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Kant�ýn felsefesinde vücut bulan,
insaný dünyadan, dünyayý ise insandan
baðýmsýz düþünememe durumuna
Meillassoux�nun verdiði ad
baðlýlaþýmcýlýkdýr (correlationism).
Baðlýlaþýmcýlýk Kant�ta en zayýf
halindeyken, Fichte�de güçlenir ve
idealizmin doruklarýna kadar çýkar. Kant
kendinde-þeyler�den oluþan numenal
düzeyi düþünülebilir ama bilinemez bir
þey olarak tanýmlarken, Fichte numenal
düzey diye bir þeyin olamayacaðýný, zira
numenal düzeyi konumlayan öznenenin
kendisinin fenomenal bir varlýk olarak
sadece fenomenler (görüngüler dünyasý)
düzeyinde düþünebileceðini ileri sürer.
Dolayýsýyla Kant�tan farklý olarak Fichte
açýkça ortaya koyar ki kendinde-þeyler�in
dünyasý olarak numenal düzey bilinemez
olmakla kalmaz, düþünülemez de. Çünkü
Fichte�ye göre kendinde-þey�in onu
düþünen öznenin fikrinden baðýmsýz
olarak düþünülmesi imkânsýzdýr. 1

Baðlýlaþýmcýlýðýn doruk noktasýnýn
Alman Ýdealizmi�nin de doruk noktasý
olmasý ise hiç de þaþýrtýcý deðildir.

Bilindiði gibi Fichte�den sonra
Schelling�le birlikte Alman Ýdealizmi kýsa
süreli bir doðaya ve maddeye dönüþ
yaþamýþ, fakat ne var ki Hegel�le birlikte
tekrar kavramlar ve idealar dünyasýna
yönelerek diyalektik materyalizmin
determinizmi gereði Mutlak Ýdealizm ve
Mutlak Materyalizm arasýnda gidip
gelmeye hapsolmuþtu Nietzsche
Zerdüþt�ü (Zarathustra) yaratýncaya
kadar. Nietzsche�yle birlikte sarsýlan
Hegelci diyalektik materyalizm içine
düþtüðü ve kendisiyle birlikte
materyalizmi de sürüklediði girdaptan
ancak Lacan, Deleuze, Badiou ve Zizek
sayesinde çýkabilecekti. Bu dört
düþünürün ortak noktasý ise düþüncenin
kaynaðýnda maddeyi görüyor olmalarýydý.
Yani hakikat düþüncelerin, fikirlerin ve
idealarýn dünyaya hükmetmesi olmaktan
ziyade, maddenin, doðanýn,
adlandýrýlamayanýn, hiçliðin ta kendisinin
düþünceleri doðuran etkenler olduðuydu.
Fakat özellikle Zizek�in Hegel ve Lacan
destekli aþkýnsal materyalizmine
baktýðýmýz zaman görürüz ki asýl mesele

maddenin düþünceyi doðurduðunu
kavramak meselesi deðil, maddeden
doðan düþüncenin de maddeyi
deðiþtirebilecek güce ve kudrete sahip
olduðunu kavramak meselesidir. Zira
ancak böylelikle diyalektik materyalizmin
ölüm ve yaþam, aþkýn ve içkin, sonlu ve
sonsuz arasýndaki rolleri deðiþtirmekten
ibaret kýsýr döngüsü kýrýlarak aþkýnsal
materyalizme (transcendental
materialism) yönelmek suretiyle ruh ve
beden, insan ve dünya, numenal ve
fenomenal, düþünce ve varlýk, madde ve
düþünce, insanlýk ve insanlýk dýþý, ölüm
ve yaþam, ölümlülük ve ölümsüzlük
arasýndaki iliþkiye yeni bir boyut
kazandýrýlabilir. Dünyayý deðiþtirmek için
öncelikle onun ne olduðunu ve nasýl
çalýþtýðýný anlamamýz, sonra da bu anlayýþ
çerçevesinde dünyayý insana
hapsetmeksizin deðiþtirmeye yönelik
eylemlere giriþmemiz hem mümkündür,
hem de gerekli.

Kýsaca özne ve nesne olarak da
anabileceðimiz tüm bu ikili zýtlaþmalar
doðanýn yapýsý gereði vardýr. Pek çok

düþünür bu ikili zýtlaþmalarýn üstesinden
gelip, özne ve nesnenin birlik ve
bütünlüðünü vurgulamaya çalýþmýþ, ve/fakat
bu giriþimlerinde baþarýsýz olup sükûtu
hayâle uðramýþlardýr. Varlýðýn bu iki
boyutunun asla ayrýlmaz bir bütün olarak
görülmemesi gerektiðini, bilâkis bu ikiliðin
muhafaza edilmesi gereken bir ikilik
olduðunu söyleyen Ray Brassier iþte tam
da bu noktada transendental materyalizmin
nihilist yüzü olarak çýkýyor karþýmýza.
Zizek�in Badiou�dan feyz alarak yaþamýn
merkezine sonsuzluðu bir boþ küme olarak
yerleþtiren Lacan ve Hegel destekli
transendental materyalizminden farklý olarak
Brassier, Deleuze ve Guattari�den feyz
alarak, özellikle non-philosophy kavramýný
yaratan Laruelle�in de etkisi altýnda, yaþamýn
merkezinde yaþamý aþan bir þey olarak
bulunan kendinde-þey�in ölümsüzlük deðil,
ölümün ta kendisi olduðunu söyler.

Bu iki farklý yaklaþýmýn ortak noktasý ise
ölümlülükle ölümsüzlüðün birbirini dýþlayan
durumlar olduðu varsayýmýndan hareket
etmeleridir. Oysa biz biliyoruz ki insan
denen mahlûk ölümlü olduðu için ölümsüz
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ve ölümsüz olduðu için de ölümlü olan
bir varlýktýr. Ve iþte budur insaný ayný anda
hem trajik hem de komik kýlan çeliþkinin
nedeni de, sonucu da... �Olmak, ya da
olmamak, iþte bütün mesele bu,�
dedirtmiþti Shakespeare Hamlet�e
zamanýnda; bir bildiði vardý elbet. Ölüm
söz konusu olduðunda insanýn bildiði tek
þey hiçbir þey bilmediði gerçeði olarak
çýkýyordu karþýmýza.

Aþýlmasý gereken bir varlýk olarak
ölümlü insan kendisini neden ve nasýl
aþmasý gerektiðini kavradýðýnda hakiki
özgürleþmeye doðru ilk adým da atýlmýþtýr
olur. Bu noktada akýlda tutulmasý gereken
husus mutlak özgürleþmenin ancak
özgürlük kelimesi anlamýný yitirdiðinde,
yani özgürleþmeye gerek kalmadýðýnda
gerçekleþebileceðidir. Demek ki
yaratýlmasý gereken koþullar aslýnda
ezelden beridir tahakkümü altýnda
yaþadýðýmýz �Güneþ merkezli evren�
fikrinden kurtulmaktýr. Güneþi merkeze
almayan bir evren doðal olarak insaný da
merkeze almayan bir evren olacaktýr.
Böylelikle kendisinin merkezde olmadýðý
güneþsiz bir dünyada insan kendinden
baðýmsýz bir varoluþ düþünebilecek,
kendinden baðýmsýz bir dünya tahayyül
edebilecektir. Hayal gücü ve aklýn yaratýcý
senteziyle ortaya yeni anlam dünyalarýnýn
çýkmasý ise hem gerekli, hem de zaten
kaçýnýlmazdýr. Bu noktada kaçýnýlmaz
sözcüðünü kullanýrken sakýn ola
determinist bir yaklaþýmý benimsediðimiz
sanýlmasýn, böyle bir gaflete düþülmesin.
Zira bilakis bizim maksadýmýz
determinizme ve idealizme karþý
materyalist ve aþkýnsal bir varoluþ tarzýný
düþünümsel olarak hayata geçirmektir.

Deleuze iþte bu anlamda seçtiði ölüm
biçimiyle kendi felsefesine son noktayý
koymaktan ziyade, hem kendi felsefesi
içinde, hem de genel olarak felsefede içe
dönük bir infilâk meydana getirmek
suretiyle muazzam bir açýlým yaratmýþtýr.
Deleuze�ün seçtiði filozoflarý okuma
stratejisini hatýrlayacak olursak bu
düþüncenin hiç de saçma olmadýðýna
hükmedebiliriz. Hatýrlanacaðý üzere
Deleuze�ün okuma stratejisinin temelinde
yatan eylem okunan filozofun
düþüncesinin içten patlatýlmasýný
içermekteydi. Maurice Blanchot�dan
farklý olarak Deleuze intiharý bile yeni
yaþam biçimlerine açýlan bir kapý olarak
algýlamaktaydý zira. Oysa Blanchot, her
ne kadar ölümün bir açýlým olabileceði
fikrinde Deleuze�le hemfikir olsa da, son
tahlilde intiharý, yani öznenin kendi ölüm
sürecini maksimal düzeyde hýzlandýrmak
suretiyle sona erdirmesi eylemini bir
zayýflýk belirtisi, bir yenilgi olarak
görmekteydi. Bu noktada sanýrýz konuya
açýklýk getirmesi bakýmýndan Deleuze�ün
intiharýyla felsefesi arasýndaki iliþkiye dair
düþünceleri üretmekte olan beyine nüfuz
etmek suretiyle düþüncenin sonsuz
labirentlerinde ufak bir gezintiye çýkmak
pek yerinde olacaktýr.

Deleuze�ün felsefesinin temelinde
yatan gerçek kendisinin aþkýnsal
deneyimcilik (transcendental empiricism)
öðretisini hayata geçirmeye cüret ve
teþebbüs eden ilk filozof oluþudur. Bu
gerçeðin idrakinden kuvvet alarak
düþünmeye devam edecek olursak
diyebiliriz ki Deleuze�ün intiharý
felsefesiyle çok derin ve bir o kadar da
yakýn bir iliþki içerisindedir. Ýki farklý
ölüm olduðunu dile getiren düþünür sayýsý
ise hiç de az deðildir. Bunlardan baþlýcalarý
olan Lacan, Blanchot ve Zizek arasýndan
birini seçip iki ölüm, daha doðrusu
ölümün iki farklý boyutu arasýndaki farký
görebilmemiz içinse doðrudan
Deleuze�ün yaþadýðý ve öldüðü zamanda
düþünmüþ olan Blanchot�ya konsantre
olmamýz gerekir. Söz konusu
konsantrasyonu hayata geçirdiðimiz
takdirde zihnimizde zuhur edeceði üzere
görürüz ki, Deleuze�ün eyleminin ve
söyleminin amacý doðrudan iki ölüm
arasýndaki farký ortadan kaldýrmak, yani
pratik ve teori, özne ve nesne, beden ve

zihin, eylem ve söylem arasýnda farka
dayanmayan yeni bir iliþki kurmaktýr.
Farklýlýðýn ve içkinliðin filozofu olarak
bilinen Deleuze�ün birincil ölüm olan
fiziksel ölüme karþý gerçeði zaman ve
uzama hapsolmuþ fiziksel düzlemi aþan
içkin bir alana konumlandýrdýðý sanal
ölümü tanýmlarken Blanchot�yla ayný þeyi
düþünmektedir. Ne var ki iþ bu iki ölüm
arasýndaki boþluðu ortadan kaldýrmaya
gelince Blanchot�ya ters düþer. Zira
Deleuze için hakikat tek bir ölümün çeþitli
suretlerle kendini göstermesinden
ibarettir. Sanal ölümün kendisi fiziksel
ölüme sebebiyet verebilmekte ve iki ölüm
arasýndaki ayrýmý anlamsýz
kýlabilmektedir. Bir eylem biçimi olarak
bilinçli bir þekilde kendi ölümüne sebep
olmak öznenin kendisini aþabileceði
noktalardan sadece biridir. Hayat ancak
özneye içkin sonsuz bir boþluðun sonlu
yansýmalarýndan ibaret olabilir. Bu
baðlamda ölüm her zaman ve her
yerdedir. Ölümden arýnmýþ bir yaþam
namümkün olsa bile, sonsuzluðu
barýndýrabilecek sonlu varlýklar son
derece mümkündür. Belki de Badiou�nun
Deleuze�ü sonsuz çoðulluðu tekilliðe
hapsetmekle itham etmesinin sebebi de
budur, kim bilir...

1 Olmayan þeyleri varmýþ gibi gösterme
eðilimi içinde oluþumun sebebi, söz
konusu olmayan þeylerin var olduðunu
düþünmemdir. Dikkat ederseniz cümlemi
�olmayan þeylerin var olduðunu
bilmemdir,� yerine �olmayan þeylerin var
olduðunu düþünmemdir,� diyerek
noktaladým. Zira ben bilmek ve düþünmek
mastarlarý arasýnda dipsiz bir uçurum
olduðu kanaatindeyim. Dipsiz bir
uçurumun varlýðýndan söz etmiþ olmamýn
maksadý, siz de takdir edersiniz ki,
olmayan bir þeyin var olmasýnýn ne
anlama geldiðini bir metafor aracýlýðýyla
göstermek arzusunu taþýyor oluþumdur.
Elbette ki benim sözünü ettiðim her þey
salt benim tarafýmdan söz konusu
edildikleri için kanýtlarý kendilerinden
menkûl hakikatler deðildir. Bir metafor
olarak �dipsiz uçurum� olgusu boþlukla
dolu bir varlýðý ifade eder. Fakat þu da
bir gerçek ki dünyada dipsiz uçurumlar
namevcuttur. Dünyada olmayan olgularýn
varlýðýndan söz edebilmemiz bile fiziksel
dünya koþullarýnda var olmasý imkânsýz
olan pek çok olgunun düþünsel düzlemde
mümkün olabileceðinin göstergesidir.
Zira düþünce doðasý gereði metafiziksel
bir olaydýr ve vazifesi maddi bir olgu olan
dil vasýtasýyla fiziksel dünyada boþluklar
oluþturmaktýr. Tabii burada dil vasýtasýyla
derken sakýn dili ve aklý
araçsallaþtýrdýðýmýzý sanmayýn. Aklýda
tutun ki burada bahse konu düþüncenin
fiziksel dünyada dil vasýtasýyla yarattýðý
þey boþluktan baþka bir þey deðildir.
Boþluk yaratmaksa bizim projemiz
baðlamýnda bir amaç olmaktan ziyade bir
araçtýr. Yani buradaki amaç dilin
araçsallaþtýrýlmasýna karþý dili boþluk
yaratmakta kullanýlan bir araca
dönüþtürmek suretiyle amaçla aracýn
rollerini deðiþtirerek kendilerinin
ötekisine, yani birbirlerine dönüþmelerini
saðlamaktýr. Birbirlerine dönüþen amaç
ile aracýn birbirlerini yok etmesinin
kaçýnýlmaz olduðunu söylemeye ise
bilmiyoruz gerek var mý. Varýlmak istenen
nokta þudur: Sonsuzluk özne ile nesne,
amaç ile araç, neden ile sonuç arasýndaki
iliþkinin anlamsýzlaþarak ortadan
kalktýðý, böylece de iþte varlýklarý
birbirleriyle iliþkilerine baðýmlý olan bu
kavramlarýn bizzat kendilerinin yok
olduðu, zaman ile uzam içindeki bir
boþluk formunda zuhur eden o malûm
içkin dýþsallýktýr. Özneye içkin aþkýnsal
bir kavram olan sonsuzluk mevcut-egemen
varoluþ biçiminde kýsa-devre yaratarak
mevcut-egemen düzenden bir kopma
yaratýr. Ýþte Alain Badiou�nun Varlýk ve
Olay (Being and Event) adlý kitabýnda
boþ-küme olarak nitelendirdiði söz
konusu sonsuzluk ölümsüz bir öznedir.

Onlar ki, suspayýný kazanýlmýþ hak diye öpüp
alýnlarýna koydular; iþte onlar, sýnýf atlamayý,
sýnýf geçmeye tercih ettiler ve sýnýfta kaldýlar.
Onlar ki sol'dular, sýnýfýn güvenli duvarlarý
arasýnda sað kaldýlar; ve teneffüse çýkan
yaramaz çocuklar sarý mimozalarýn gölgesinde
katledilirken, tetiði çekeni görmemek için
pencereden bile bakmadýlar.
Onlar ki, bu rezil muharebeden muzaffer
çýktýlar; iþte onlar, kazanýlmýþ haklarýn
sefasýna karþýlýk, katledilen canlarý
unutmaya razý oldular.
Haritadaki yara göz göre göre solgun çiziliyorsa
ve hiçbir kalemin kurþunu sözünü
geçiremiyorsa kâðýda, bundandýr.
Bundandýr, tarihin borçlarýný bir kalemde silen
kalleþ bir bezirgâna benzemesi hayatýn da�
Sen bu yararlý temaslar mezarlýðýnda;
Sen bu yaðma sofrasýnda;
Sen daðlarýn taþsýz, taþlarýn daðsýz kaldýðý
bu kadýn pazarýnda;
Sen asker deðil insan doðan en güzel
çocuklarýn hücrelere týkýldýðý bu vicdansýz
garnizonda;
Yeni bir yýla girdiðini zannederken...
Kendi halkýný bombalayarak eski bir Eylül'e
uyanýyor seni kurtaran�
Seni gidi bölünmez bütünlüðüne tükürülürken,
yaðmur yaðdýðýný zanneden ada(m)
Seni gidi 12 Eylül çocuðu seni...



8 Ocak 2012 Pazar4 Pazar

TIME dergisinin en çok ses getiren
kapaðý 8 Nisan 1966 tarihli, "Is God
dead?" (Tanrý Öldü mü?) baþlýðýyla çýkan
kapak olarak bilinir. Derginin yöneticileri
bu kapakla yarýþabilecek kapaðý Bin
Ladin öldürüldüðünde yaptýklarýný
düþünüyorlar. Bin Ladin'in
öldürülmesinden sonra yayýnlanan özel
sayýda kapakta üzerine çarpý atýlmýþ Bin
Ladin resmi vardý. Time bu kapaðýn
benzerini 7 Mayýs 1945'te Hitler için
yapmýþtý. 21 Nisan 2003'te Saddam
Hüseyin ve 19 Haziran 2006'da El Kaide
liderlerinden Zerkavi için de ayný kapak
kullanýldý. Yani Bin Ladin'le ilgili kapak
2002 yýlýndan beri hazýrdý. Bin Ladin'in
ölüm haberinden sadece 1 saat sonra
web sitesine 5 bin kelimelik haberin
konulmasý, haberin de çok önceden
hazýrlandýðýný gösteriyordu.

Kasým ayýnda da Türkiye Baþbakaný
Recep Tayyip Erdoðan Time dergisine
kapak oldu. Kimbilir belki de, fotoðrafý
hariç Erdoðan'la ilgili haber de çok
önceden hazýrlanmýþtýr. ABD'nin,
Türkiye ile ilgili  "Ilýmlý Ýslam" projesinin
12 Eylül 1980 darbesine kadar uzandýðýný
düþünürsek, neden olmasýn!!

Time kapaðýnýn manþeti: "Erdoðan'ýn
Yolu" idi. Haberde, Türkiye
Baþbakaný'nýn doðru bildiði yolda gittiði,
Ýsrail'e karþý sert bir politika izleyerek
Arap dünyasýnda büyük sempati ve
prestij saðladýðý, Türkiye'yi Ortadoðu'da
güçlü bir modele dönüþtürdüðü, askerin
siyasetteki gücünü sýnýrladýðý
vurgulanýyordu. Kapakta ayrýca,
"Erdoðan ülkesini bölgesel lider haline
getirdi. Peki Türkiye örneði Arap
ülkelerini de kurtaracak mý?" ifadesi yer
alýyordu.

Bu kapak günlerce, abartýlarak
konuþuldu. Oysa ayný günlerde (Kasým
2011) The Independent gazetesinin
efsanevi Ortadoðu muhabiri Robert Fisk
konuk olduðu bir televizyon
programýnda kendisine Erdoðan'ýn Time
dergisine kapak olmasýyla ilgili ne
düþündüðü sorulduðunda, yüzünü
buruþturarak Time dergisini okumadýðýný
ve Türkiye'de Amerikan basýnýna bu
kadar deðer verilmesini de þaþkýnlýkla
karþýladýðýný söylemiþti. Time nihayette
ABD'nin resmi politikalarýnýn
sözcülüðünü yapan bir yayýn organýydý.

Bu konuda yazýp çizenler, Erdoðan'ýn,
Atatürk, Ýnönü ve Menderes'ten sonra
Time'a kapak olan 4'üncü  Türk lider
olduðundan söz ediyorlardý. Oysa,

gerçek öyle deðildi. Çünkü 12 Eylül
1980 askeri darbesinin baþ generali
Kenan Evren de Time'a kapak olmuþtu.
Belki de, Time'ýn kapaðýný þiþirerek
yazanlar, Tayyip Erdoðan'a yükledikleri
"darbe karþýtý" sýfatý zedelenmesin diye
bilerek Evren'i es geçiyorlardý�  22
Eylül 1980 tarihli sayýsýnda Time'da yer
alan "Yükselen siyasi þiddet dalgasý
gönülsüz darbeyi teþvik etti" baþlýklý
makalede bakýn faþist generallere nasýl
övgüler düzülüyor:

"Türkiye'deki generaller aylar boyunca
aðýz kavgasý yapan politikacýlarý, kan
davasýný býrakýp ülkede giderek kabaran
hizipsel þiddete son vermeye katkýda
bulunmak için birlikte çalýþmalarý
konusunda uyarmýþtý. Fakat çekiþme
devam etti ve sol-sað terörizm nedeniyle
meydana gelen ölümlerin toplamý, 18
Ocak'tan Eylül ayýna deðin günde ortalama
altý kiþiye ve iç savaþ sözlerinin edildiði
bir noktaya ulaþtý. Yaþanan kanlý bir
gerginlikten sonra Türkiye'nin
genelkurmay baþkaný General Kenan Evren
özellikle yakýnmýþtý: Herkes ülkenin
bölünmezliðinden bahsediyor, fakat kimse
bunu saðlamayý baþaramýyor.

Ordu sonunda iþi devraldý. Geçen Cuma
gece yarýsýndan kýsa bir süre sonra tanklar,
zýrhlý personel taþýyýcýlar ve kara birlikleri
Türkiye'nin baþkentine yayýldý, kamu
binalarýnýn çevresini sardý ve barikatlar
kurdu. Kansýz bir darbede, altý generalden
oluþan bir Milli Güvenlik Konseyi Baþbakan
Süleyman Demirel'in seçilmiþ hükümetiyle
yer deðiþtirdi. Cuntanýn baþý olan siyaseten
ýlýmlý Evren, radyo konuþmasýnda ordunun
'Türkiye Cumhuriyeti'nin dini fanatikler
kadar faþist ve Komünist ideolojilerin
takipçileri tarafýndan yýkýlmasýný önlemek
için harekete geçtiðini' söyledi. Gece
harekât yapan ordu ülkenin önde gelen
siyasetçi, bürokrat ve sendika liderlerinden
120'sini gözaltýna aldý. Adalet Partisi lideri
Demirel, ana muhalefet partisi Cumhuriyet
Halk Partisi'nin baþýndaki Bülent Ecevit gibi,
Gelibolu'da bulunan bir askeri kampa
muhafýzlarla götürüldü. Türkiye'nin 67
ilinden 20'sinde uygulanan sýkýyönetim
ülke çapýnda geniþletildi. Sokaða çýkma
yasaðý ilan edildi, limanlarla havaalanlarý
kapatýldý. Generaller parlamentoyu
laðvettiler, siyaseti ve sendikal etkinlikleri
yasakladýlar ve 'iyi iþleyen bir parlamenter
demokrasi için yasalar hazýrlanýncaya deðin'
Türkiye'yi yöneteceklerini duyurdular.

Ordu daha önce iki kez, 1960 ve 1971'de
sivil hükümeti rayýna oturtmak için

müdahalede bulunmuþ, her seferinde
generaller iktidarý politikacýlara mümkün
olduðunca kýsa bir süre sonra geri
vermiþti. Türk anayasasý orduya devletin
güvenliði ne zaman tehlikeye düþse
müdahale etme yetkisi veriyor. Hükümete
tekrar tekrar yaptýklarý uyarýlarýn da
gösterdiði gibi Evren ve meslektaþlarý
yönetimi devralmada hiç istekli deðillerdi.
Parlamenter yönetimin askýya alýnmasýnýn
Batý'dan gelecek olan ekonomik yardýmý
tehlikeye düþüreceðinin, hatta askeri
idarenin daha fazla terörist eylemlere
cesaret vereceðinin farkýndaydýlar.

Askeri müdahale etmeye hükümetin
neredeyse felç durumda olmasý zorladý.
Demirel'in parlamentoda çoðunluðu
saðlamasý mümkün olmuyor, Ecevit her
fýrsatta onu engelliyordu, yasama altý aydýr
bir yasal düzenleme yapamýyordu. Yeni
cumhurbaþkaný seçimi giriþimleri
baþarýsýzlýkla sonuçlandý. Her iki (lider)
tarafýndan desteklenen terörle mücadele
önlemler paketi bile partizanlýk bataðýna
gömüldü. Türkler belki yarýn sandýða gitse
Demirel'in merkez-sað partisi çoðunluðu
saðlayabilirdi, ancak Ecevit'in merkez-sol
grubu ve küçük Ýslamcý köktenciler
Haziran'dan farklý tarihte seçim
giriþimlerini felce uðrattý."

1980'de de darbeci Evren için
"Türkiye'yi birarada tutuyor" ifadesini
kullanan Time'ýn, 2011'de Erdoðan'ýn
yolundan övgüyle söz etmesinde; veya,
12 Eylül askeri müdahalesini destekleyen
Time'ýn þimdi de AKP-Cemaat iktidarýný
destekliyor olmasýnda þaþýlacak bir þey
yoktu. Türkiye 12 Eylül 1980'de
ABD'nin çizdiði yolda hýzla ilerlemiyor
muydu?

12 Eylül, ölüme yaklaþan iki generalle
sýnýrlý deðil, 12 Eylül bir devlet
zihniyetidir ve bu zihniyet þimdilerde
AKP'nin pratiklerinde ve Tayyip
Erdoðan baþta olmak üzere diðer AKP'li
yetkililerin kullandýklarý terminolojide
yaþýyor. Bu yüzden, AKP-Cemaat
iktidarý döneminde generallerin hapse
týkýlmasý, ya da, Kenan Evren ve Tahsin
Þahinkaya için müebbet istenmiþ olmasý
12 Eylül'le hesaplaþýlacaðý anlamýna
gelmiyor. Cezaevindeki gazeteci sayýsý
100'ü , öðrenci sayýsý 500'ü çoktan
aþmýþken; seçilmiþ Kürt, Türk
milletvekilleri, Kürt belediye baþkanlarý,
akademisyenler, aydýnlar hapishaneleri
doldurmuþken; 12 Eylül'le
hesaplaþýlacaðýný iddia etmek her þeyden
önce ayýptýr..
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Yeni yýla insanýn beynini ve yüreðini
kasýp kavuran acý dolu manzaralarla
girdik. Vahþetle, katliamla geldi yeni
yýl. Ýnsan hoþ geldin diyemiyor.
Devletin bombalarýyla parçalanan çoðu
körpecik çocuk, 35 köylü. katledildi.
Parçalanmýþ  bedenler daðýldý her bir
yana. Diðer yandan gruplar halinde
insanlar tutuklanýyor. Gerçeði
yazmaya çalýþan gazeteciler zindana
atýlýyor. Haksýzlýðý protesto edenler
coplanýyor, yerlerde sürükleniyor.
Zulmün sonu gelmiyor.

Olaylarý örtbas edemeyen hükümet
yine göz boyama peþinde. Yaþanan
son olaylar üzerine de çoðu devlet
aktörleri, týpký bir tiyatro oyunu gibi
her gün maskelerini taktý, kostümlerini
giydi, ezberlenen repliklerle defalarca
izlediðimiz bir oyunu yeniden
sahneledi. Kendilerine mikrofon
uzatýlan her biliciden ciddi ve güvenilir
adam pozlarý aldýk, yine bol bol
nutuklar atýldý.

Ýnce ayarlarla sisteme endekslenmiþ
medya olaylarý ya görmezlikten gelip
üç maymunu oynuyor ya da
konuþunca kara kutusundan kan
sýzdýrýyor.

Ve Sen; toplumun büyük bir kesimi,
ey sessiz çoðunluk.

Olaylarýn gerçek sebeplerini
anlamaya çalýþmak yerine, hâlâ
hamasetin dümen suyunda kulaç
atýyorsun, düzenin yýllarca beynine
zerk ettiði önyargýlarýnla ve
ezberlerinle düþmanlýk ve nefret
edebiyatý yapanlara payanda
oluyorsun. Ve sen... Sormuyor,
araþtýrmýyor, soruþturmuyorsun.

Bizi bize kýrdýran en büyük sebebin
kökleþmiþ saplantýlarýmýz ve
paranoyalarýmýz olduðunu bir türlü
anlamýyorsun. Maruz kaldýðýn
kuþatmanýn maðduru olduðun gibi,
sebebi de olmanýn açmazý içerisinde
olduðunu görmüyorsun. Nazým
usta'nýn dediði gibi söylemeye de dilim
varmýyor ama

"Dünyanýn en tuhaf mahlukusun,
akrep gibisin kardeþim/Ve bu dünyada,
bu zulüm / senin sayende. / Ve açsak,
yorgunsak, al kan içindeysek eðer / ve
hâlâ þarabýmýzý vermek için üzüm gibi
eziliyorsak kabahat senin / demeðe de
dilim varmýyor ama/  kabahatin çoðu
senin / caným kardeþim."

Hiçbir þey sana sunulandan  ibaret
deðil. Bir takým yaftalarla gerçeði
saklýyorlar. Medya çok yönlü
bombardýmanýyla beyninin ve
yüreðinin son kalelerini de ele
geçiriyor. Sistem senden, senin
gibilerden alýyor gücünü, sizi
kandýrýyorlar, kullanýyorlar... Siz de
yalaný gerçek sanýp oyuna
geliyorsunuz.

Üstelik ne onlar gibi enseniz kalýn
ne de tuzunuz kuru... Çoðunuz
yoksulsunuz, baþýnýzý sokacaðýnýz bir
kondu, geçim derdi, çoluk çocuk...

Yüreðinin resmi ve gizli tarihinde
sana kahramanlar ve soytarýlar
bahþeden hayat, yeni dekorlarla
deðiþtiriyor sahnesini. Oluþturulan her
oyunda yeni roller verilip, yeni
replikler ezberletiliyor sana. Vicdanýný
baþkalarýnýn bozuk terazisinde
tartýyorsun.

Sen konuþmadýkça yeter demedikçe

birkaç atar tutar takýmý senin adýna
ahkam kesiyor, vuruyor, kýrýyor yok
ediyor. Oyunun dýþýna çýk, ben artýk
oynamýyorum bu oyunu de... Boz
ezberlerini.

Kimi zaman geçmiþte kalmýþ bir
çarpýntý yoklar yüreðini. Sonra hayat
'normal'e döner, düne benzeyen bir
gün daha baþlar ve yine bir labirentin
çýkmaz yollarýnda kaybolursun.

Çýðlýklarý duymazlýktan geliyorsun.
'Ölüm' yalnýzca dört harfli bir sözcük
sanki... Görmüyor, duymuyor,
söylemiyorsun. Sanki  gözlerin,
kulaklarýn, dilin yok. Çünkü bir þarkýn
yok senin,bir yaðmurun yok.... Her
þeyi aklýnýn sana  ayarlý kefesindeki
terazide tartýyorsun. Duyguya yer
kalmadý mý dünyanda, aklýn celladýn
oldu. Bir sýcak merhabaya niye
uzaksýn?

Yüreðinin bir köþesinde bu oyunu
bozacak bir yol olmalý. Yoksa artýk
düþlerin de karabasandýr, gerçekler
de... Yüzünün bulanýk yansýmalarýný
görürsün aynalarda. Uykuda mýsýn,
uyanýk mýsýn, pek belli deðil. Her þey
üst üste çekilmiþ bozuk fotoðraflar
gibi karýþmýþ birbirlerine...

Bu oyunu bozacak bir yol olmalý...
Yüreðini yokla, bir parça umut
kalmýþtýr mutlaka...
Tomurcuklanmayý, sulanmayý
bekleyen... Bir sabah selamý, biraz
empati, biraz vicdan sýzýsý... Kalmýþtýr
mutlaka.

Kaldýr baþýný kan uykulardan...
Dinle bak; "Ne zulüm ne merhamet,
yalnýzca adalet" istiyor birileri.

(Özgür Gündem/05.01.2012 )
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n Norman PEACH

Türkiye'de, ülkenin henüz yüzyýl olmamýþ
tarihinin bir faciasý olan ve unutulamayan
Dersim Kýrýmý üzerine bir tartýþma
yürütüldüðünü öðrendim. Söz konusu olan,
sadece Dersim halkýnýn 1937-38 isyanýna
verdiði kurbanlarýn sayýsý deðil.
Öldürülenlerin sayýsý henüz net deðil ve 30
bin ila 90 bin ölüden bahsedilmektedir.
Baþbakan Erdoðan'ýn ifade ettiði 13 bin ölü
hiç gerçekçi deðil. Ama mesele
öldürülenlerin sayýsý deðil, göç ettirmelerin
ve cinayetlerin amacýdýr. Söz konusu olan
bir isyanýn bastýrýlmasý deðil, Kürtlerin belirli
bir dini kesiminin, Alevilerin, bir soykýrýmýn
bütün emarelerini taþýyan bir biçimde yok
edilmeleridir. Soykýrýmý uluslararasý hukukun
aðýr bir suçu olarak yasaklayan 1948
Konvansiyonu'nun 2. Maddesi'nde þunlar
yazýlýdýr:

"Bu Konvansiyon'da soykýrým, bir ulusal,
etnik, ýrksal veya dini grubu bir bütün olarak
veya kýsmen yok etme amacý ile
gerçekleþtirilen eylem anlamýný
taþýmaktadýr."

Tarihe kýsa bir bakýþ, söz konusu olanýn,
Kürtlerin genç Türk devletinin insafsýz
asimilasyon dayatmasýna karþý verdikleri
direnç olduðunu öðretmektedir. Osmanlý
Ýmparatorluðu döneminde de bazý Kürt
beylikleri tarafýndan merkezileþtirme
çabalarýna karþý isyanlar olmuþtu. Ancak bu
isyanlar izole olmuþlar ve Osmanlý
ordusunun gücünü alt edememiþlerdi.

Bu durum Türk devletinin 1923'te
kurulmasý ve Kürtlerin, Sevr Antlaþmasý'nda
kendilerine vaad edildiði gibi baðýmsýz bir
devlet kurma umutlarý Kemalist asimilasyon
politikasý altýnda yok olunca deðiþti. Osmanlý
egemenliði çeþitli kültürel, dilsel ve dinsel
topluluklarýn kabullenilmesi üzerine
kuruluyken, Atatürk bir Türk ulusu
kurabilme görevini heterojen bir toplumu
homojenleþtirmekte görüyordu. Bu
Türkleþtirme projesi farklý kültürel ve etnik

kimliklerin kabullenilmesi ile uyuþmuyordu.
Farklý kimlikler, o zamanlar denildiði gibi
"muasýr medeniyetler seviyesine ulaþmak"
için gerçekleþtirilen ve yüzeysel bir Batý
modernliði ile gerekçelendirilen zorunlu
asimilasyon altýna sokuldular. Sadece Kürt
dili yasaklanmadý, TBMM Asayiþi Saðlama
Kanunu, Baþmüfettiþlik Kanunu ve Ýskân
(Tehcir) Kanunu gibi- sistematik
represyonlar ile deportasyonlara neden olan
yasalar çýkarttý.

1925-1938 arasý döneme, birlikte yaþama
iradesini derinden parçalayan sayýsýz
isyanlar damgasýný vurdu. Bugün Kürt
Sorunu olarak adlandýrdýðýmýz sorun bu
yýllarda ortaya çýktý. Osmanlý kimliðinin
yýkýntýlarý üzerinde yeni bir Kürt çaðýndan
bahsedebiliriz. Kemalist asimilasyona karþý
direniþi örgütleyecek gizli örgütün adý Azadî
= Özgürlük'tü. 1925'teki büyük isyan
baþarýsýz oldu. Aðrý'daki ikinci büyük isyan,
mülteci Kürtler tarafýndan kurulan ve
Xoybun=Baðýmsýzlýk adýný taþýyan bir örgüt
tarafýndan koordine edilerek 1927'den 1930'a
kadar devam etmiþtir. Bu örgüt ilk kez bütün
Kürt gruplarýnýn birliðini baðýmsýz bir ülke
kurma hedefiyle birleþtirebilmiþ ve Türk
baský ve kontrol aparatýna karþý
yönlendirebilmiþti. Ancak bu isyan da
sayýsýz kurbana neden oldu ve isyan
yönetiminin kaçmasý veya idam edilmesi ile
son buldu. Ardýndan adým adým diðer Kürt
bölgelerinin planlý göç ettirilmesi ve
asimilasyon yoluyla kontrol altýna alýnmasý
geldi.

Kemalist egemenliðe direnen tek bölge,
Alevi Kürtlerinin yaþadýðý Dersim
bölgesiydi. Dersim, Türkiye sýnýrlarý
içerisinde otonomi statüsü talep eden tek
bölgeydi. TBMM Kürtlerin bu son kalesini
fethetmek için 1935 Aralýk'ýnda Tunçeli
Ýdaresi Kanunu'nu kabul etti. Sadece
Dersim'in ismi yok edilmeyecekti. Henüz
1931'de Genelkurmay Baþkaný Fevzi
Çakmak'tan þu alýntý yapýlýyordu:

"Öncelikle Dersim bir koloni [sömürge] gibi
ele alýnacak, ardýndan Türk egemenliðinde

Dersimlilik yok edilecek ve peþinden Türk
hukukunun hükümranlýðý altýna
sokulacaktýr."

Bu Kürt-Alevi bölgesinin
kolonileþtirilmesi, hatta yok edilmesi
hakkýnda Türk yönetiminin ne kadar ciddi
olduðunu Kemal Atatürk'ün 1936 yýlýnda
meclis açýlýþýnda yaptýðý konuþma
göstermektedir:

"Eðer iç meselelerimizde önemli olan bir
husus varsa, o sadece Dersim meselesidir.
Bu yarayý, içimizdeki bu feci cerahati
kökünden söküp atýp temizlemek için her þeyi
yapmalýyýz, ne pahasýna olursa olsun.
Hükümete bu acilen gerekli olan kararlarý
alabilmesi için geniþ yetkiler verilmelidir."

Herhangi bir isyan belirtisi olmamasýna
raðmen Dersim, Elazýð ve Bingöl
vilayetlerinde sýkýyönetim ilan edildi.
Aþaðýlamalar, yýkýmlar ve yerinden edilmeler
sonucunda isyan geliþti ve ölümle
sonuçlanan tek bir olay, kýsa zamanda (Kürt
kaynaklara göre) 80 bin silahlý insanýn
baskýcý egemenliðe karþý ayaklanmasýna
neden oldu. Türk ordusunun karþý saldýrýsý,
Bakanlar Kurulu'nun 4 Mayýs 1937'de Kemal
Atatürk'ün de katýlýmýyla aldýðý þu karardan
sonra baþladý:

"Bu sefer ayaklanmacý halk bölgeden
toplanýp, baþka yere nakledilecektir. Bu bir
araya getirme eyleminde bir taraftan bütün
silahlar toplanýlacak, diðer taraftan orada
tevkif edilenler ayný yoðunlukta göç
ettirileceklerdir... Dikkat: Sadece saldýrý
eylemiyle yetinilirse, ayaklanma kaynaklarý
orada var olmaya devam edecektirler. Bu
nedenle silah kullanmýþ olanlar ve
kullananlar hemen orada zararsýz hale
getirilecek, köyler tamamen yýkýlacak ve
nüfusu göç ettirilecektir."

Kararýn alýndýðý tarih Kürt tarihinde Dersim
Soykýrýmý'nýn baþlangýcý olarak not
edilmektedir. Dersim'e karþý baþlatýlan
operasyonun hedefi daha açýk yazýlamazdý:
"Kýzýlbaþlar" yok edilecek�

Operasyonlara katýlan subaylarýn
hatýratlarý, açýk olarak görevlerinin yok etmek

olduðunu kanýtlýyor. Verilen emirler
hunharca yerine getirildi. Maðaralara
saklanan kadýnlar, çocuklar ve yaþlý insanlar
gaz bombalarýyla zehirlenerek katledildiler.
Çocuklarýn kafalarý kesilirken, hamile kadýnlar
kýlýçtan geçirildi. Kadýnlar Türk askerinin
eline düþmemek için kendilerini
uçurumlardan aþaðýya atmýþlar. Sayýsýz köy
bombardýmanlar sonucunda yerle bir edildi.

Soykýrým Kürtleri onyýllarca susturdu, tarih
kitaplarýndan silindiler, dilleri yasaklandý,
kimlikleri inkâr edildi.

Bugün bu tarihsel gerçekleri kabullenmek,
maðdurlardan özür dilemek ve haklarý olan
tazminatý vermek neden böylesine zor?

1938'den bu yana çok þey deðiþti. Kürtler
baðýmsýzlýk arzusundan vazgeçtiklerini  15
yýldýr kanýtlamalarýna ve sadece Türkiye
sýnýrlarý içerisinde haklarýný istemelerine
raðmen, hükümet ve ordu tarafýndan hâlâ
bölünme tehdidi olarak algýlanmaktadýrlar.
Bölücülük suçlamasý bugün de Kürtlere karþý
kullanýlan bir silahtýr ve belki de Dersim
kýrýmýnýn suç olduðunu görmemenin derin
nedenini oluþturmaktadýr. Çözülme korkusu,
yýkýlan Osmanlý Ýmparatorluðu'nun yeni Türk
devletine býraktýðý sendromlardan birisidir.

Her toplum kendi facialarýnýn
sorumluluðunu taþýmak ve bedelini ödemek
zorundadýr. Çünkü tarihin deneyimleri
böylesi facialarýn hiçbir zaman bir halkýn
hafýzasýndan silinip, unutma maðmasýnda
yok olmayacaðýný öðretmektedir.

Karanlýk günleri anýmsadýðýmýz zaman,
gözlerimizi günümüzün gölgelerine
kapatmamalýyýz. Bu özellikle biz Almanlar
için, uzun zamandýr toplumumuzda
gerçekleþen Nazi terörü nedeniyle,
unutulmayacak görevdir. Holocaust öðretisi
bugünün Almanya'sýnda Neonazilerin
faaliyetlerine karþý hiçbir uzlaþý göstermeden
mücadele vermek anlamýný taþýr. 1938
Dersim'inin öðretisi ise sadece özür ve
tazminat deðil, ayný zamanda Kürtlerin
kimliklerinin, haklarýnýn ve onurlarýnýn kabul
edilmesi  olmalýdýr.

(Çeviren: Murat Çakýr/ozgurgnd/29.12.2011)
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Katliam, soykýrým, Dersim'de
hepsinden izler var. Cumhuriyet tarihi
içerisinde Dersim çok özel bir dönem
ve özel bir vaka. Dersim meselesinde
devlet ve bu toplum sahici manada
yüzleþirse o zaman bütün Kürt
coðrafyasýnda bu sistemin uyguladýðý
politikalar gündeme gelecektir.
Dersim bütün benzer vakalardan
benzer özellikleri olan ama kendine
has çok özel bir vakadýr. O'nun
çözülmesi, öncelikli bir görevdir. Bu
süreci desteklemek ve buna uygun bir
dil üretmek çok önemlidir. Ýskan
kanunlarýnýn en kapsamlý uygulandýðý
yer Dersim'dir. Kürtlerin coðrafyasýnda
pek çok insan sürgün edildi. Ama
bunlarýn içerisinde iskana muhatap
olan topluluðun sayýsý Dersim
hadisesinde iskan edilen topluluðun
yüzde biri bile deðildir. Dersim özel bir
yer. Ulusal kimliðin inþa edilmesi, dil
birliði gibi projeler tartýþýldýðýnda Kürt
topluluðu ile ilgili bir genel politika
üretilmiþ ama Dersim için artý bir
politika üretilmiþ. Dersim
meselesinde atýlacak her adýmý
Türkiye'nin Kürt meselesinin çözümü
konusunda da ciddi bir kapý açacaðý
kanýsýndayým. Dersim bütün Kürt
coðrafyasý içinde sahiden özel bir
yerdir.
Dersim'de devletin resmi belgelerine
baktýðýmýz zaman iki tane önemli
tespit görüyoruz. Bunlarýn bir tanesi
hemen hemen bütün raporlara konu
olan Dersim'in yola getirilmesi;
'terbiye edilmesidir.' Bunun sebebi
Osmanlý raporlarýnda da yazýlmýþtýr:
Dersim'in kültürel kimliði, Alevi inancý.
Kürt coðrafyasý içerisinde etnik
kimliðinden daha ayrý ve daha baskýn
baþka bir kimliði var: Alevi kimliði.
Alevi kimliði Dersim'de bir tür þemsiye
kimlik gibidir, içinde pek çok etniði
barýndýrýr. Dersim'deki her sorun bu
kimlikle baðdaþtýrýlmýþ. Bunu
Abdülhamit'in hazýrladýðý raporlarda
da böyle okuyoruz. Cumhuriyet
döneminde de böyle. (�) Baþbakanýn
kullandýðý metodolojiyi problemli
buluyorum. Bu mesele o dönemde
görev yapan politik aktörlerle bugünkü
politik aktörler arasýnda iliþki kurarak
açýklanabilecek bir mesele deðil. Biz
biliyoruz ki o devir tek parti dönemidir,
CHP eþittir devlet. Bir þey
tartýþýlacaksa bu devletin
sorumluluðunda olan bir þeydir.
Devletin geçmiþiyle yüzleþmesi gerek.
Politik aktörler arasýnda bir iliþki
kurulacaksa o zaman Demokrat
Parti'nin ve devamý olan partilerin
Dersim'deki sorumluluðunu da kabul
etmek gerek. Celal Bayar bu
hadisenin 3 önemli aktörlerinden
biridir ve baþbakan olarak doðrudan
sorumlusudur. Bu demeçlerine de
yansýmýþtýr. Fevzi Çakmak da öyle.
Bunlar DP'nin kurucu unsurlarýdýr. Bu

"Dersim coðrafyasýnýn her
kilometresinde neredeyse bir katliam
yeri var. Küçüklükten beri bildiðimiz
yerler vardý.  Son yýllarda,
bilmediðimiz noktalarý da, köy köy
gezerek katliam tanýklarýna sorduk.
Bize göstermelerini rica ettik, onlar
da gösterdi.  Tanýklar sadece
yaþadýklarý yerleþim yerlerini deðil,
daðýn karþý tarafýnda yapýlan katliam
bölgelerini de gösterebiliyor. Ya olay
esnasýnda görmüþler, ya silah sesleri
duymuþlar,  ya da sonrasýnda
cesetleri görmüþler. Benim yaklaþýk
100 noktaya gitmiþliðim var. Birçok
yerde toplu mezar yeri var, insan
kemiklerini bulduk. Katliam
noktalarýndan en azýndan 30'unda
toplu mezar var.  Toplu mezar
olmayan yerler, nehir yataðý veya
dere kenarlarýdýr. Bunlar kanýt
býrakmamak için bilinçli seçilen
mekânlar. Ýnsanlar katledildikten
sonra ya suya atýlmýþ ya da kuþlar,
kurtlar yesin diye açýk alanda
býrakýlmýþ.
Açýkta kalan cesetler çevreye
dayanýlmaz koku yaymýþ günlerce.
Ýnsan cesetlerini yiyen köpekler
kudurmuþ.(�) Elimizde kýsmen de
olsa katledilenlerin bir listesi var.
Binlercesine ulaþamýyoruz, çünkü
katliamýn ertesinde ailesinden geriye
kalmayanlar oldu. Yürüttüðümüz
Dersim 1937-38 Sözlü Tarih Projesi
kapsamýnda en son tanýða kadar
gitmeyi planlýyoruz. (�) Kenan
Evren'in eþi Sekine Evren'in
Dersim'in kayýp kýzlarýndan olduðu
iddiasýný destekleyen kaynaklardan
biri  gazeteci Yavuz Semerci'nin

iliþki eðer kiþiler arasýnda
kurulacaksa DP ve devamýndaki sað
partilerin de sorumluluðu var. Hatta
sað partilerin sorumluluðu daha
fazladýr. Çünkü Celal Bayar'ýn 37'de
baþbakanlýða getirilmesinin temel
sebebi de Dersim'dir. 1937 yýlýnýn 19
Eylül'ünde zamanýn baþbakaný Ýsmet
Ýnönü, görevden ayrýlýyor. Yerine Celal
Bayar getiriliyor. Araþtýrmalar esas
gerekçelerin Dersim hadiseleri
olduðunu gösteriyor. Cüneyt Arcayürek
Süleyman Demirel'e danýþmanlýk
yaptýðý yýllarýn anýlarýný yayýnladýðý
kitabýnda anlatýr. Arcayürek, Demirel'in
Bayar'ýn kendisine Atatürk ve
Çakmak'ýn Ýnönü'ye güvenmediklerini,
bu nedenle baþbakanlýðý kendisine
teklif ettiklerini açýk yüreklilikle
anlattýðýný aktarýr. Kiþiler üzerinden bir
sorumluluk, baðlantý kurulacaksa o
zaman Bayar'ýn takipçileri daha suçlu!
Gayet açýk söylemek gerekiyor. Ýnönü
37 Dersim harekatýnýn asli aktörüdür.
Kürt raporunu yazan, Dersime yönelik
stratejik planlarý hazýrlayan da
Ýnönü'dür. Ýnönü hazýrladýðý planlarý
adým adým uyguluyor. 18 Eylül 1937
tarihinde bu planýn artýk baþarýyla
tamamlandýðýný söylüyor. Çünkü
Dersim'de devlete karþý gelebilecek
kimseler kalmamýþtýr. Kendi ifadesiyle
"þakiler" temizlenmiþ, önderleri
tutuklanmýþtýr. Seyit Rýza ve
arkadaþlarý tutuklanmýþ yargýlanmasý
baþlamýþtýr. 1 subay 29 askere
karþýlýk, 265 Dersimli ölmüþtür diyor.
Kýsacasý 37 harekatýnýn bilançosunu
veriyor. Ve þöyle bitiriyor konuþmasýný;
"Dersim meselesi artýk tarihe
karýþmýþtýr." Bu çok çarpýcý bir
cümledir. Ve bu açýklamadan 1 gün
sonra görevden alýnýyor. Anlýyoruz ki
Dersim'i daha da temizlemek gibi bir
plan var. Ýnönü'nün dýþýnda üretilen bir
plan ve Ýnönü buna yatkýn deðil. Ýnönü
devre dýþý býrakýlýyor. 1938'de Ýnönü
sýradan biridir. Hatta kendi hayatý da
tehlikelidir. Çünkü o dönemde Atatürk
ile ters düþmek ayný zamanda hayati
tehlike anlamýna geliyor. Ýnönü'nün
hayatý üzerine yazýlanlara bakýnýz
görürsünüz. Atatürk'ün ölümüne kadar
pek rahat deðil. (�) Baþbakanýn
özrünün devamýný getirilecekse
devletin yapacaðý ilk iþ TBMM' bir
araþtýrma komisyonu kurmaktýr. Bu
komisyon Dersim 38'in hem
maðdurlarýyla hem de katliamý
gerçekleþtiren aktörlerle görüþmeler
yapmalý. Devletin þu ana kadar
açýlmýþ açýlmamýþ arþivleri titiz bir
þekilde incelenmeli ve ayrýntýlý bir
rapor çýkarýlmalý. Büyük maðduriyetler
var. Eðer iktidar partisi sadece 'biz
özrümüzü diledik' diye kalýrsa bu o
toplumun acýsýný kanatan daha büyük
bir acý olur.

(Mimar Sinan Üniversitesi
Öðretim Üyesi)

amcasý Hayri Koç'tu. "Herkesin
Bildiði Sýr: Dersim" kitabýnda Koç,
"Amcamýn Cemile adýnda bir kýzý,
Cemile'nin Sakine adýnda bir kýzý
vardý. Yani amcamýn torunu. Benim
yaþlarýmdaydý. Sakine hakkýnda bir
iddia çýktý, gazeteler de yazdý.
Dersim'den evlatlýk alýnmýþ diye. O
bir söylenti deðil, gerçektir. Çünkü
eþimi evlatlýk alan subay, Elazýð Diþili
nahiyesinde açýkladý. Gerçekten de
adý Sakine'ydi. Kaynanam, Mehmed
Ali Kankotan'ýn kýzýydý. Sakine de
Mehmet Ali Kankotan'ýn kýzýdýr"
dedi. Elimde konuþmanýn görüntülü
kaydý var. Bunu anlatan kaynak þu
an yaþamýyor. Ancak Kenan
Evren'den tersi bir açýklama
gelmediðine göre de iddia hâlâ
geçerli sayýlýr.  (�) Katliamda
ailemden 20 kiþilik bir kafilenin
süngülenerek öldürüldüðünü
sonradan öðrendim. Evlerinden
alýnýp götürülen o kafileden 7
yaþýndaki bir çocuk olan Sedali
amcam yaralý olarak kurtulmuþ,
þimdi 80 yaþýnda, Ýstanbul'da.  Bu
olaydan sonra dedem kahrýndan
ölüyor. Sürgün kararý çýkan halam
sürgüne gitmektense intiharý tercih
ediyor. Ailemin diðer fertleri ormana
kaçarak kurtulmuþ.

*Yurtdýþýnda yaþayan
Dersimlilerin kurduðu Avrupa

Dersim Dernekleri Federasyonu
çatýsý altýnda sözlü tarih

projesinin Türkiye ayaðýndan
sorumlu olan Cemal Taþ, þu ana

kadar 250 tanýkla görüþtü ve
halen görüþmeye devam ediyor.
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Bir insan çocukluðunu bu kadar mý
özler? Bazan kendime hayret ediyorum.  O
köy yaþamýnda, o kýt kanaat geçindiðimiz,
o toprak yollu, o elektriksiz, o çeþmesiz
köyümü, bugünkü yaþamýmdan çok daha
kötü ve ilkel olduðu halde hâlâ taa
gönülden özlediðime inanamýyorum�.

Yirmi haneyi bulmayan küçücük
köyümüzün narenciye bahçelerini ve
bahardaki çiçek kokularýný, kuzeyimizdeki
Beþparmak Daðlarý'nýn keskin hatlarýný ve
yaðmurdan sonraki görünümünü,
ovalarýmýzý, dedemin hurma aðaçlarýný, yaz
aylarý boyunca akan dereciði, baharda
suyla dolan kuyumuzdan, ipsiz kovayla
eðilip aldýðýmýz suyu, koyunlarýmýzý,
köylülerimizi,  alinalarýmýzý, tavuklarýmýzý,
köyümüzün rüzgarlarýný, yaðmurlarýný,
yaðmur bulutlarýný, gökgürültülerini,
þimþeklerini, bulutlarýn arasýndan koþarak
geçtiðini sandýðýmýz ay'ý, çocukluk yýllarýmý
beynimin köþesindeki videodan zaman
zaman izleyip hüzünlendiðim de oluyor
sevindiðim de.  Ama o zamanlarda beni
hüzünlendiren olaylarý bile özlüyorum.

Þimdilerde büyük dedemin adýný
verdikleri ve Zeybekköy olarak
adlandýrýlan Ayistat (Ay. Evstathios) isimli
köyümüzde Çoban Ýseyin ailesi olarak
babam Ýseyin, annem Zeynep, ben Emine
ve benden iki yaþ küçük tek kardeþim
Hasan'la kerpiç evimizde yaþýyorduk.
Anlatacaðým olayýn geçtiði yýllarda henüz
dört yaþlarýnda bir çocuktum�

Nihayet yýlbaþý gelmiþti .  Annem
gündüz, bir eleðe buðday koyarak taþlarýný,
"karaca"sýný, "gundura"sýný arpasýný  ve
yabani tohumlarýný temizleyerek
yýkadýktan sonra "guzu tenceresine" su
koyarak, onu  ocaklýktaki, yemek piþirirken
tencereleri üzerine koyduðumuz
"ayaklýða" yerleþtirdi ve altýna çalý koydu.
Sonra da kuru odunlarý çalýlarýn üzerine
koyarak yaktý. Buðdayý, suyunu çektikçe
üzerine soðuk su dökerek bir güzel piþirdi.
Sonra soðuk suyla durulayýp suyunu

süzdü ve onu sýsam eleðine alarak
suyunun tamamen süzülmesini bekledi.
Kýbrýslý Rum ve Türklerin ortak malý olan
"golifa"mýzý herkes gibi biz da piþirmiþ
olduk. Sonra golifayý tencereye alarak
üzerine aðarttýðýmýz bademleri serpti, birkaç
avuç da sýsam aðartýlmýþý ilave etti ve
duvarda asýlý yýlbaþýný bekleyen üç-dört
tane narý açýp danelerini golifaya ekledi. O
zamanlar çekirdeksiz üzüm yoktu.
Çekirdekli kara üzüm ve "garacoçço" da
koydu. Ýsteyen þeker de koyarak yerdi.
Ama ben þekerli sevmiyordum. Golifa hazýr
oldu ya biz girip çýkýp avucumuzu
doldurarak yiyorduk.

Bir ara annem bana " Emine,
unutmayalým bu gece dama da atalým
golifa, goncolozlar gelip yerler. Atmazsak
bize fenalýklarý tokunur sovra" dedi.
"Aslýnda bunnar hep gocagarý lafý.  Amma
iþte adet yerini bulsun" diye de ilave etti.
Ben goncolozlara golifa atma iþini
üstlendim. Güneþ battýktan ve ortalýk
karardýktan sonra bir "marþabba"ya golifa
koyarak, fýrýnýn üstüne çýkýp dama serptim.
Bir taraftan da goncolozun nasýl bir þey
olduðunu düþünüyordum.  Büyüklerimizin
bize anlattýklarýna göre o acaip yaratýklar
her kýlýða girebiliyorlarmýþ. Mesela eþþek
da olabilirler;  koyun kýlýðýna da
girebilirlermiþ, hatta insan olarak da
görünebiliyorlarmýþ.  Küçüklüðümüzde
çok goncoloz hikayeleri dinlemiþtik
büyüklerimizden. Goncolozun ne
olduðunu çok sonra öðrenecektim: Meðer
doðarken, ya da doðduktan kýsa bir süre
sonra ölen "Rum  piçi" çocuklar goncoloz
olurlarmýþ!

Görünmez varlýklar olduklarýndan,
insanlara görünmek için bir canlýnýn
kýlýðýna girdiklerine inanýlýyordu.

O  yýlbaþý gecesi annem bize elde
yoðrulmuþ hamurdan "yahnili magarýna"
yaptý.  O zamanlar herkes, "þehirgesini"
da "eriþdesini" da makarnasýný da kendisi
yapýyordu.  Süpürge çöpünün baþaksýz

olaný kullanýlarak yapýlýyordu el makarnasý.
Tavuk kesmek istemedi annem, "horoz eti
eþþek eti" gibi olduðu için horoz da
kesmedi. Bullici Hüdaverdi Dayý'ya, ya da
Bullici Saðýr Hasan Dayý'ya satmayýp
damýzlýk olarak býraktýðý feriklerden birini
keserek temizledikten, bir güzel yýkadýktan
ve parçalayýp zeytin yaðýnda bir güzel
kavurduktan sonra, soldurulan soðanlara
domates macunu ilave edip yetecek kadar
su koydu.  Sonra, ekþi sýktý, hem karabiberi,
hem baharý havanda döverek "yahni"ye
ilave etti.  Yahninin gýpgýrmýzý olmasý
lazýmdý. Ekþisi da bol olacaydý� Yahni,
odun ateþinde, akýdeleninceye kadar ýlgýt
ýlgýt piþirilirdi. Makarnalarý da duru suya
biraz tuz atarak piþirdikten sonra "bitta"
teknesine "gurtararak", bana "Emine hade
isgemleyi arka üstü devir, üsdüne da
paneri go, tekneciyi  getiriyorum" dedi.
Boyu kýrk ya da elli  santimetreyi
geçmeyen, eni de otuz santim kadar olan
"magarýna" dolu tekneyi getirip panerin
ortasýna koydu, sonra da yahniyi üzerine
döktü. Elimize, üzerlerinde mevlevi derviþi
deseni olan tahta kaþýklardan vererek,
"hade besmele çekip baþlayýn" dedi.
Dördümüz da tekneden yedik yýlbaþý
yemeðimizi.  Bizim köyde kalabalýk evlerde,
genelde ev halký büyük ve çukur bir
çanaktan yerdi yemeðini. Biz azlýk
olduðumuz için herkesin yemeði ayrý
"çanaða" ya da "galaylý sahan"a konurdu.
Ama "yahnili magarýna" özel bir yemekti
ve teknecikten yenirdi, ayrý tabaklarda
yenirse hiç tadý çýkmazdý.

Öyle kebap yapmak, et satýn almak her
ailenin harcý deðildi. Tavuk, güvercin ya
da tavþan etiydi en çok tüketilen.
Ýnsanlarýmýzýn inancýna göre, eðer güzel
yemekler yenir ve muhabbetli geçirilirse
yýlbaþý gecesi bütün yýl öyle geçerdi.
Herkes bunun sadece bir özlem olduðunu
bildiði halde uymaya çalýþýrdý.

Yemekten sonra gene annemden masal
dinledik o gece. Ýþ miþ yapmak olmazdý.

Çünkü bütün yýl iþ yapacaktý o gece, ya
da ertesi gün iþ yapan!!.

Yarýn yeni sene geleceydi. Ertesi gün
acaba nasýl bir gün olacaydý? Onun
merakýynan yattým. Ertesi gün kalktýðýmda
her þeyin ayný olduðunu gördüm.  Yeni,
deðiþik hiçbir þey yoktu.

Yýlbaþý olduðu için"kaþla-göz arasýnda"
annem ocaðý yaktý. Bugün iyi birþeyler
yenirse , sene öyle geçecekti ya!!

Koyunlar ovaya çýkarýlmayý
bekliyorlardý. Annem babamýn daðarcýðýna
hellim, ekmek, zeytin ve soðan koydu. Su
kabaðýný da köyün tulumbasýndan
"testi"lerle taþýdýðýmýz içme suyundan
doldurdu. Bizim kuyunun suyu acý olduðu
için içilmezdi. Hayvanlarý yemledikten
sonra bize dönerek; " Emine, Hasan hade
gelin gabira yapalým da yeylim. Böyün
senebaþýdýr ya, güzel kahvaltý yapdýrayým
size" dedi. Davarla beraber çýkmadan
önce,  küçük tencereciye üç tane alina
(hindi) yumurtasý koyup kaynamaya
býrakmýþtý. Aslýnda hindi yumurtalarýný bize
yedirmezdi, onlarý biriktirip, "luk" olan
hindiyi kuluçkaya yatýrýr, yavru çýkarmasýný
saðlardý. Ama erkek hindi henüz "baba"
olacak kadar büyümediði için o yumurtalar
tohumsuzdu. Dolayýsýyla onlar bizim
yemeðimiz olurdu. Annem babamý
"yolladýp" eve gelene kadar yumurtalar
piþmiþti.  Boydan boya kesilmiþ sýsamlý
ekmek dilimlerini kömürlerin üzerine
koyarak "gabira" yaptýktan sonra
zeytinleri da gabira ettik, hellimleri da.
Küllerini parmaklarýmýzla silkip yedik. Belki
de  o güzel tadý,  kül veriyordu
gabiralarýmýza.

Annem, davara gitmesi gerektiðini
çünkü babamýn Aytotoro'ya giderek
lambasuyu alacaðýný söyledi. Ve bir de sýký
sýký tembih etti: "Sakýn böyün sabah sabah
kimsesinin evine gitmeyin..  eyi
dutmazlar.."

Her gün gittiðim, çocuklarla oynadýðým
o evlere neden bugün gidemezdim ki?
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Þeytana uydum ve bir süre sonra  dedemle
nenemin ve teyzelerimin evine gittim.
Güneþ epey yükselmiþti. Saat yoktu
evlerde. Vakti güneþe bakarak tahmin
ediyorduk.  "Guþluk" geçmiþ, "gaba
guþluk" olmuþtu, öðle ile kuþluk arasý bir
vakitti "gaba guþluk"...

Nenem beni görünce çok öfkelendi.  "Ne
geldin gýz" dedi  "sabah sabah, ne geldin?
Anan sana söylemedi böyün kimsenin
evine gidilmez deyi ha?"  Ben baþýmý yere
soktum, gitmek istedim ama o bana gene
baðýrdý "nereye gidiyooon? Gel buraya"
dedi ve koluma yapýþarak beni bohça gibi
alýp sandalyeye oturttu.  "Otur oraþda,
sakýn gýmýldama, sovra sana iki tokat
çekerim da papazý eþþek görün" dedi.
Aðlamak istiyordum ama aðlayamýyordum.
Nenem söylenmeðe devam etti.  "Birkaþ
dane tavuk oturacaysa da oturmayacak
þindi. Sen geldin ya lazým senin ayaklarýný
keseyim ben."  Odada üç-dört tane yatak
vardý ve bir tanesinin altýnda, içi saman
dolu eski bir elekte kuluçkaya yatmýþ olan
gara tavuðu göstererek: "Aha bu gara
tavýcýk eðer sen oturmazsan da giden,
yumurtalarýný býrakýp gaçacaydý. Bullicikler
da hep gebereceydi. Hem da oturmazsan
obir tavuklar da bütün sene bullicik
çýkarmaycak. Hah öyle oturacan teee ben
sana gak (kalk) deyim."

Hiç sesimi çýkarmadan suratýmý asarak
oturdum. Evin bir köþesinde yerleþtirilmiþ
olan gamuþ asgýlýklardaki tütünleri,
tezgahýn taraklarýný ve dokunmakta olan
bezin örneðini, köþede karþýlýklý iki duvara
çivi çakýlarak "isbaho"ya asýlmýþ olan
narlarý; "iraf" üzerindeki renkli antika
tabaklarýn desenlerini, bardaklarý, kalayý
eskimiþ sahanlarý,  tencereleri
seyrediyordum.  Nenemin bir de "Singer"
dikiþ makinesi vardý. Terziliði yoktu ama
basit sökükleri diker yama yapardý.

Ben etrafý izlerken kara tavuk "gurk
gurk" diyerek yerinden kalktý. Nenem bana
bir daha kýzdý: "Beee sürülmemiþ tarlanýn
gara gavulyasý, (yani ben.. garayým ya..)
eðer bu tavuk geri gelip yumurtalara
oturmazsa seni dövecem."

Ben çaresiz beklemeðe baþladým.  Belli
ki gurk tavuðun ihtiyacý varmýþ dýþarý
gitmeðe. Kimbilir kaç günde bir kalkýyordu
yerinden. Nenem arpa buðday attý avluya.
Bana fena fena bakarak içeriye girdi ve
karþýma oturdu. Tavucuðun geri gelip
yumurtalarýn üzerine oturmasý için dua
ediyordum. Biraz sonra tavucuk "gurk
gurk" diyerek geri gelip kuluçkaya yattý.
Nenemin yüzü güldü. Bana yaptýðýndan
piþmanlýk duymuþ gibiydi. "Bak bura"
dedi "ben þindi hamur yovurup tatar
böreyi yapacam. Evde hellim yok. Sen git
evden bana bir tane getir.  Sizde vardýr ama
anan, hellimler azalmýþ deyi, bana vermek
isdemez. Sen ona söylemeden bir tane al
da getir nenem."

Sevinmiþtim.  Koþa koþa eve giderken
çok iþendiðimi fark ettim ve yapraklarý yarý
yarýya dökülmüþ olan incirin kökündeki
fidanlarýn arkasýna gizlenerek iþimi gördüm.
Sonra da eve giderek mutfak kapýsýnýn
mandal deliðine, boyum yetiþip
parmaðýmla açamadýðým için süpürge
deðneðini sokarak kapýyý açtým. Mutfaktan
küçük ambara girerek hellim testisinin
üstünde kapak diye kullandýðýmýz mermeri
ve altýndaki kumaþ örtüyü alarak, hellimler
su yüzüne çýkýp da fena olmasýn diye
annemin üzerlerine koyduðu yassý taþý
kaldýrdýktan sonra, kocaman bir hellimi
suyundan çýkarýp bir kenara koydum ve
destiyi kapatarak hellimi avcuma alýp
neneme götürdüm. Nenemin yaptýðý tatar
böreklerinden yedim miydi, hiç
anýmsamýyorum.

O sene "karýn karýn" bullicik çýkardýydý
nenem. Acaba beni sandalyede bircez saat
oturttuðu için mi?

Ondan sonraki yýllarda hiç kimsenin
evine yýlbaþý günü erken saatlerde
gitmedim. Benim için bir tabu olmuþtu yýllar
boyu. Neneee� seninle yaþadýðým o
yýlbaþý gerilimini ve bana verdiðin oturma
cezasýný hiç unutmadým ve altmýþyedi yýl
sonra bir hikaye olarak yazýverdim. Tanrý
seni nur içinde ve cennette tutar inþallah�

1
Her Kýbrýslý Türk rehin doðar. Buzlukta 6
derecede saklanýr ki, bozulup kokmasýn yenene
kadar. Sayýmýz 88 binmiþ. Bizi lokma gibi
kimin yuttuðu da belli olduðuna göre boþuna
bok atmayýn Ruma...
20 yýl sonrasýný düþünüyorum. Amerikan
Kýzýlderilileri gibi Kýbrýslý Türklerin
festivallerde boncuk dizip turistlere satmasýný,
onlarýn da bizim fotoðraflarýmýzý çekmesini.
Sonra da Oscar'lý bir film:
"The Last Turkish Cypriots"...
Ömrü lak lak ile geçen iki canlý var.
Biri Leylek (Ciconia Ciconia) , diðeri de
Kýbrýslý (Homosapien Erectus Mankafa
Gibrios)...
Avustralya'da Aborjinler, Kýbrýsta Kýborjinler...
Daha fazla göç, daha fazla göçmen.
Daha fazla cami, daha fazla bayrak.
Daha fazla kuran kursu, daha fazla softa. Daha
fazla zam zum, daha fazla ham hum. Daha fazla
milli, daha fazla lilli...
Daha fazla þükran, daha fazla onursuzluk...
Biz yapraðýn üzerindeki çið taneleri gibiyiz...
Saflýðýmýzdan yavaþ, yavaþ kayýp gidiyoruz.
Çoðalýp, çaðlayacaðýmýz bir denizi ararken,
öylesine yok olup gidiyoruz. Yavaþca, sessizce,
öylesine, öyle...
Kavga rejim kavgasýdýr, kavga iþgal kavgasýdýr,
kavga asimilasyon kavgasýdýr... Biz çok gördük
bu adada "Kahraman" ilan edilenlerin "Hain",
"Hain" ilan edilenlerin de "Kahraman"
olduðunu... Ne vasi isteriz, ne abi ne da
garanti... Biz yavru vatan deðiliz. Anavatanýmýz
da, baba vatanýmýz da Kýbrýs'týr...

2
Esareti yaþam biçimi olarak seçen insanlarla
uðraþamam artýk. Vazgeçtim saðanak
yaðýþlarýmdan, vazgeçtim kara bulutlarýmdan.
Vazgeçtim ben bu Kýbrýs sevdasýndan...
Karpaz, burnuynan beraber bu adayý
satanlarýn kýçýna girsin!
Ýhanet kokulu koridorlardan geçip, ulaþýnca
kusmuk tarlalarýna, intikam ekip kin
biçeceksin 19 sularýnda...
Bu fahiþe adanýn puþt yollarýnda, ýrzýna
geçilmiþ tüm duygularýn gölgesinde
"Kimlik" deyince "Too late gardaþcýðým"
deycek birileri suratýna sularýn 19'unda...
 Aç gözünü, uyandýr canýný Kýbrýslý. Ayvayý
yememiz, hapý da yutacayýk anlamýna
gelmez...
Geyin bandoflalarý, gýndýrýn gancelliyi, çýkýn
sekiye, çýðýrýn dünyaya; "Ýsyanýmýz iþgale"...
Bu ülkenin çocuklarýna borcumuz var...!!
Biraz özlem, biraz yalnýzlýk, biraz umut. Yanýna
bir tutam delilik ve veya dolunaydan bir
çýðlýk...
Memleketimden uzak, ben uzaða ýrak...
Ya yaþanacak bu hayat, ya da yaþanacak...
Önce hastanelere gidip bir bakacan.
Sonra da okullarý gezecen bir bir. En son da
hapishaneye gidip bir yüro atacan. Da ondan
sonra garar verecen Ankara'dan gelen para
kime ve niye gelir. Öyle gurguradan
sallamak golaydýr çok!
Þiþ köfde öldü, yaþasýn Adana... Bidda öldü,
yaþasýn dürüm... Lemonadda öldü, yaþasýn
þalgam... Salep öldü, yaþasýn boza... Yasemin
kokusu öldü, yaþasýn lahmacun kokusu...
Kýbrýslý öldü, sýçýn mezarýna!..

Bu fahiþe
adanýn puþt

yollarýnda,
ýrzýna geçilmiþ

tüm
duygularýn
gölgesinde

"Kimlik"
deyince

"Too late
gardaþcýðým"

deycek
birileri

suratýna
sularýn

19'unda...
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Sabah iþe giderken vitrinlere
bakýyorum. Ne yapabilirim ki? Sol þeritteki
otobüs duraðýn hizasýnda durmuþ. Duraða
girdi demiyorum bak. Yolda durdu yani,
ana yolda. Ben de saða geçmeye
çalýþýyorum. Otobüsün yaydýðý duman
cumhuriyetini ilan etmiþ, saðdan soldan
camý açýk olaný kanser etmek için elinden
geleni ardýna koymuyor. Kimse yol
vermiyor. Arabamýn çýkýþý hantal.
Direksiyona yapýþmýþ bir kadýnýn önüne
çýkar gibi oluyorum, daha da yapýþýyor
direksiyona, otobüs yolcu indirip
bindiriyor. Ve güneþ. Öyle þahane ki,
hepsinden vazgeçip güneþe bakýyorum.
Öylesine müjdeli, öylesine kolormatik.
Þahanesin be güneþ. Arabada cep
telefonunda konuþup trafiði kilitlesinler,
arabada makyaj yapýp trafiði aksatsýnlar
hiç derdim deðil. Hatta 10 dakikalýk yolda
4 kez çukura düþsem yine derdim deðil.
Yeter ki ucunda seni görmek olsun, yeter
ki, güne baþlarken ýþýnlarýný öyle bir
gözüme sok ki, dünyam sen olasýn. Sana
deðer be güneþ.

*
'Ben Fatma'ya Fatma demem, Fatma

'Hatma' olmadýkça.' Ben.
*

"Ölürsem yalnýzlýktan/ Ve senin kötü
kalbinden/ Fikrimin dikenlerinden/
Batýyorsun, hâlâ derinden."

Göksel.
Ya, iþte herkes Göksel olamaz sayýn

kendim. Ne þahane bir kadýn. Ne þahane
bir ses, yorum ve kelime eziþi. 'Acýyor' daha
albüm çýkmadan 1 haftada 1 milyon
dinlenmeye doðru koþsa da, seni yendim
ergen takýntýsý; 'Popülerse de bizden
olabilir!'.

*
Zirvedeyken býrakmak iyimidir kötü

müdür bilemem. Ama çok utanýlasý
olmamak iyidir. Biteceði yerde bitirebilmek.
Sevgili Aliþan, senin de gördüðün gibi
artýk þarkýlarýný kimse dinlemiyor. 'Yeni
albümümü dinlerken kendimden geçip
Edirne'ye kadar gittim. Orda ciðer yiyip
geri döndüm. Þahane albüm yapmýþým' ne
demektir allahasen? Derdin ne senin?
Benzin parasýndan kimsenin bu kadar
kendinden geçmediði yerlerdeyiz. Atma
Recep! var bizim buralarda. Tam senlik.

*
Yýllar sonra onunla karþýlaþtým. Ona çok

sahip olmak istemiþ fakat olamamýþtým.
Hayallerime  mi girmedi? Ruhumu mu
okþamadý? Herþeyi yaptý. Önce 1-2
taneydiler. Sonra elden ele gezdiler. Ben
de almak istedim. Finansal kaynaðým
'Bozulur' dedi. Ben hayal kurdukça karþýma
hep o tek kelimelik cümle çýktý; 'Bozulur'.
Giriþ  ve geliþme belki buydu. Ama sonuç
farklý olacaktý. Taa o yýllarda doðum
günlerinde birbirlerine onlardan alanlar
vardý. Bana da alsýnlar istedim ama hiç
olmadý. Ýlk maaþýmla koþarak aldým onu.
Kýrmýzý üzerine beyaz yazýlarla bezeli
ambalajý çýkarmaya çalýþýrken, içinden
kayýp yere düþtü ve parçalandý. Kalbime
taþ basýp yaþadým bugüne kadar, yerine
baþkasýný koyamadým. Ve yýllar sonra
rastladým ona ve arkadaþlarýna. Üzerinde
yazýlý duran; 'Þok! Müzikli bardak 3.99 TL'
yazýsýný görmezden gelerek yürüyüp
gittim. Hayalimdin 'hepi böftey þarkýlý
müzikli bardak', sen de tüm gerçek
hayallerim gibi benim olmadýn.

*
Milli dayanýþma örneði olarak, acil

durumlarda araba farý yakmak. Kalplerin
bir anda ýsýnmasý, duygularýn çaðlaya
çaðlaya akmasý.

*
Evvel zaman içinde, SMS'ten 3G'den

önce birtakým telefonlar varmýþ. O
telefonlarýn ekranlarý 3 satýr, renksiz ve
MP3 çalmazmýþ. Bizler de tuþlara basa basa
melodiler oluþtururmuþuz. Ve o melodiler,
ya internetten bulunabilirmiþ, ya da meraklý
bir arkadaþtan. Yýllardan 1998'miþ ve hiç
tanýmadýðýn birinin zil sesi 'Tanrým'mýþ.
Daha önce Nilüfer'in de söylediði 'Tanrým'
o günlerde Rober Hatemo sayesinde
parlamýþ ve gönlüne düþmüþ. Kýz ile
tanýþýp insan gibi melodinin tuþ
numaralarýný istersin ama o hiç oralý
deðildir. 'Tanrým' ile bütün kafeteryaya
hava atmayý ve tek olmayý kafasýna
koymuþtur bir kere. Tekrar istersin vermez.
Defalarca, yine vermez. Ve onu 13 yýl sonra
görünce bu olayý ona hatýrlatýp gülmeniz.
Melodi isteyen; Ben. Tanrým'ý kimselere
yar etmeyen; O. Olaylar bütününe; hayat
denir.

*
Hayat demiþken her nerdeysen, ne

yapýyorsan þükret. Evine, iþine, ailene,
iþine, çocuðuna, köpeðine þükret. Bu
hayatta Davut Güloðlu'nun son
þarkýsýndaki Ýngilizce R&B ritimleri
eþliðinde kolbastý oynayan klip insaný da
olabilirdin. Ekmek parasý der yapardýn ama
olabilirdin. Þükretmeye devam.

*
Çok fazla seyahat etmediðimiz yýllarda,

internetsiz, bilgisayarsýz dönemlerde,
arabasýna 'POWER 100' ve 'Show Radyo'
'sticker'ý yapýþtýran insanlar beni hep
þaþýrtýrdý.  Ben de o 'sticker ' lardan

delicesine istiyor,  karýlt ý l ý  karýlt ý l ý
dinleyebildiðim radyolarýn reklamlarýný
neden yapmak istediðimi bile
düþünemiyordum. Nerden bulduklarýný
hep merak etmiþimdir. Farklý bir gizem.
Neyse, o dönem bitti de þimdi havalý
havalý Amerikan Üniversitelerinin adlarýný
görüyoruz. Gerçi hep bir soru vardýr ya bu
hayatta. Bu sefer de; 'Acaba gerçekten
okudu mu o okulda? Yoksa birine mi
aldýrdý?'.

*
'Gözzeklen' kelimesini, daha doðrusu

þefkatli uyarý kelimesini-cümlesini lütfen
unutmayalým. Ben bunu çok seviyorum.
Herkes ayda 1 kez kullansa; o ona söyler,
bu buna söyler unutulmaz. Tamam mý?
Kýrmayýn beni. 'Gözzeklene gözzeklene
gelesin eve' dersiniz mesela bana, ben de
'Gözzeklenirim, ama senda gözzeklen da
hasta olmayasýn havalar çok fena' desem
size. Oldu mu?

*
Sabah ile baþladým sabah ile bitireyim.

Ama bu böyle milyonda 1'lik bir sabah.
Bambaþka bir sabah. Yine herþey ayný,
kalkýyorum yataktan. Hazýrlýk. Arabaya
biniyorum. Gidiyorum, daha gözümü
açmadan çok eski bir otobüs ve arka
camýndaki tozun, kirin, pasýn üzerinde
parmak yardýmýyla yazýlmýþ bir yazý;
'Hayat Sevince Güzel!'. Canýma can
eklendi, birden içimi huzur kapladý. Yol
kenarýndaki taþlar, kuþlar, aðaçlar, kedi,
insanlar, herþey o an el ele tutuþup
Ayþecik'le dans etti zihnimde. Evet be
Ayþecik, en sonunda herkes anladý,
otobüs camýna yet iþebilecek
hokkabazlýkta olan insan da anladý; 'Hayat
Sevince Güzel'..

�Gözzeklen� kelimesini, daha

doðrusu þefkatli uyarý kelimesini-

cümlesini lütfen unutmayalým.

Ben bunu çok seviyorum. Herkes

ayda 1 kez kullansa; o ona söyler,

bu buna söyler unutulmaz.

Tamam mý? Kýrmayýn beni.

�Gözzeklene gözzeklene gelesin

eve� dersiniz mesela bana,

ben de �Gözzeklenirim, ama

senda gözzeklen da hasta

olmayasýn havalar çok fena�

desem size. Oldu mu?
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Martin Scorsese sinemayý sanat olarak
önemseyen bir yönetmen, sadece film
yönetip kenarda durmuyor, ilgiyle takip
ediyor ayný zamanda, bir sinema sevdalýsý.
Birçok filmin kopyasýnýn yenilenmesinde
önemli rolü var. Hugo, Scorsese'nin son
filmi, sinema sanatýna bir saygý duruþu.
Ancak perdeye her baktýðýnda
heyecanlanabilen, görüntüler arasýnda
kaybolurken emniyetli bir koltuða
yaslandýðýný hissedebilenlerin anlayacaðý
türden bir gösteri.
1930'lar Paris'inde küçücük bir çocuk olan
Hugo, babasýný erkenden kaybedince Paris
garýnda saatleri kuran amcasýnýn yanýna
sýðýnýyor, tek amacý ise babasýnýn yarým
býraktýðý otonomu (küçük bir robot) tamir
etmek.
Hugo bir yandan oyuncakçýdan tamir için
iþine yarayacaðý ufak tefek þeyleri aþýrýrken
bir yandan da garda dolaþan polislere
görünmemek zorunda; zira polisler baþýboþ
gördükleri çocuklara pek de iyi
davranmadýðý gibi sonrasýnda da
yetimhaneye kapatýyor.
Daha filmin baþýnda Hugo oyuncakçýya
yakalanýnca elindeki küçük defteri
kaptýrýyor ama belli ki çok kýymetli bir defter
bu, bu yüzden de onu geri almaktan

Hugo: Sinema sanatýna
bir saygý duruþu

vazgeçmeye niyeti yok; diðer yandan
oyuncakçý adam da bu defterle fazlasýyla
ilgili.
Film ilerledikçe ortaya çýkacak olan sürpriz
iliþkiler, çatýþmalar ve geriye dönüþlerle
kendini açýk edecek sýrlarýn tohumu iþte
bu defterin oyuncakçýnýn eline geçmesiyle
atýlýyor. Oyuncakçýnýn evlatlýk kýzý Isabelle
ve Hugo'nun arkadaþlýðý ile birlikte mesele
bir "sýr"rýn peþine düþmekten daha öteye
gidip, sinema tarihinin eski yapraklarýnýn
yeniden açýlmasýna vesile oluyor.
Brian Selzinck'in Invention of Hugo Cabret
adlý resimli çocuk romanýndan uyarlanan
Hugo, görüntüler, mizansenleri ve yarattýðý
duygu ile sakin, huzurlu bir yolculuða
çýkmýþ hissi veriyor. Perdede dolanýrken
zaman zaman Charlie Chaplin zaman da
Buster Keaton çýkýyor karþýnýza.
Hugo, baþta bir çocuk filmi gibi görünebilir
ama içerisine daldýkça çok daha farklý bir
dünyanýn filmi olduðunu anlýyorsunuz.
Dostluðun, arkadaþlýðýn, samimiyetin,
vazgeçiþin, geriye dönüþün birçok þeyin
"sinemasal" karþýlýðý.
Scorsese seyircisine bu kez masal
anlatmayý tercih ediyor. Zaten Hugo'nun
babasý da sinemanýn gündüz görülen bir
rüya olduðunu söylüyor oðluna.

Sinema ilk ortaya çýktýðýnda farklýydý, sihir gibiydi, insanlar
için büyüleyiciydi, giderek endüstrileþirken bazý hisler
görünmez oldu. Scorsese sinemanýn gizemli olduðu
zamanlarý anýmsatarak bu hissi yeniden uyandýrmaya
çalýþýyor. Hugo, her ne kadar polisin onu kolundan tuttuðu
sahnede "Sen benim ne kadar yalnýz olduðumu
bilmiyorsun" diyerek isyan etse de, sadece küçük bir
çocuðun babasýzlýðýnýn, yalnýzlýðýnýn filmi deðil ayný
zamanda "hatýrlamanýn" "hafýzanýn" filmi.
Ýçinizde sinemaya dair bir kýpýrtý varsa, Lumiere kardeþlerin
çektiði ilk görüntülerden heyecanlanýyor ya da Georges
Melies'in hareketli görüntüleri arka arkaya koyarak yarattýðý
sanatýn gücüne biraz olsun inanýyorsanýz, 3D gözlüklerin
arkasýndan gözyaþlarýnýzý usulca silebilirsiniz zira
Scorsese'in size anlatacaklarý var. (Janet BARIÞ-bianet.org)

Polanski'den burjuvaziye ufak bir þaplak
Roman Polanski'nin Aralýk'ta vizyona giren

"Acýmasýz Tanrý" adlý filmi, bir baþyapýt olmasa
da ikiyüzlü Batý medeniyetine ufak da olsa bir
þaplak olarak kazýnacak hafýzalara.

Polonya asýllý yönetmen Roman Polanski'nin
tecrübeli kamerasý Carnage (Acýmasýz Tanrý) ile
bu kez ABD burjuvazisine zehir zemberek bir filmle
yönelmiþ. Film kavga etmiþ olan ergen oðullarýnýn
arasýndaki husumeti medeni yollarla
çözümlemeye niyetli iki çiftin New York'un
muhteþem manzaralý bir apartman dairesinde
buluþmalarýyla baþlýyor. Birbirlerini incitmeden,
nezaket ve görgü kurallarý çerçevesinde ne kadar
üzgün olduklarýný ifade ederken görüyoruz onlarý.
Ortaklaþa hazýrlamakta olduklarý metinde
herhangi bir yanlýþ anlaþýlmaya meydan verme
veya birbirlerinin hassasiyetine dokunmaktan
kaçýnma kaygýsýyla kelimelerin üzerinden tek tek
seçiyorlar. Ebeveynlerin amacý olayý büyütmeden

bir an önce tatlýya baðlamak, çocuklarýna da
siyaseten doðruluk ýþýðýnda ders çýkarttýrmak
olmasýna raðmen muhteþem New York manzaralý
dairenin duvarlarý arasýnda geliþen dinamikler,
olayý ters yöne doðru savuruyor.

Birbirlerine tahammülü gittikçe azalan
kahramanlarýmýzýn içinden birer canavar fýþkýrýyor,
kadýnlar arasýnda oluþur gibi görünen iþbirliði
ihtimali bile ortadan tamamýyla kalkýyor. Ev
sahibinin viski ikramý ortamý biraz gevþetir gibi
olsa da, alkol duvarý aþýldýðýnda iþler çýðýrýndan
çýkýyor.

Polanski, Yasmina Reza'nýn ödüllü tiyatro
oyununu Paris'ten alýp Amerika'ya uyarlarken epey
eðlenmiþe benziyor; hatta filmin bir sahnesinde
birkaç saniyelik komþu rolüne çýkmaktan da
kendini alamýyor.

Hakaret veya küfür bir yana, yüksek sesle
konuþulmasý, tehditkâr ses tonuyla hitap edilmesi

gibi barbarlýk örneklerinden kendini yasalarla
koruyan Batý burjuvazisinin riyakârlýðýný teþhir
ederken hepimizin içinde saklý olan ilkel
saldýrganlýðý da dýþa vuruyor.

Doðaya saygý, Afrika'daki açlara yardým, sanat
gibi hobileri olan Penelope'nin (Jodie Foster)
aslýnda gayet mutsuz bir hayatý vardýr örneðin
ve kocasýyla oluþturduklarý uyumlu çift imajýndan
çok uzakta, yalnýz ve anlaþýlmayan bir kadýndýr
aslýnda.

Alan (Christoph Waltz) temsil ettiði ilaç
endüstrisinin pisliklerini diplomatça kamufle
eden ve devamlý cep telefonuyla konuþan bir
canavardýr.

Michael (John C. Reilly) evin barýnda
bulundurduðu yýllanmýþ içkiyi fiyaka olsun diye
ikram eder ama misafirler þiþeyi bitirmeye
giriþtiðinde durumdan pek de hoþnut olmaz.

Nancy (Kate Winslet) alkolün verdiði ivmeyle
salonun ortasýnda duran ressam Oskar
Kokoschka kitabý üzerine kusunca mala verilen
zararýn nelere mal olabileceðini göstermekle
kalmaz, baþlarda hiç önemsemediði halde,
sonradan evin hamster'ýnýn sokaða terk
edilmesi anekdotunu ev sahibini karalamak için
yüzüne vurmaktan geri kalmaz.

Her ne kadar Polanski'nin zengin
filmografisinde ergenlik çaðýmda seyrettiðim
Nastassja Kinski'nin canlandýrdýðý Tess,
çetrefilli bir aþkýn son duraðý olarak Ýstanbul
limanýna varan gemi sahnesiyle biten Acý Ay ve
özdeþleþtiðim Ewan McGregor'un oynadýðý
Hayalet Yazar favorilerim olmaya devam etseler
de Acýmasýz Tanrý ikiyüzlü Batý medeniyetine ufak
da olsa bir þaplak olarak hafýzamda kalacak.
Tabii filmin nerdeyse tümünün ayný mekânda
ve karþýlýklý atýþmalarla geçtiðini önceden
bilmekte fayda var.

Üstelik normalde hazzetmediðim gergin
Anglosakson kadýn Jodie Foster, Avusturya
kökenli olmasýna raðmen New York aðzýyla
Ýngilizce'yi gayet iyi kývýran Christoph Waltz,
karakter oyunculuðunda tecrübesini yine
konuþturan John C. Reilly ve Hollywood'un en
üst mertebelerine ticari sinemayla ulaþan Ýngiliz
hýrs küpü Kate Winslet performanslarýnda gayet
baþarýlýlar. Salonun ortasýnda duran diðer
önemli obje vazodaki gösteriþli buketin
parçalandýðý sahne benim için olaðanüstü bir
rahatlama anýydý.

(Rosalino LEVANTÝNO/19 Aralýk 2011)



"2012'ye..."

Dünya tamamlarken dönüþünü yeniden
baþýnýn aðýrlýðýný hissedersin bedeninde,
belki ilk kez
belki ilk kez,  fazlalýk gelir ellerin,
ayaklarýn
Bir açýlýp, bir kapanýr ruhun,
geceler uzun
Her gidiþte tümsekler
Her tümsekte muammalar bekler
en güzel sen olmalýsýn
diye bir kuralý yok evrenananýn
Bir fark yaratmalýsýn sade
En güzel sen bakmalýsýn bir cana,
candan doðana
En güzel sen görmelisin
o candaki cevheri
el sürdüðü bataðý, çöpü, topraðý
düþmaný, dostu
Ve geldiðince içinden
Gelebildiðince hatta
Sen, sen olmalýsýn sýfýr ambalajla
O köpüklü kahkahayý akýtmalýsýn
Yeri geldiðince
hiçbir neden yokken hatta
aslýnda var ama yoksa da,
akýtmalýsýn acý sularýný
Biriktirdiðin o iç denizden
Bekletmeden
Bekletmeden...


