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zun süredir Halil’in
yazdıklarında “doğruların
peşinde bir mücahit” veya
“alçak tabuları ben yıktım” diye
böbürlenen bir ‘ağır abi’ havası
sezinleniyor. Fakat 1 Mayıs
tartışmasında olsun, Nazım
Hikmet’in “kadın düşmanı”
olduğu konusundaki
tespitlerinde olsun bir
“çığırtkanlık” boyutu var.
Mahmut Mutman dostumuzun
haklı olarak “sansasyonalizm”
olarak adlandırdığı bu üslup
yoğun şiddet dozu içeriyor.
(Star, 5 Eylül). Levent Yılmaz’ın
da altını çizdiği gibi, “Bütün
dünya haksız ve kendisi haklı
olduğu için de, ağzına ne gelirse
söyleyebileceğini zannediyor:
Savruk, nobran ve özensiz”
(Taraf, 23 Mayıs).
Biraz da Halil’in dramına
empati ile yaklaşalım: Onun
yazılarındaki saldırgan Stalinist
üslubun I. Ergenekon
iddianamesinin
açıklanmasından sonra giderek
arttığını gözlemledim. Doğu
Perinçek’in derin devletle hangi
tür ilişkiler içine girdiği, Veli
Küçük gibilerle nasıl işbirliği
yaptığını bu iddianame ile
öğrendik. 1970’lerden beri
izlediğim Maocu Aydınlık
hareketinin özünde Kemalist
milliyetçiliğe dayandığının
farkındaydım. Ama Ergenekon
iddianamesi ile ortaya yayılan
pisliği görünce ben de şaşırdım.
Benim için “şaşırtıcı” olan
yeni bilgiler, Halil için “travma
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nedeni” olmalıdır. Çünkü Halil
Berktay 1970 ile 1989 arasında
(dile kolay, tam 19 yıl) Doğu
Perinçek’in yanında teorisyen
olarak görev yaptı. Proleter
Devrimci Aydınlık hareketinin
yönetici kadrosundaydı.
Perinçek’in 1970’lerin başında
kurduğu illegal TİİKP’nin
(Türkiye İhtilalci İşçi Köylü
Partisi) Merkez Komitesi üyesi
ve Ege Bölgesi sorumlusuydu.
Doğu Perinçek’in son
marifetlerini okuduğu zaman
Halil’in bir zamanlar “boğazına
kadar pisliğin içine batmış
olma” duygusuna kapıldığını
tahmin edebiliyorum.
Diyarbakır Sanayi Odası
Başkanı merhum Felat
Cemiloğlu’na 12 Eylül’de
Diyarbakır Cezaevi’nde insan
dışkısı yedirmişlerdi. O da

hapisten çıkınca ağzındaki kötü
kokuyu yok etmek için bütün
dişlerini söktürmüştü. Felat Bey
kendi iradesi dışında
hapishaneye konmuş ve işkence
görmüştü. Ama Halil, inanarak
ve isteyerek Perinçek’in askeri
olmuştu! Halil’in temizlenme
ihtiyacının, tıbbi deyimle çok
daha “akut” olduğunu
görüyorum.

Halil nasıl kurtulur?
İnsanlık hâlidir, bireyler
sonradan çok pişman olacakları
bazı işleri yapabilirler.
Ama bunu aşmanın yolu,
1970’lerin Maocu Stalinist şiddet
dilini kullanarak her tarafa
saldırmak değildir. Hasan
Cemal ağabeyimiz Kimse
Kızmasın Kendimi Yazdım
kitabını yazarak içinde yer

aldığı cuntacı gelenekle
hesaplaştı ve arındı. Halil’in
eski silah arkadaşı Gün Zileli ise
üç ciltlik anılarını yayınlayarak
(Yarılma, Havariler ve Sapak)
son derece cesur bir özeleştiri
yaptı ve ruhunu temizledi.
İkisine de saygılarımı
sunuyorum.
Gün Zileli’nin anılarından
çok şey öğrendim: Örneğin,
ülkemizin Che Guevera’sı kabul
edilen İbrahim Kaypakkaya,
Aydınlıkçıların giderek
“Kemalist ve darbeci” siyaseti
benimsediğini söyleyerek
örgütten ayrılmak ister. 1972
Mart’ında TİİKP yönetimi ile
Söke dağlarında buluşan
Kaypakkaya örgütten ayrıldığını
bildirir. Zileli, o günlerde
Kaypakkaya’nın ayrılma
kararının örgüt içinde infaz ile
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cezalandırılmasını öneren
birilerinin olduğunu, fakat Doğu
Perinçek’in Kaypakkaya’nın
idam fermanını infaz
ettirmediğini yazıyor (Havariler,
s. 20). Nedense, o korkunç
önerinin kimden çıktığını
söylemiyor. Gün Zileli’nin yarım
bıraktığı hikâyeyi Halil’in
aydınlatabileceğini
düşünüyorum. Böylece, Halil’in
anılarını yazarak temizlenme
yolunda adımlar atacağını
ummak istiyorum.
Halil’in başlattığı 1 Mayıs
tartışması üzerine sevgili Bülent
Somay bir yazı yazmıştı.
Yazıda hakikatin tek, mutlak
ve bilinebilir olduğuna, o
hakikatin de
kendisinde/kendilerinde
olduğuna yürekten iman
edenlerin şiddete eğilimli
olduğunu anlatıyordu.
Ve şöyle devam ediyordu:
“Bir sınıf, grup ya da tabaka,
artık o güne kadar var olduğu
şekilde var olamayacağını
gördüğünde şiddete başvurur,
çünkü hayatın başka türlü de
olabileceğini hayal bile
edememektedir; niye etsin ki,
hakikat onun tekelinde bir kere.
O yüzden sözle ya da silahla
şiddeti teşvik eden, ona hain,
buna aptal, şuna cahil deyip
ölüm fermanları yağdıran
birinden, soğuk ve ‘nesnel’ bir
tarafsızlıkla ama gene ‘her şeyi
ben bilirim’ üslubuyla, bildiği
tek ve tartışılmaz hakikati
vazeden birine dönüşmek,
aslında değişmemektir” (Altüst,
no 7. Haziran 2012).
Bülent’in analizi doğru, fakat
moral bozucu! Ben her şeye
rağmen, iyimserliğimi
koruyarak Halil’in tedavi olup
iyileşeceğini umuyorum. Aksi
takdirde, entelektüel
hayatımızda ikinci bir “Yalçın
Küçük Vakası” yaşanacaktır.
Bu yazılarda Halil’in tüm
gevezeliklerine cevap
vermedim. Çünkü yerim ve
vaktim müsait değil. Ayrıca
Taraf okurlarının başını
ağrıtmak istemem. İsteyen
Yüzbaşı Torosyan’ın anılarını
alır ve okur. Yazdığım giriş
yazısının arkasında duruyorum.
Benim için bu tartışma
bitmiştir.

Anadilden dokunulmazlıklara
CEMİLE BAYRAKTAR
Şair-Yazar
cemilebayraktarx@gmail.com

B

ejan Matur, bir konuşması
sırasında baskı ve
faşizmin olduğu toplumlarda
özgürlük adına bir dilin gerek
sanatla, gerek eylemlerle ama
mutlaka bir şekilde
gelişeceğini ancak Türkiye’de
böyle bir damarın maalesef
gelişemediğini ifade etmişti.
Buna kesinlikle katılıyorum
misal bunu İranlı şair Furuğ
Ferruhzad şiirinde görürüz,
bunu Filistinli Kürt yönetmen
Ali Süleyman’ın (Elia
Suleiman) filminde görürüz,
bunu Sylvia Plath şiirinde de
görürüz. Bir şekilde bastırılmış
alanlar açık ifade
edilemeyince başka bir form
alırlar ama mutlaka
kendilerini ifade ederler. Ama
maalesef bizde böyle bir
damar gelişmedi. Hakkı
yenen, bastırılan Kürtlerin
“sivil” eylemlere muhalefet
geliştirmesi gereğinin yerini
PKK gibi bir şiddet örgütünün
“silahlı” eylemleri aldı. Haliyle
bir hak mücadelesini, ölümler
gölgesinde kaldığından
konuşamadık. Bunun sonucu
olarak da bizde maalesef “yok
sayma, inkâr, ket vurma” dili
gelişti. Mesela bizde “Kürt
yoktur denmez”, “Varlığım
Türk varlığına armağan
olsun!” denir. “Kürt meselesi
vardır” denmez, “Kürt
kardeşlerimizle bir sorunumuz
yok ama PKK sorun!” denir.
“Kürtçe anadilde eğitim olsun”
denmez, “Lazlar da anadilde
eğitim istiyor!” denir. Oysa
Lazlar Lazca; Gürcüler
Gürcüce anadilde eğitim
istemiyordur birileri Kürtçe
anadilde eğitim olmasın
istiyordur.

Kusura bakmayın
Başbakanım vekillerin
dokunulmazlıklarını
kaldırmazsınız!
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan bir açıklama yaptı ve
polise tokat atan BDP’li vekil
Sebahat Tuncel gibilerin
dokunulmazlıklarını
kaldıracağını belirtti. Nereden
baksak sonucunun hayır
olmadığını bilmediğimiz bir
açıklama yaptı.
Bu ülke hangi taşı
kaldırsanız altından bir sorun
çıkan bir ülke, kabul edelim
AK Parti büyük bir enkazı
devraldı. Ki AK Parti de
neredeyse BDP’nin yaşadığı
sürece yakın bir “bastırılma,
kapatılma” süreci yaşadı.
Başbakan çok yorgun, kolay
bir süreçten geçmedi. Hiç suçu
olmadığı halde hapse girdi
derken sorunlu bir ülkenin
sorumluluğunu aldı, bu kısa
ama çok yaralayıcı süreci
ciğerinden yaşadı. Bunları
görmemek mümkün değil,
hakkını teslim etmek
zorundayız. Ancak Başbakan
dokunulmazlıklara dokunarak
haklıyken maalesef haksız bir
pozisyona düşüyor. Açıkçası
bu meselede onca mesai
harcamış birinin bu pozisyona
düşmesini içim kaldırmıyor.
İstanbul World Forum’da
İslamofobi başlığında konuşan
Abdülkerim Vekil, bu süreçle
baş etmenin yolunun (birçok
Müslüman siyaset yapmamalı
diyen sorunlu Müslüman
zihne rağmen) Müslümanların
daha çok siyaset yapmasıyla
çözüleceği önerisini sundu. Bu
benim de kesinlikle katıldığım
bir durum. Aynısı BDP için de
geçerli, ben BDP’nin siyasetine
katılmıyorum ama bu demek
değil ki BDP’li vekillere
dokunacağız. Hayır, tam aksi
orada fikirlerine

katılmadığımız bir BDP olacak
ve biz o BDP’ye katıldığımızda
alkışlayacak,
katılmadığımızda eleştireceğiz.
Bu meselenin çözümüne giden
yol ancak “konuşturmaktan ve
konuşmaktan” geçiyor.
Sebahat Tuncel’in attığı
tokadı yılların isyanı olarak hak vermiyor amaanlayabiliyorum. Aynı şekilde
Tuncel’e tokatla cevap
veremeyen polisin bu tavrını
takdir ediyorum. Ancak
vücudundan, yaşından daha
fazla sayıda kurşun çıkan
Uğur Kaymaz’ın, bir çocuğun
katilleri olan polislerin ceza
almadığı bir ülkede, kendimi
siyaseten yakın hissetmesem
dahi BDP’li vekilin polise
tokat attığı için
dokunulmazlığının
kaldırılmasını ahlaki ve
adaletli bulmuyorum, dahası
bir Müslüman olarak bunu
hazmedemiyorum.
Gelin konuşalım,
konuşturalım... “Ama PKK...”
diyerek bu iş yürümez. “Ama
BDP...” demekle de bu iş
yürümez. “Ama Başbakan...”
diyerek bu iş yürümez. Bu
ülkede önlenecek bir zulmü
izliyoruz, benim içimi en çok
acıtan da bu!
Bugün Abdullah Öcalan’ın
kardeşi Osman Öcalan çıkıp
“Ben çocuğumu dağa
göndermem!” demişse,
bu meselenin sonuna geldik
demektir. O yüzden tartarak
konuşmak, tartmadan
konuşturmak zorundayız.
Nasıl Kürtçe savunma
yapabilmenin önü açıldı, aynı
şekilde anadilde eğitimin önü
açılsın. Seçmeli Kürtçe dersi
gibi bir iyiliği bile görmeyip
burun kıvıranlara inat. Ki
bunlar korkulacak, ülkeyi
bölecek şeyler değil bunlar bu
meseleyi çözecek şeyler.

VÂRİDE
MURAT KAPKINER

Akıl oyunları ya da kalbini
kırmadan adam öldürmek
ış geliyor. Gelin biraz o uzun kış geceleri
oyunlarından oynayalım.
İki tanesini biliyorum. Birinde karşındaki
kişiye, “İçinden bir sayı tut” diyorsun. “Tuttum”,
“tuttuğun kadar da filandan al”, “aldım”, “iki de
ben veriyorum”, “tamam”, “toplamın yarısını suya
at (sil)”, “attım”, “filanınkini geri ver”, “verdim”,
“geriye bir kaldı?”
İkincisi de şöyle: İskambil kartlarını daire
şeklinde diziyorsunuz. Altına, daireye sap
oluşturacak şekilde, birkaç kart daha
koyuyorsunuz. Karşınızdakine içinden tuttuğu
sayıyı, alta konulanlardan başlayarak önce dairenin
sağına doğru, bittiğinde geriye doğru, aynı sayıyı
sayarak, yayı tamamlamasını söylüyorsunuz.
“Dairenin solundaki filan kartta bitti.”
Oyunlar burada bitti. Şimdi de bunları
anımsatan kimi siyasi mantık oyunlarına geçelim.
Rivayete göre Eski Yunan’da filozofun biri,
“Atinalıların tümü yalancıdır” deyince yargılanmış.
Yargıç demiş ki: “Bütün Atinalılara yalancı dedin.”
Filozof, “Ben de Atinalı olduğuma göre,
gördüğünüz gibi yalan ve bu hesapça bütün
Atinalıların doğrucu olduğunu söylemişim” demiş.
Tansu Çiller, başbakan olduğu yıllar, bir
defasında: “Bizim zamanımızda şu kadar adam
ölmüş; bizden öncekilerin zamanında daha fazla
ölmüş” gibi bir şey demişti. O günler, Ahmet Altan,
“Sarışın mantık” başlığı altında yukarda
anlattığım, atraksiyon mantığı çok güzel
anlatmıştı. Akıllı adam yemiyordu bu katakullileri.
Daha çok siyasilerde gördüğümüz bu köylü
kurnazlıkları ve bunlar gibi tuhaf akıl yürütmeler
bu ülkenin tarihinde var ve vatandaşın çoğu da
bunları yuttu.
Ama şimdi anlatacağım mugalâta değil.
Malatya Merkez Vaizi Bahaattin Bilhan Hoca,
yaklaşık kırk yıl önce, kürsüde vaaz veriyor:
“Cemaati Müslimîn! Diyorlar ki, Hz. Peygamber
hiç öfkelenmezdi. Her zaman hoşgörülüydü.
Sürekli gülümserdi. Hiç kimsenin kalbini kırmadı.
Bunların bütününe bakınca Hz. Peygamber’in
gerçek kişiliğini anlamak güçleşiyor. Şimdi
diyorum ki: Asr-ı Saadet’teki savaşlarda
Hz. Peygamber bizzat savaştı ve herhalde birkaç
müşrik (paganist) öldürdü. Öyleyse öldürdüğü bu
paganistleri, kalplerini kırmadan nasıl öldürebildi.”
Hoca’nın, böyle fevkalade bir esemesi vardı.
Ben hukukçu değilim. Ama duyduğuma göre
yargılanan 12 Eylül darbecileri, Kenan Evren’le
Tahsin Şahinkaya (yakında ölürlerse toprakları
bol olsun), “Darbeye teşebbüs suçtur; bizse darbe
yaptık; kurucuyuz; filan filan haklı gerekçelerle”
diyorlarmış.
Şimdi diyorum ki, o mahkemenin başkanı Bizim
Bahaattin Hoca olsaydı ne derdi. Herhalde şunu:
“Darbeye teşebbüs etmeden nasıl darbe
yapabildiniz.”
Okuyucularımla başbaşa. (Bunu, özellikle Taraf
yazıişlerinin ve tüm Taraf yazarlarının duymasını
istemiyorum; aramızda kalsın).
Sizinle ciddi bir sıkıntımı paylaşmak istiyorum.
Hangi gazetede yazacak olursam olayım işim
daha kolay olacaktı; ki ben talihsiz, ülkemizin en
seçkin bilim adamlarının yazdığı gazetede, belki
dünyanın en entelektüel gazetelerinin birinde
yazıyorum: Sizinle paylaşmak istediğim
sorunum şu: Andığım bilim adamları ya benim
yazdıklarımı da okuyorsa.
Geçenlerde Halil Berktay Hoca, Ayhan Aktar
Hoca’yı, Çanakkale Savaşı konusundaki bir yanlışı
yüzünden on- on beş gün dövdü. Bunları okudukça
baktım ki Hoca, Çanakkale Savaşı’nda, nerdeyse
hangi topun hangi mahalden, saat kaçta, hangi
onbaşı tarafından patlatıldığını biliyor. Bu âlimin
beni de okumuş olma ihtimalini düşündükçe
terledim. Ben? Zenaat Mektebi mezunu?
Merhum Cemal Abi 17 yaşında. 40’lı yıllar.
Üç akran arkadaş geç vakit eve gelmeden yatsıyı
Teze Cami’de (Yeni Cami) kılıp dağılalım demişler.
Gençlerin biri imam olmuş. Bunlar namaza
başlarken, Malatya’nın iki büyük âlimi, (sanıyorum
aynı zamanda, Atatürk’ün meclisinin müstafi
mebusları) Bulgurcu Hoca’yla, Keşşaf Hoca (Keşşaf
Hoca’nın kabrinde Malatyalı hâlâ mum yakar)
artık hangi sohbetten dönüyorlarsa, bakmışlar ki
cemaat var, gelip onlar da saf bağlamış.
Bulgurcu Hoca Cemal Abi’nin dedesiydi ve
Cemal Abi şöyle anlatmıştı: Secdeye gittik ama
kalkamıyoruz. Çünkü imam kalkalım diye tekbir
getirmiyor. Bir zaman sonra anladık ki imam sırra
kadem basmış. Meğer rükûa giderken imam çocuk,
sağından solundan, arkasında saf tutanların
kimler olduğunu görünce felaket sarsılıp korkmuş
ve secdeye varınca sessizce sürünüp kaçmış.
Eğer bu düşüncelerden kafamı
temizleyemezsem, elim ayağım bağlanır tek
sözcük yazamam ya da secdedeyken kaçmam
gerekir. İyisi mi ben yine onlar yokmuş gibi
yazayım; Murat Belge, öteki tüm yazarlarımız...
Bu vesileyle, geçen haftaki yazımda bir hafıza
hatasını düzelteyim: Ahmet Hamdi Akseki
olayının, Diyanet İşleri Başkanı’yken gerçekleşmiş
olması olanaksız. Olay, Din İşleri Müşavere
Heyeti’ndeyken gerçekleşmiş olmalı. Düzeltip
özür diliyorum.
muratkapkiner44@gmail.com
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