpic evlerini, kerpic evle
rinin esik önü seslenislerini biliyor. Klakson sesleri, bir
oyun kadar tathdir 0 gunlerde: sokak aralannda top kostu
ruluyor. Kadmlar, yashlar ve cocuklar onun aru dünyasim
örüyor.

Bugünkü siir degerlendirisinde de Bulut, siire kural koyma
nm yanhshgmdan söz ediyor. "Siirin okuyucusu özeldir" di
yor. 0 nedenle "Siirin kendine özgü bir sesinin, bir anlan
smm oldugunu" vurguluyor. Bununla birlikte, "Bu siirdir,
bu siir degildir gibi genellemeierin siire yarar yerine, zarar
genrecegmi söylüyor.

Kendisi, kendi siirini besleyen kaynaklann cocuklugu, co
cuklugundaki masallann, cocuklugunun gectigi lstasyon
Mahallesi'ndeki insanlann sicakhgi, ilk genclik yillanndaki
agabeylerintn konusmalan; Diyarbakir'daki ögrencilik yilla
n; Bursa ve Istanbul'daki mazbut yada kimi zaman savruk
yasarm oldugunu söyluyor. Sunun eklerneyi de birakrmyor,
seksenli yillar, hepimizin hafizasmda bir buldozer gibi gec;
mistir.
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Gecenin bir vakti, sararrms otlann üzerine uzamp, pml pml
parlayan yildiz kümelerini seyrettim. Orman agae; modunda,
saman alevi gibi savrulan, olmazsa olmazlanml seyrettim. Pro
methus'un tannlarda c;aldlgl ate$i aradlm klzll j'lldLZda ve ar
dmda kavram karga$asl ic;inde buldum kendimi.

Gök yüzü arnk c;ok daha ~a~aahydl, bütün tzmirli ve Istanbul-

***

zün en uygun materyal bir kadmdan, ciplak bir kadmdan bas
ka bir $ey olarnazdi. Göz mezannm icinde bir kadm koydum.
Üstelik elleri zincirlenmisti. Uzerinde birkac gün cahsnm. lyi
bir arnatör calisrnasi oldu. Sonraki bir kac gunde ise, bazi pa
lavranm bir kenannda, bazi kus bakisi bir yerde bazi kadmla
nn c;ah$tlgl (ama devrimcilerin kesinlikle ugramadigi) rnekan
larda aradun göz mezantu. Yalm rruydi yoksa yalan rmydi...?
Ve üstadm $U sözleri cmladi kulaklanmda "Yüz tane adamm
önünde cok güzel bir kadm gecerken ve yuz C;iftpür dikkat ka
dirn süzerken, alim olan bilge olan kadim degil yüz tane ada
mm mimiklerini arayan, mceleyendir." Yam basimda gelisen
sohbete isteyerek kulak kabartnm. Dinledikce yalmzlasnrn,
yalmzlasnkca yalmlasnm. Önceleri, baykus disinda basiru üc
yüz atrms derece ceviren baska bir canhmn olmadigim düsü
nüyordum. Bu buyük bir hünerdi. Artik bunu basarabilen,
boynunun hünerini iki katma cikaran bir canh daha vardi. IN
SAN garip bir döngüydü, bu surec acaba insan evrim gectnp
baykusu mu dusunuyordu? Bunu bilmiyordum ama yol ke
narlannda ve üstunde, meydanlarda ve devrimcilerin(!) ugra
madigi mekanlarda BAY-KU~ un varhgina tamk oldum ...

E dünya yikildi ne
de hayat sona erdi,
Canhlar hala evrim-
lesiyorlardi. Palavra
rmydi hala meydan.
Bilinmez miydi on
ca yildan sonra
rneydanda ki palav
ramn akibeti yoksa,
bastan belli miydi sonuc? Yahn du
rurdu yine de(en azindan öyle göru-
nürdü). Palavra rneydam 90'11 yilla
nn ikinci yansimn sonlarma dogru
yeni bir misyon yüklendi, Belki bur-

~~ SERKAN SARIAT~ juvazinin pahah kreasyonlan sergile
niyordu. Ama bence deger bicilme
yen seyler sergileniyor ve süzülüyor
du. Bürün ciplakhgi ve yahnhgiyla.
Yalmdi her $ey en azmdan bu kent

öyle görayorürdu. AC;lgacikmahydi, teshir olmahydi dogrular.
Yalmm kuyruk sokumuna(!) koydum yeniden okudum. Bir
den bütün anlamim degi$tiriverdi yalm. Cafcafh rmydi aslmda
yalm görünen(ler). Karmasa maske mi takrmsn? Btr (1) evire
cevire dövüyordu beni. Carklann arastna alarak ufalnp tekne
sinde hamur misali yoguruyordu. Bakirci ustasmm cekici gibt
basima inip inip kalkiyordu. Eziliyordum. Afalladim, kucül
dum, cebime slgacak kadar oldum. Degistim. Ben degistikce
yurüyusüm degtsn. Karanligm icinde CLlIZ bir isik belirdi. so
numda.
... Ve bir res im cizdim; ilk kez yapiyordum bunu, ilk yagh bo
ya. cahsmamdi. Henüz ruval nasil hazirlamr bilmiyordum, an
cak aklm smm yoktu. Ogrendim. Flre;aml boyaya daldlrdlm,
b~~ladlm boyamaya. Bir göz c;izdim, son.ra gözü mezara c;evir
dim. Arnk göz mezanydl ama bir $ey eksikti, ne olabilirdi?
Evet madem erkek egemen bir toplumda ya$IYoruz ve kadm
hala bir cinse! obje ise, bu

yahn(!)kent
ya da BAY-KUS
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den isleyerek insanhgm hizmetine sunmahyirn. Celiskilerimi
derinlestinp nefretimi hazirlamahyim. Karanhgm büyüsü bo
zuldu aruk, icimdeki cihz isik simdi daha güclü Rapt-u zapt
postallarm sesi korkutrnuyor arnk beni. lcirndeki yikici bögu
ruyor, kent bögürüyor, "yeniden yarat beni" diyor. Soma hava
ya her bir karmca örsle cekic arasmda sekillendim ufkurn ge
nisledi, Yalrnzhgirm yalmhkla ie;:ice gecirdi. Kendi canavanmi
gösterdi bana, eridim, kardan adam misali yerle bir oldum.
Yelkinip ayaga kalknm, yeniden icirndeki ve disimdaki okya
nuslan gördum ve icindeki bir tek bahgi düsündürn, ürktüm.
Dev bir bosluga dönüsiü, aksinp uksirmadim. cet oldum bir
den. Soma cöldeki kum tanecigi kizgm günes altmda yamp
kavruldum. llk yagmurla birlikte kabanp kendi cölümü dölle
dirn. Köklerimi daha derinlerde hissettim. yahnlasnm ... Tablo
yu aldim gözlerimin önünden ve yerine penceremin bakugi
sokaga koydum. Avma pusu atrms bekleyen bay-kuslar, yem
arayan bay-kuslar.i.Yeniden goz mezanna ilistirdim bakislan
rm ve "mezardaki kadm"m ellerindeki zincire kaydirdim göz
lerimi. Oradan da sokaga. Sokakta daha büyük zincirler vardi
ama gören yok gibiydi. Bay-kuslar beyinlerine vurulan zincir
leri ve gözlerin önüne cekilen perdeyi görmek yerine, hayan
yan memnun ayartlcl gözler ve sözler arasmda sürdürüp gidi
yorlardi penceremin önünde. Akip gitsin hayat penceremin
önünde yan memnun ayirnci gözler ve sözler arasmda bir di
yecegim yok.

Diyorum ki; görsünler su baslanm tutan haramiler de ...
Yeniden tabloya döndum.Göz rnezarinin icinde bu kenn ara
maya koyuldum. hay?r ülkeyi anyordum. Kim bilir belki ara
digim bir dünyaydi, belki de koca kainatn aradigim. Belki de
kainatm icersinde kendimdi. Evet evet kendirni an-
yorum, bulabilir miyim Hayirrms olmazsa olmaz-
larm, Olimpostan ine, hatta en karanhgma
savruldugum tann "al take ver külah" hesabm-
dadir, Arayacagrm, bulrnaliyim, kann ca katanndaki
yolculugu seyretmeliyim.] sik oradaki inceligi zerafeti, ko-
lektifi ve C;lplakhgl ' liyim. Beynimi gölgeleyen
duvarlan, almmdan rerle )'lkmahytm.
Ylkngtm duvann her bir

***

lu düsüncelerin arasmda kaybolup gitrnistim. Kaygilanm ar
nkca karanhgimdaki cihz isrk biraz daha büyuyordu ... "Tann
kadma üstünlük ve ayncahk saglamasi icin erkege biyik ver
di" sözlerini hanrladim "pirin. "Uzun sakalh kadmlar, rüysüz
erkekler ve yaslanrms cocuklar belirdi gözumde. Bir soru
sordum bosluga "ya kose erkekler ne olacak" ve CeyapSlZ
bosluga döndüm, Keske Duzgun Bava'nm asasi elimde olsay
di; yada Duzgun Bava kendisi ya~lyor olsaydi da elindeki asay
la zemheride ormaru yesertugt gibt, koselerin de sakallanm ve
biyiklanm yesertseydi. Düsünuyorum da, msanhk tarihinin
bes bin yilhk süreci icersinde biyiksiz tek bir peygamber, tek
bir halife veya kerarnet sahibi tek bir ermis vardi da, ben mi
bilmiyordum. Kilda keramet olabilir miydi? Sahi su yeni yet
me dedikleri, ucuk kacik dedikleri garip adamlar kerametin
karsisma hangi cesaretle dikilmisler? Ostelik sakali blytgl 01-
mayanlar da var. Gel a~agl git yukan derken, birden bütün
konsantrasyonumu bozan bir ses "bu saatte belarn rm anyor
sun be adam" panikledim.Saskmla sasirmishk arasinda dola
mp asih kaldirn belaya. Belarm buldum simdi insanhgm da be
las im bulmaya cahsiyor olabilir rniydirn bunu mu istiyordum.
Gereckten belarm bulabilmis miydirn? Ama insanhk belasim
bulmadan rahatca konusamazdim. Öyleyse herkes belasrm
araYlp bulsun ....
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emanet kmlan gönlün hecesinde Sir

hesapsiz silinen günahlarin kelimesinde öykü
sakhydi yignenmi§ umutlarm cümlesinde roman
smirsrz yakmhgin vedasmda kucaklar ken yalan aski
telasti yüzüme gülen

tüm mecnun asklarm borclu sirinde
eizik öykünün ihanetine ugradi gecmis
gelecegi cesaretsiz yitik romanla
kayitsiz biten serüvenin gebeliginde
telasti yüzüme dogan

hep ulasilmayan bakislarda kirrlmca gönül
aglayan bulutun tümcesinde sirrtiyor taze asklar
yanagma dokunmadan göle serpilen hasret
ertelenen dünün bulusmasmi islatmca
telasti yüzüme kalan

öksüz hüzünde yücelen tutkuya
Iayik olamayan hülyah ceset
vakit gec olmadan kararsizhkta
taclanrms mezarm cennetine gömünce
telasti yüzüme dolan

keder unutmaya hazir
geride birakilmis srfatsiz sevgi
sahibini ararken gözyasm
'bilmiyorum' avuntusunda
telasti yüz üme soran

kitaplarda cevrdigim yasamlar
parmak uclarrma evrenin ask acisim cizdi
silinmesin diye korurken
dokunulmaz lSSlZ gecelerde
telasti yüz üme kalan

ask senfoniydi yüregime akan
habersiz zamam ansizm yoklarken
güz rüzgarmda trafh yalam soluyunca
kendisini eskiten tekrarm süsünde
telasti yüzüme gelen

telasti
yüzüme gelen

~~ AYNUR eÖK
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Eki kotu to vir seri ho bicar ne
Seri asmen ser
sodir werti hewr de
Sonde werte asterede
Tora naden uzara, huyin ...

~ M.ATiK Ti ki mira siya biyo zi budalay
Gredo mi zeri ho tora

Ti mira siya ji tija amnon
Ji hevno sodir
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yor; kapanrmyor bir türlü bedenini. Gulüsrneler bashyor
doganm bile kizardigi ama insanhgrn yüzünün kizarmadigi
bu mevsimde.

Bir an icin kendine geltyor. Ailesini düsünrneye bashyor,
kücük bahceli evi akhna gehyor, konusulanlan anlamaya,
dinlerneye cahsiyor.

Bir yürek daha parcalanrmstir. Bir sevgili daha kaybolmus
tur, itis kalkis arasmda. Gazeteler mansete cikarnyor sokak
larda, Iahiselik yapanlan, artist olmak icin evden kacanlan,
kara murat filmleri pesi sira nasil cekildigi, yurdumun ga
zetelerinde övgülerden zaman haberlerine bile yer kalrm
yor. Ölüm haberleri dahi gazetelerin ilan sayfalannda ancak
yer bulabiliyor.

Her yerde bir ölüm haberi var. Ama her yerde arabeskin ba
balannm ve krallannm gezindigi ras bebeklerinin kimlerle
oldugu, kimden aynldigi haberleri arasmdan haber degeri
bile kazanrmyor.

Her gec;:engün bir sonraki gunü sorgulanmaya devam edi
yor, pazartesi sahyi Sah ... Dtger günleri sorgulamaya bash
yor. Her gün bir diger ge<;;engünü mahkum ederek devarn
ediyor. Vakit tükeniyor.

Analar gözu yash mahkerne ve karakol kapilanru geziniyor.
Belki yavrumu görürüm umuduyla ... Her umut ve bekle
yisten sonra kafalanna inen dipcikler, coplar ve küfürler es
liginde son buluyor. Her $ey eziyet edilrnek icin yaranhyor.
Beklerne salonunda dahi beklemek, sevmek, düsünmek, ar
kadasiru sormak, kardesini sormak bile yasak.

Bir kelebek düsüyor parmakhklardan örülü pencerelerin
arasmdaki yalruzhga, kanadmda umut yüklü bütün dostlar
dan, yoldaslardan, sevgililerden bahklardan börttü böcek
ten, bebek aglarnalanndan sevgiyi selarrn ahp dagttiyor. Ke
lebek kanmdaki sevgi yükü, elden ele, yürekten yürege,
düsten düse geciyor. Sevgiyi, umudu tutsak eden duvarlan,
ranzalan paramparc;:a ederek, günes gibi bütün bedenleri
lsrtarak, umut vererek yürekten yürege dü~erek; zamanlan
c;:ahnml$ ate~ c;:ocuklanm tutu$turarak devam ediyor.

Bir dü~ daha vuruldu dün gece. (lghklar kan sesine bürün
dü. Cellat gene gece i~inde kapl kapl dola$lyor, karanhk ül
kemin sokaklannda kelle aVClSlgibi sokaklar, göc;:yollanna
vurulmu~. Sokak adlan dahil gece kur~un yagmurunda.

Alabildigine pavyon l$lklan c;:ogahyor. Artist mektepleri
a<;;llml$.Pe~i Slra güzel konu~ma dersi, güzel ve dik yürüme
kurslan, on adlmda zengin olma yollan ve püf noktalan, en

ir aCI tasir yüregirn

Son mevsimlerin gecugmi anla
mam bile

Hayalleri yikilrms bu kentin yal
ruzhgim ve zamarum.

Eylül günü bütün Iirunalan kusa
runrn.son zulürn yalmzhgmda kal
mayaytm diye. Ona ragmen zorla
nmm, ta ki adressiz mevsimlere
düsene dek.

Bir kaybolmuslugu, derinden bo
salan ucurum kenarlannda ya$a
nm. Son nefesi, son sevgiyi yada
hic bir seyi.

Derin uykulardan uyanmm. Eylül-
de alcak bir zalimligin barbarhgm

olarak ta sonbahar ... Hep düsünürüm sonbahan oysa ne
masum bir yuzü var tamkhk günlerimin. Insaru sanmnrak
acilara, düs cizgisine yollayan dogamn kendisini budadigi,
dis budak salmak sabirstzlandigi mevsim sonbahar.

Sonbahar yikilan an, mevsimlerin atese düstugü zarnan, adi
eylüle amlan zaman. Guzel bir kiz cocugu adi. Herkeste
farkh bir gun uyandiran eylül. Kimisine surgün yolu, kimi
sinin dogum günü. Ama her haliyle yurdumun aciya konu
döküldugu zaman.

Her yam atese cahnrms zaman.paletlerin sokaklan, evleri,
okullan, mevsimleri, sevgileri isgal etttgi, gün, ay, mevsim
adi, Eylül adi sonbahar. Sesler, bagirnlar, aglarnalar yalvar
malarla sirah sokak adlan.

Gece sokaklarda havlayan köpek sesleri, bir deprernin ha
bereisi degildir bu mevsirnde. Insan yüregindeki, beyrunde
ki, depremcilerin habercisidir. Yikilan umutlann, küle cev
rilmis analarm yüreklerinin paramparc;a tonlarca acmm an
larmdir. Evlerinin paletier tarafmdan nöbetc;:i karakollara
c;:evrilme zamamdlr eylül.

Kafese konulan bir kU$ dÜ$tü, ezilmi~, <;;ignenrni$, hücre!e
rinden bir yamm!. Parmakhklara saldmyor kurtulmak, ka
natlamp, gökyüzüne dÜ$mek, ü~ümek, kanat germek i<;;in.

On sekizinde bile degil. Esmer karagözlü bir kIZ, sabah <;;i
c;:egigibi dÜ$tü. Bahc;:emdeki agacImm yapraklanna. Soyun
durulmu$ c;:mlC;lplak,)'Ilan gibi kIvnlmaya <;;ah~ml$,ellerini
bir yorgan gibi örtmeye c;:alt$lyor, sinirh sinirli. Yok olmu-
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Günler aglr agir carrmga gerilerek, zaman icinde yol ahr
ken, haykmslar, karsi cikislar iyiden iyiye azalmaya basla
rrusnr. Her gün onlarcasi, yüzlercesi iskenceden geciriliyor,
kardest kardese ispiyon ettirtmeye cahsiyorlardi, Bu yol1a
toplumdaki güven de yok edilmeye cahsiliyordu. Kendini
kurtarma telasi bashyordu. Kendini düsünmekten baskaca
hicbir seyi düsünerneyen bir toplum yolunda adimlar anl
maya baslamyordu. Arabesk toplum yapls1hizla icimize cö
reklenmeye bashyordu. Her ~ey senin icin, bir tek seni sev
dim, bu can sana feda ve böyle devam ediyordu, Kapi cal
malar yerine arnk kirmalar almaya baslarrusn; köylerde, ka
sabalarda, süpheli her kisiye, yada ihbar edilen her eve yö
neltilen sorular aymydi, silah silahlar nerde sakladimz? Ca
buk, kitaplar nerde? Cogu zaman ders kitaplan dahil, hic
bir ~ey bulunarnarrussa, bu sefer de onlar suclu oluyordu.
Bunlar anarsistlerin kitaplan. bunlan devleti yikrnak icin
kullamyorlar. Devam eden sorgular ve mahkemeler, her
gün ama her gün yüzlerce insan göz altmda ya kaybediliyor,
yada cezaevine gönderiliyordu.

Kar havasi var gökyüzünde. Sinirli ve gergin, sert esiyor
aga~ dallan kmlacakrms gibi, yapraklar hizla kizanyor, yap
raklar semah döner gibi ucmaya ve etrafmda dönmeye bas
hyor. Sanki ya~amlanlann aClsml duymu~ gibi, ya~aml~gi
bi, sert ve ktzgm.

Bir eylül yangtm bäyle dü~üyor üSlümüze, arkasmda ise unu
tulmayacak bir Ylklmve kanla hatlrlanacak bir gün olarak.

Ama flrtmasmm üstümüze Ylkngl kül ve tüm enkazma rag
men, inadma hala doganm güzel bir günü olarak hanrla
mak i<;in sarf edilen bir <;aba, güzel bir klZ c;:ocuguadJ
olarak tammlamaya <;ah~tlglmlZve kar~l<;lkl~mmen anlam
h olmasl gereken günlerden bir gün EYLÜL..

devrimyuce!62@hotmail.com

/

iyi letz tavlama yollan, playboy dergilerine poz veren ünlu
aknristler ... Dumanlar yükseliyor bir tabutluktan. Mahalle
yi ceset kokusu doldurmustu, dumanlan sanki gestaponun
fmnlan gibi. Günun ilk isiklan arasmda kosturma icinde
bir cocuk bagirnsi geliyor. Dumanlar mahalle üstünde, bir
firnna karabasan cökrnekte, gece ilerleyen bir Iirunarnn bir
katliamm habereist olmaktan öte. YaZIyaziyorlar; baslayan
basbakanm enflasyon düsuyor düsürmek icin caba sarf et
tiklerini yazlyor. Yurtta her seyin normale döndügünü,
Türk milletinin bundan böyle yoksulluk ve anarsiyle müca
dele etmeyecegini yazlyor.

Ama dumanlardan ve kan gölüne dönen tabutluktan bah
setmiyor. Bir genc gece karanhginda yere dusüyor. Strtmda
bir sicakhk duyumsuyor. Elini sirtma uzatmaya ve yokla
maya cahsiyor, Atleti islanmaya bashyor, Gözleri baygm
gözleri baygmlasrnakta, vücudu agula~maya bashyor kalk
mak istiyor, yeniden yeniden deniyor olmuyor.gökyüzüne
uzanmak istiyor, yildizlara degme cabasmda neon isikla
nndan yildizlan secemiyor, Bagirnlar üstüne üstüne geliyor,
"pis vatan haini" sesleri cogahyor. Kimse dönüp bakrmyor.
Korkulu gözler ile sadece bakrnayi ve hizhca uzaklasmayi
tercih ediyorlar. Düstugü duvann dibinde bir yazl göze ili
siyor, kahrolsun on iki eylül fa... tamamlayamadan tekrne
ler, küfürler düsüyor üstüne, telsiz sesleri sanki kazarulrms
bir zaferin müjdecisi gibi, anons ediyor her yana.

Gazete satan cocuk, yeni uyanrms kentin insanlanna bagi
nyor, "yaziyor yaziyor, basbakan ülkernizden anarsinin kö
künü kazidigmi yaziyor." Herkim Türk milletinin huzuru
nu, mahm, namusunu tehdit ediyorsa, etmeye yeltenen var
sa, sonlanrnn digerlermden de farkh olamayacagim yazlyor.
Cümleler uzamakta, nefes ahp vermelerse her gün bir 0 ka
dar azalmaya devam etmekte ...

Kans kans gazete sayfalan kansnnhyor: gazete sayfasmm
alt kismmda özel bir dip not gecilmis gibi, dün gece bir
anarsistten devletin güvenlik güclerine saldm düzenledigi
ni, girilen cansmada teslim 01 uyanlarma ragmen, silahla
cevap verdigini ve sonucunda da bir anarsistin öldürüldü
günü yaziyor.

Otur kalk, cök, sürün, zipla, bagir, gecerken tutsak mevsim
günleri; tamam komutarum, emredersiniz, komutamm di
yeceksinizzzzzzzzzzzzz, anlasildi rm, sesleri yukan koridor
larda yükselmeye devam edecekti. Koridorlarda egitime kö
peklerde e~liketmeye ba~layacakn. Emredersiniz diyeceksi
niz, köpege itaat ettirilmeye c;ah~acaklardl. lnsanlara daya
namayan insanlar da, en sonunda köpeklere de itaat etme
ye ba~layacaktLTuvalete gitme istegi bUeköpekten almacak
izne baglanacaktL .. Bu da eziyet edenlerin korkun<; keyif
ler almasma ve yaptlgI i~ten yeni oyunlar ~lkarmasma ne
den olacaktl. Koridorlarda insanlann gardiyanlan yada as
kerleri slrtmda ta~lyarak yan~nrmalan, sanki at yan~mde.y
ml~ gibi bagIrmalan arasmda sesler kaybolup gidecekti.
Ama aCIlarve yapllanlar son bulmayacaktl.
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Gül1lbay: Genellikle ü{üncü dünya ülkeleri denHen ülke
insanlartntn Kuzey-Batt Avrupa ülkelerine bakt~t saf de
neceh kadar heyecan ve ~evkle doludur. Bütün sorunlann
sonu gibidir bu ülheler. Ban~, Özgürlüh ve rahathh cen
netidir buralar. Bu tür bir yakla~lmlann yaygtnla~mast
na, Türkiye toplumu adtna konu~ursah, Osmanhlardan
beri süregelen aktmlann, reformlann, aydtn-entelektüel
hesimlerin rolü büyük olmu~tur. SiZ neler söyleyebilirsi
niz bu konuda? Gelmeden önceki duygulanntz, beklenti-

. Iernuz He~imdiki duygulanntz arastnda nastl bir geli~im
oldu?
YA(;AN:Bu sorunuzla, derginizin snurlanm zorladigimzm
farkmda misimz sevgili Gül? Neresinden tutulursa orasm
dan balon verecek, hacirnli, dalh budakh bir konu bu. Vaat
edilm~ cennet, Nuh Nebi'yi önceleyen bir rivayettir. Vehep
rivayet olarak da kalacaktlr. Nerede degilsek orada daha iyi
olacagunlz beklentisi, umudu, dü~ü, insam yollara saran ve
yönelinen 0 dü~ ülkeyi yakmla~tlk~ uzakla~tlran bir serap,
bir yamlsama halidir c;ogukez. Bu haI her ~eyekar~m iyidir.
Ben, Avrupa'ya C;lkmakfikrini ta~lmadan önce, Türkiye'de
tamamlanml~ ve yaYlrnclya teslim edilrni~ kitablma "Git-Gülllbay: Fransa'ya yolunuz neden ve nastl dü~tü? Dedi-

Gülllbay: Klasik bir soru soracagtm. Sanmm, ~iirle ilgi
lenmeye ~oh erhen b~ladtmz. 1lk ~iirleriniz, ne zaman,
nerede yaytmlandl?
YA(;AN:Büyüyünce ne olacagmu soranlara ben yazar ola
cagim derdim. Düsledigine büyüyen cocuklardan sayihr
rmytrn, bilmiyorum. Kendimi bildim bileli yazlyorum. Yaz
rnak, dergilerde görünüyor, kitaplar yaymhyor olmak sair -
yazar olmaya yeter mi emin degilim hic. Sorunuza yamt ka
bul edilecekse; 1980, 0 mübarek ytl(!) yaytmlanrnl~ ilk ~i
irime rnilat saytlabilir. Hk ~iirirnAlrnanya Gö~men l~~iFe
derasyonu yaytnmda, yani yurt-dl~mda yaYlmlandl. To
hurn, Ger~ek Sanat, tmece, Döneme~, Temmuz, Yeni ~iir,
Aynm, Ka~l, Evrensel Kültür, Damar, Parantez, Varo~ vs.
henüz kitapla~maml~ ilk ürünlerirnin yer aldlgl edebiyat
dergilerinden hatlrladlklanm.

.. GÜLiLBAY

*
Gül Ilbay: "Evvel Zaman $iirleri" adtnt
t~tyan kitabtntztn öndeyi~inde "mezar
ta~lart batiya bahan / gezegenine küs
bir köyde dogdugunuzu" söylüyorsu
nuz. Türkiye'nin neresine dü~er gezege
nine küs duran bu köy7
YA(;AN: Dogdugum yerin Türkiye'nin
neresine düstügünden cok, dünyanm
neresinde durduguyla ilgiliyim. Sadece
Avrupa'da degil, Kanada'dan Avustral-
ya'ya, nereye giderseniz Dersim'den yola
cikmis birilerine rastlarsmiz orada. Bu,
köyümün küs durdugu gezegeniyle kay
nasmasi sayilabilir mi?. lsaret ettiginiz
"Evvel Zaman ~iirleri"nde cocuklugu
mun cografyasim betimlerken, kurdu
gum 0 uzak mesafe, benim de icinde bu-

lundugum bu dagihsa, savrulusa isaret eder. Dogdugum,
.büyüdügüm ve savruldugum hayatlann toplarm üzerinden
kendi kimligime bir tarif aradrm 0 kitapta.

>0, » ~' ....., ...,;': <- ... ~; .;. " , '>::;";". , ... '@"",

I

Evvel Zaman
••

Siirleri Uzerine.-.

Konusmalar.-.

giniz gibi "sürekli Batt'ya, daha batiya" bakttgtntz i{in mi
buralardastntz?
YA(;AN: Sözünü etttgmtz, "ömrümün bütün yolculuklan
battya / daha banya" dizesini "bu bir rastlanti rmydi acaba?"
sorusu takip eder. Bu köprü dizeleri takip eden sorunun ya
mn tercihen askida brrakilrmsnr. Aslolan bir yerlerden bir
yerlere tasmma degil, gitmek halinin kendisidir. Siirde de,
vurgunun tasmdigi yer burasidir, Benim acirndan belirsizlik
tasiyan bir konu oldugundan degil bu. Nasil ve nedenlerin
önemi yok, yillar gecti, arnk buradayim. Dünyanm otuz ke
re alabora oldugu ge~en on yillan öteleyerek, Cekoslovak
ya'yi isgal eden ve bugün hurdasi cikrms Rus tanklanyla
h(:l(: yasadigirmz dünyayi tarif eden ve bu kadim temayla
yeni romanlar yazan Milan Kundera'ya haksizhk sayilacak
belki ama, hicbir sürgünün hayau kendi macerasryla simrh
degil.

EMiRALi YAGAN

I

röportaj
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Gül ILBAY: Sizce bugün Fransa ve Türkiye'de ~iirin duru
mu ne? Yeterince ~iir okuyucusu var mt?
YACAN: lzleyebildigim kadanyla Fransa'da ~iirin durumu
pek ie;aC;lclgörünmüyor. Bu, smlrh saytdaki edebiyat dergi
sinin sayfalanna yanslyan ~iirlerden, ü<;- be~ yüz adet basl
hp raflarda tüketilmeyi bekleyen ~iir kitaplannm durumun
dan, farkh mekanlarda düzenlenen okuma etkinliklerinde
bir ka<;izleyicigee;meyenilgisizlikten görülebilir. Her ytl Pa
ris Saint - Sulpice alanmda düzenlenen ~iir Kitaplan Fuan,
ulusal düzeydeki ~iir bayramlan da vaziyeti idare eder gö
rünmüyor. Ehnde ~iir kitabl ta~lyan birilerine pek seyrek
rasthyorum. Onemli bir ~iirizlegine sahip FransIZlann haya
tmdan (öykü gibi) ~iir de c;ekiliyorgibi. Fransa'da öykü ki
taplarmm giderek seyrek basllmadlgl biliniyor. ~iirin ge<;mi~

Gül lLBAY: Yabanct edebiyatla iIi~kilerinizden
söz edelim isterseniz biraz da. Etkilendiginiz ~i
ir aklmlan, ~airler var ml?
YACAN: Sekiz yildrr yasamakta oldugum Fransa,
burada yapngrrn yeni ögrenim olanaklanndan
baslayarak; yeni okuma kaynaklan, izledigim
filmler, belgeseller, görüp gezdigtm yerler, tamdi
gmi hayatlar ve insan halleri itibariyle yeni imge
alanlan acti önüm sira. Modern Fransiz edebiya
tmm panoramasl sayilacak; üc ögrenim yih bo
yunca aldigim dersler, karsilasnrmah okumalar,
eski kaynaklanmla ilisktsi icinde belli bir sisterna
tik edinmeme, kendi yazdiklanma daha elestirel
bakmama ve türler arasi yazmsal dolasmalanma
yön verdi. Sözgelimi, Fransa'daki okumalanm
dan önce Dada ve Sürrealizmin karsit kulvannda
gelisen Decadancilan tamrmyordum. Oncesinde,

Yeni Romaneilart tamdigrm ve bazi klasik isimler dismda
Fransiz edebiyatiyla cok ilgili oldugumu da söyleyemem.
Türkiye'deyken Amerikan, Latin Amerika ve ltalyan edebi
yan okumalanmm merkezindeydi daha cok. Son Avrupah
lan, Frankfurt Okulu cevresini burada okudum. Yine de yi
tirdiklerim cok oldu. Yazdigim dilin dismda bir ülkede ya
sryor olmak dile dair heyecanlanmzi sönürnlendiriyor za
manla. Bana yabanci bu iklimde, iliskilerimdeki eski ente
lektüel kaliteyi, etkilesim olanaklanm yitirdim. Bir azmhk
diline dogup Türkce'ye büyümenin cocukluk travmasma,
yolun yansmda bir baska dilin egernenligi cöktü. Böylelik
le sikca sözünü ettigim kekemeligim daha da derinlesti. Zi
hin akisima karsihk vermeyen kelimeleri sahiplenmem zor
oldu. Varolusun olanaklanm konustugu dilin srmrlanna ka
payan bir dünyada müskül bir durumdu bu. Hangi akim
dan, kimlerden ne kadar etkilendigime gelince, kalabahk
toplarm tcinde aynmsanamaz bir hal aldi bu. "Her yazar
okudugu baska yazarlann toplarmdir." Sözünün yabana
anlmaz bir dogrusu oldugunu biliyorum. Bu ili~ki i<;inde
~airlerden <;ok,iyi romancIlar, denemeciler yazma duygu
mu kame;Ilar.

Gül ILBAY: Peki, gitmekten söz etmi~ken "Gitmek Bir
Uzun Öykü" adlnt t~lyan nesir ~iirlerinizde, günlük gäz
lemlerinizden söZ ediyorsunuz. Ancak olduk{a karamsar
bir yönünüzü ortaya koyuyor bu. lsyammz, sank i etrafl
ntZI {evreleyen olaylara, dekorlara, maruz kalmamzla
yatt~mlY0r. (:ogu kez bir karamsarhk sanyor okuyucuyu
da. Esermtz ortaya pklP "dogum" bittiginde bu karamsar
hk daglhyor mu? Yoksa bu sizin bir par{amz ml? Kendini
zi nasrl tammlayabilir misiniz?
YACAN: Bardagm bir yansml bo~ görenierden saythnm,
evet: gözlemledigim durumlar, olgular matrak yanlanyla
c;arparlar bana. DI~adönük igneleyen bir dilim, ie;edönük
öznesini hlrpalayan bir "humour" ta~ldlgImdan söz edilir
ken, bu nikbin, nihilizan söylemimle insafa c;agnldlglme;ok
olmu~tur. Buna kar~lhk gelen saptamamzla isabet buyuru
yorsunuz sevgili Gül. Ne ki, okurun ah?kanhk düzleminde
seyretmeyen metinlere direnc;te gerekli biraz. Aynl metin
den farkh okuma keyfi ve sonue;lar <;lkaranokurlan da he
sap edelim, derim yine deo Gerc;eklikten bize sirayet eden
kabusa kar~lhk, kurgudaki avuntu paytmlZln elimizden
almmasma tahammül edemiyoruz belki deoSusurluk Tür
kiye'sini anlatan Metni Kaytp Oyun adh <;ah~mam,<;ocukla
nn eri~ebilecegi yerlerden uzak tutulmasl gereken dilindeki
~iddeti nedeniyle, ytllar ge<;tiyaytmlamaktan itina ettigim
<;ah~malanmdanbiri.

mek Bir uzun Öykü" adim vermistim.
Ve bu ad veriste "gercek yolcu yalmz
gitmek icin gidendir" diyen Charles Ba
udelaire'den esinlendim. Kötülük Ci
cekleri'nin Yolculuk adh siirinde yer
alan bu dizeyi kitabima joker dize ola
rak alrmstim.
Heyelana kapilrms dünyayi, "gitmek" fi
ilinden daha iyi ne anlatabilir?!. 18 ve
19 yüzyil Fransiz yazarlannm cogunun
yaranci enerjilerini gitmek, gezip gör
mek düsü üzerine kurduklanm hanrla
yahm.
Daha somut konusalmt isterseniz. Yüz
yilm bitmez tükenmez dalgalanmalan
icmde yasanan demografik hareketlilik,
birey ternayüllerle aciklanamaz. Bu
ücüncü dünyaya ait bir sorun da degil
sadece. Tarihsel, sosyo-ekonomik iliskisi icinde bu sorunun
bir ucunda duruyor Bau Avrupa. Küredeki tüm taslann ye
tinden oynauldigi bir yüzyildan gecugimizi hanrlayahm.
Uzak yakm her ülkeyi insamyla hareketlendiren bir kaosu
ya~lyor dünya. Cehresi, degerleri degisen yeryüzünde, ye
rinden yurdundan edilenler; ya da yer yurt begenmezler,
kaybolan düslerine uygun bir iklim anyorlar ... Fransa'da
yasamayi tercih etmis Emirali'nin yola cikarken ne umdu
gunun, ne buldugunun hic mi hic önemi yok. Bu sorun bir
insanhk hali olarak beni daha cok ilgilendiriyor,
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GüllLBAY: Olu~um IGENESE okurlanna iletmek istedigi
niz bir mesaj1nIZ var rm?
YACAN:Gercegm kendisi elbette daha bir dizi umut ve ola
nakla yüklu. Sözü basa saracak olursam, ne Fransiz ne de
bugün ki Türkiye edebiyati hakkmda yeterli sayilabilecek
bir fikre sahip degilim. Bulundugum ülkeye oldugu gibi, <;1-
krp geldigim ülkeye de, yabanci sayihyorum arnk. Bu me
safeden dillendirilmis öznelliklerim bagislamr umanm. lki
dilde siire, edebi yaraucihga dönük cabasiyla, ürünlerime
sayfalannda genis yer acan Olusum/Genese'in yazar cizer
kadrosuna, okur cevresine ictenlikli bir merhabanm vesile
olsun bu söyle~i.Buna önayak olan size, özellikle te~ekkür
ler sevgili Gül.

yenileriyle birlikte basmak, külliyatlar cikarmakta
moda. Ama ancak, herkesin herkesi omuz basmdan
hizaladrgi 0 bildik dirsek düzeni icinde, ucü-besi bir
arada kitaplar yaymlarms olmak, (paslasma sansi
vermediginiz bir mesafede) fark edilmenize yetrni
yor. Bankalarm finans gücüne dayanan kimi yayt
nevlerinin eserlerme verdigt telife karsihk sairine,
yazanna ömür boyu ipotek bindirmekte modadan.
Bu arada, olaganüstu güzel romanlar, öyküler, siir
ler yazmakta, nitelikli ceviriler yapmakta olan, isi
nin ehli bir pek cok ismin sessizce aldigi mesafeyi
de giptayla izliyorum. Romanda Hasan Ali Toptas,

Ihsan Oktay Anar, Siirde Hüseyin Ferhat, Bejan Matur akh
rna ilk gelen isimler. Nazim Hikmet, Ahmed Anf, ya da
lkinci Yeniciler gibi ardillanna cigrr acan yeni, öncü cikislar
yok ama, pek cok ismin ürünlerini daha nitelikli bir kiva
ma tasiyip, olgunlasnrdiguu, kendince bir kimlik kazandir
digmi izleyebiliyorum. Sadece siir kitaplan yaymlayan Piya
Siir Kitaphgi icinde ürünleriyle bir araya gelen, ve ancak
"Bilboard", antoloji ve yilhklarda adlarma pek rastlanma
yan; daha geni~bir cografya ve dillerden siir duyarhklan ta
siyan: aforoz edilesi sairleri hic kabilemden sayiyorum.
Kendilerini annelerinden cok sevdigim bu arkadaslanmdan
kimleri, yazik ki üvey ellere büyüdüler ve kötü ahskanhk
lar edindiler sokaktanl ..

GüllLBAY: Türk ~iirin bugünkü durumuyla ilgili fikrinizi
söyleyebilir misiniz?
YACAN:Yukandaki saptamalanmm icerdigi öznelligi ve
olasi eksik - güdük yanlan sakh tutahm. Görece bir iyilik
ten söz edebiltr Türkce siir adma. Popüler kültür ve arabesk
ihtiyaclann da etkisiyle, siir hayli revacta görünüyor bugü
nün Türkiyesinde. Kulak kesildigim mesafeden izleyebildi
girn kadanyla, aks dogrultulan birbirlerine göre ayarlanmis
dergiler ve DSI (Devlet Standartlan Enstitüsü ) damgah an
tolojiler, yilhklar girla gidiyor. Televizyon ve radyo prog
ramlannda sairleri agrrlamak modadan sayihyor, Sayisiz ~i
ir kitaplan basilryor. Siradisi cinsel tercihiniz, rnerneli ya da
guzel sesli olusunuz, sansasyonel ve magaziner cikislar gös
terebilme beceriniz, bir yansmadan bir ödüle kitaplar, dos
yalar yetistinyor olusunuz dolasim aginda sansmizr aknran
faktörler. Bu Yllic;indebenim yapttglm gibi, eski kitaplanm

izlekleri üzerinde daha güclü tutamaklan var neyse ki. Bos
lugu kapamak icin baska dillerden ceviriler, ve özellikle
"Francophone" kaynaklardan bolca bir ürün akisi var. Yam
sira yayimlanan siir kitaplanmn görsel tasanmlan, baski ka
liteleri, bicim formatlan, resimlerle dizaynlan ve ambalajla
nyla birer tüketim objesi olarak tasanmlan, bu yihn siir ki
taplan fuarmda göze carpiyordu. Sarsici, soluk kesici siirler
özlüyorum. jean-Pierre VERHEGGEN, Gherasim LUCAve
sürlertnden ceviriler de yapngim YvesBonnefoy,Alain Suied
son dönem Fransizca'da severek okudugum sairler.
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Gecen gazetede
Resmi vardi Handan'm
Derin mavisi gözleriyle
Olgun bir kadm olrnus
Sinernaci.
Evlenrnis
Koca bir oglu var
Üniversitede.

Nesrin evlendi biriyle
Kilis'te.
Sonradan duydum
Kardest adam vurrnus
~imdi hapiste,

Aradan uzun uzun
Y111ar gecti.

Nesrin benim sevgilim.
Sevgilisiydi bütün simfm
Handan.

Sarrsmdi Handan
At kuyrugu yapardi
Ipek sarasi saclarmi
Masmavi gözleri vardi
Derin ..

~~ iBRAHiM GERGER

Ab!
Tath güzel
Esmerim benim.

iki hakimin iki güzel
KIZIVardl.
Nesrin ve Handan ...

Yll
Bindokusyüzaltrmsyedi
Mevsim
Sonbahardi ...

. i··;

Iki giizel karde
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iMC 6.BLOK. NO: 6511
UNKAPANI-ISTANBUL
TEL: 0212.520 32 23
FAX: 0212. 520 35 74
www: etnomuzik.com
info@etnomuzik.com, '

Nlhat Baran I Harablt: Nihat Baran, 'y111arsonra ilk solo albümüne kavu~tu.
Ki~jsel bir tarihin olgunluk dönemi enstantanesi olarak görülebilecek olan
albüm, doguy!a batl'y1aynl kutvarda bVy\.J~turma 'derdinde' ve derdini de
o mmesem sesini kullanarak ba~ anlatryor.

Umut Akar / Seylr Deller; : Geno sanatel Umut Akar, bu ilk albümde,
gurbet ve sa erasnca biriktirdigitürküleri okl.ryor. Beste ve arroim eserIerin
yer aldlgl albüm, haziran a'y1ndadinleyicisiy1ebuusacak

Hüseyrn Doganay I Kliaml Derslm/: Ünlü ozan Hüseyin Doganay'ln, agrt
ve ask türkülerinin Irtlktaoldugu 'KliamA Dersmi' isimli albümü, yaklnda
mOZiksever1ere b·. cak. Uzun bir caJ~ sürecinden sonra hazlrlanan
aJbümde, sanat . ,ün t81Z1 nd ' eserlerin otantik yaplSlna özen
gösterildi. Albü . . . . . eligi ta~l~a. . _ ..._

\ IA~

Uht wOzllk., ,'güro~ünün it;inde dVy\.Jlamayan ball sesleri !<aIICIklima' ,
kayglsi}'1a2002 .)'1llnd9'kuruldu ve kendi etiketini ta~ryan toplam 12 album
Qkardl. Rrma, kü~rel zerginrgini ve mOZikalrnrasr» etnik ~itfilgine borc;u -
olan Anadolu mozaiginin tum renl<jerinikucal<jamak ve 'becerebilirse' '.
dünyanln öteki seslerine ve-renKlerine ula~mak istryor.

Umay Umay IAgzi Bozuk A,k Mektubu: Uzun süren sessizligini sarSICIbir
dille bozan sanatOl, albümde elektronik mOZiginve dogu ezgilerinin slnma
dayanlP, hayatln itiraf etmesi zar anlarn kadrajlryor.,Ünlü mOlik e~tirmeni
Naim Dimerer, <;aJI$ffi8.YI(Radi!<alGazetesi'nde) 2002 'y1~nI!len iyi albümleri
arasrda ~8rdi. AmCbJn duygusal paryal9rrdan bii dan 'KaJjQrrdan'a
l<jibiise Mete Ozgencil yekti.

ZeleMele I $eIe & Ameyme: Etnik rap-rock gruplanndan,;2:eleMele'nin '~'
ve ',4rneyrne" isimli albümleri, etnik müzik dinl8'yicisi,ic;ihheyecan verici
caJl~malar oldu. Son albümden ",4rneyrne" isimli Kürtc;elDmlice esere bir
de l<jipyeken firma, böyieceTürl<iye'de yekilen ilk profesyonel Dmli l<jibi
kamuoyuy1a da bulu~turmu~ oIdu.

Karma Albüm I Munzur ifln Blr Tas Su: Dünyada bütün 9iddetty1eSOren
ekolojik ~ribata Munzur Vadisi'nin de el<jenrrek istenmesi, Etno MOZik'te,
"Munzur loin Bir Tas Su' isimli antolojik ambümle tepki buldu ..Albürnde
Grup Munzur, Mehmet Cetin, Venge Sodlri, ZeleMele, DeM~Ismail, Mikail
Aslan, Ferhat Tune, Umut AAnyag, Ahmet Telli,Ali Baran ve NilüferAAba!'ln
$BfW1an ve 9iir1eriyeraldl,

Ozan Ren9ber I Oewrano: 1974 'y1~rdanitibarenpof8SyOlE3l müZikya;;anbsllll
Avrupa.'da sürdüren Renyber, müzikaJb~gisinive birikimini "[)ev.,rano' isimli
Dmlice- Turkoe albümle sürdürüyür. .' ..
Sanatylnln kendi üslubu yevryevesinde olU9illrdt:Jgu rE3pertuvannetkili
eserleril'lden "Blko' iQin bir de klip yekildi. -

Ozan Serdar ICenet DelSlmo:Dmlioe müzikle.özd~ bir ~ bzan'Serdar'In,
Almanya ve Tür1<iyearasrda yc:gun emek hattanarak hazlrIanan albümün
repertuvan Dmlice ve Kurrnanci eserlerden olu~uyo(, Klasik halk mOZiQi
tazrca oIan albüm, ozenn son <;aJ~malarnl iyerryor.

Ozan $Elrvan I Ra u R8f6: Uzun 'y1llardlrAlmanya'da ya98y8.n sanatQ bu
albJmle TüMye'~ dinleyidsiy1earaSlndaki rnesafeyi kaldlnyQr . .AJevi Kürtlerin
müzikal formlanndan ve gelenel<jerinden yararlanlp bazrensn <;aJ1~ma,
sanatQI aosrcan bir 'dönü~' albümü olarak da yorumlanabilir. Eserlerin
tamam Dmlice olan albümde yeralan "XiZIr"isimli semah oercasre l<jibi
9air/yönetmen Celal Cimen yekti.

Kürt Folklorik Danslart·11 Oersim Halay/arr. Albüm bir sen projenin ilkini
dU9illrrnakta. Dersim'i; Sivas, MaJatya, Erzincan, Bingöl gibi ilerh bir klsmnl
da kapsayan geni~ bir cografya darak tarif eden proje, oyunlann saha
c;all9IT\alantli Tunceli ileSlfllrbtutvycr. AlbJm:le Dersim fdl<jorüneait ~
halay türkülerinin yanl sra, aJbümün karekterine uygun besteiere de yer
verildi.
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. DERSiM SEYAHAl ile
Dersim'e Seyahat

iZMiT OTOGAR
Tel.: (0262) 3116286
Tel.: (0262) 3116300
Tel.: (0262) 311 61 96

GEBZE OTOGAR
Gebze:(0262)6411190

TARSUS OTOGAR
Tel.: (0324) 616 32 64

ANKARA OTOGAR
Tel.: (0312) 224 00 85
Tel.: (0312) 224 13 53
Tel.:(0312)2240112
MAlATYA TERMiNAL
Tel.: (0422)325 9747

MAlATYA OTOGAR
Tel.: (0422) 238 47 90
Tel.: (0422) 238 47 91

KAYSERiOTOGAR
Tel.: (0352)320 81 28
Tel.: (0352)320 22 75

ADANA OTOGAR
Tel.: (0322) 428 86 44
Tel.: (0322) 428 85 15
Atilla Altikat: 458 46 75

TUNCEli OTOGAR
Tel.: (0428) 212 62 40
Tel.& Fax: (0428) 212 64 24

ElAZIG TERMiNAL
Tel.: (0424) 234 09 62
Tel.: (0424) 238 93 33

ElAZIG OTOGAR
Tel.: (0424) 225 62 33
Tel.: (0424) 225 16 62

KOVANCllAR
Tel.: (0424) 611 22 22
Tel.: (0424) 611 41 04
Tel.: (0424) 611 42 42

MERSiN OTOGAR
Tel.: (0324) 239 36 37
Tel.: (0324) 238 00 39

iSTANBUlOTOGAR
Otog. Tel. : (0212) 658 21 62
Tel.& Fax: (0212) 658 22 62
Gazi Mah.: (0212) 536 1S 77

(0212) 5364765
Harem : (0216) 5326400

(0216) 532 76 62
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