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DiYARBEKiR KALESiNDEN NOTLAR
(2014-2017)

Prof. Dr. BÜLENT SÖNMEZ

Riga’dan dönüyorum. İstanbul’da uça-
ğıma yetişiyorum. Diyarbakır Uçağı çok 
kalabalık. Stockholm’den gelen yolcu-
lar var. Çoğu Kürdistanlı. Erbil, Zaho vesaire.. 
Bir kaçıyla sohbet ediyorum. Yan tarafta bir ba-
yan iki küçük çocuğuyla oturuyor. Benim ya-
nımdaki kadının eşi; Erbilli.. “Kardeşim hava-
alanında bekliyor bizi almaya geldi, Onun 
arabasıyla Erbil’e gideceğiz” diyor..”İnşallah Yükse-
kova havaalanı yapılırsa Yüksekova uçağına bine-
ceğiz ve 6 saatlik yolumuz 2.5 saate düşecek” diyor.. 
Bu arada çocuklarının adı dikkatimi çeki-
yor.. Birinin adı Recep öbürünün adı Tayyip... 
Üçüncü çocuklarının isminin ne olacağını yaşaya-
cağımız süreçler mi gösterecek bilmiyorum...

Siyaset konuşmaktan bıktığım için o faslı açmı-
yorum

Taksi Şoförü

Yeni havaalanı yapılmış Diyarbekir’e. Eskisi 
bakımda iken bir iki kere Batmana inmişti uçak-
lar. Bu kez yine Batman’a indiğimizi sanıyorum. 
Her zamanki Diyarbakır havaalanı değil. Yanım-
dakine soruyorum. “Bu yeni havaalanı” diyor. 
Çok temiz ve modern bir havaalanı binası.. 

Bavulumu almaya gitmeden önce lavaboda 
elimi yüzümü yıkıyorum. Son derece modern tuva-
letler.. Bavulumla bir taksiye atlayıp taksiciye, Üni-
versite kampüsüne gitmek isteğimi söylüyorum. 

Yolda taksiciye “hayırlı olsun çok güzel bir hava-
limanına kavuşmuş Diyarbekir “diyorum.. “Yok yahu” 
diye itiraz ediyor. “Tuvaleti bile yok.”

“Ama ben şimdi tuvaleten geldim” diyorum..

“Yani taksicilerin yok demek istedim” diye geve-
liyor.. Onun derdini anlıyorum.

Havaalanı hala bitmiş değil. Bölüm bölüm inşa-
atlar sürüyor. Ama taksicinin derdi başka..

Yolda bir arabaya kızıyor.. Asfalt döken ve kaldı-
rım yapan işçilere kızıyor.. “Vallah koca yaz geçmiş-
tir bunlar şimdi yapiy yolları” diyor.. Ben de “yazın 
burada yol yapılmaz 47 derecede asfalt ve beton 
dökemezsin ancak Ekim Kasımda yapılır” diye ce-
vap veriyorum.

Sonra eskiden kırkbeş dakikada gittiğimiz yolu 
yedi dakikaya düşüren altgeçitlerden geçerek Silvan 
yoluna, aynı zamanda kampüs yoluna ilerliyoruz.. 

Taksicinin sorununu anladığımdan biraz da ta-
kılmak maksadıyla “harika altgeçitler ve harika bir 
yol” diyorum. 

Taksici “ne harikası bu altgeçitlere su birikir ve 
içinde arabalar kalır haaaa.” diye yine itiraz ediyor. 
Ben de “Sen hiç kaldın mı, araban hiç kaldı mı?” di-
yorum. “Yok ama, yani yağmur çok yağarsa kesin 
kalırız” diyor...

Ben de “yani sen Erdoğan düşmanısın” diyorum. 
Kafasını yana çevirip yüzüme bakıyor ve “ama O 
da Kürt düşmanı” diyor.. “Hatta dünyada en büyük 
Kürt düşmanı Odur” diyor.. 
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*Hendekler Suriçi ve Dicle Kampüsü

Saat gecenin 01.30 u uyku tutmuyor...sağa sola 
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dönüyorum yatakta. Birden yakından silah sesleri 
duyuyorum. Gayrı ihtiyarı kendimi küçültüyorum.. 
Önce tek tek zaman zaman seri şekilde atış yapan 
silah sesleri bunlar. Sonra helikopter sesleri...patla-
malar.

Sabaha kadar sürüyor bu durum. ...

Kampusün hemen karşısında Suriçi ve her so-
kakta hendekler...

Uykusuz gecenin sabahında okula gidiyorum. 
Hizmetlilerden birisi geliyor odama çöp için..”Na-
sılsın?” diyorum.. “Vallah hocam iyi degilem; yalan 
söyleyemem..

Hocam bu nedir başımıza geldi..” Neden sözet-
tiğini anlıyorum; dertleşmek istiyor belli..”Ne oldu?” 
diyorum

‘Hocam biz bunlara herşeyi verdik. dağa as-
ker istediler; çocuklarımız gitti. O zaman sokak-
ta Kürtçe türkü söyleyemezdik.” derin bir iç çeki-
yor...”Sonra para istediler; verdik,, Ekmek istediler 
ekmeğimizi paylaştık. Belediyeyi istediler verdik; 
çalıştılar çalışmadılar bakmadık; sorgulamadık. 
Kürd olarak kendimize saygı duymak istiyorduk.. 
Şimdi hocam bunlar ne istiyor? “

Aynı soruyu ben ona yöneltiyo-
rum.” Sence ne istiyor olabilirler...?” 
Birden kalkıyor ayağa ellerini namazda bağlar gibi 
yapıyor boynunu iyice beliyle birlikte eğiyor..ve alt-
tan bakarak...

”Hocam ben cahilim ama sanırım onlar Kürdün 
hep birilerinden emir almasını; kendilerinden emir 
almasını; boynunun hep bükük olmasını, hep fakir 
olmasını istiyorlar’ diyor. Fakir insan herkese asker 
olur hocam, cahil insan herkese köle olur.. yoksa 
bizi gönderip başka bir millet mi oturtmak istiyorlar 
buralara..yoksa birilerinin intikamını almak istiyorlar 
bizden.. Vallah ben memleketimi terk etmem ho-
cam; vallah terk etmem...”

Konuşma bu minval üzerine sürüyor..

Bir hizmetliden sabah sabah duyduğum bu 
analizler internette yalan yanlış haberleri anlama-
dan paylaşan okuma yazmayı unutmuş Üniversite 
mezunu öğrencilerimi hatırlatıyor ve Üniversiteler 
ile ilgili acil çözümler üretmemiz gerektiğini düşün-
dürüyor..

Halihazırda üniversiteler örgütlere eleman top-
lamaktan başka işe yaramayan kurumlar olarak iş 
görüyor...

Haziran Seçimi

Haziran seçimi atmosferi. Hararetli tartışmalar 
ve çok sesli propagandalar. Bunalmışım

Bir kaç öğrenci geliyor odama. konuşuyoruz. Bi-
risi o kadar heyecanla Selahaddin Demirtaşı övü-
yor, övüyor, övüyor. Sıkılmaya başlıyorum ve aniden 
öğrencime ismiyle hitap ederek ; “Allah seni Demir-
taş ile haşretsin..” diyorum.

Dehşetle yüzüme bakıyor ve.

“Hocam bu dua mıydı; yoksa beddua mıydı?” 
diyor.. 

Cinnet mi İhanet mi: Ama Katliam 

Kampus lojmanlarında bile sarsıntısını hissetti-
ğimiz patlamanın büyük bir katliam olduğunu son-
radan öğreniyorum..

20 ye yakın cesetten altmış kilo etin toplandığı 
paramparça bedenler. Coğrafyam gibi parampar-
ça…… Şu mısralar dökülüyor dilimden.

ne haklıydı burada herkes

ne kahramanları vardı

Roboski ya da Hebercin

can verse de aksa da kanı

ya kaçakçı ya işbirlikçiydi adı (B.Sönmez)

Geziyi Diyarbakıra Taşıma Çabaları: Öğrenci 
eylemleri 

Okula gidiyorum. Karşıdan yolun sol tarafında 
kalabalık bir grup kortej halinde yürüyor. Bir kaçı-
nın elinde arbane ( bir tür def) kah vuruyorlar, kah 
gülüşüyorlar . Gezi olaylarının birkaç ay sonrası sa-
nırım. 

Aniden kalabalık arasında birkaç öğrencimi gö-
rüyorum. Arabamı kenara çekip kalabalığa doğru 
yürüyorum ve öğrencilerime “ hayrola nereye” di-
yorum. “Hocam eyleme gidiyoruz”  

“O zaman ben de geleyim” diye cevap veriyo-
rum “ ne yapacağız ne için gidiyoruz” birbirlerine 
bakıyorlar. “Neyin eylemini yapacağız” diye soru-
mu yineliyorum. Yine birbirlerinin yüzüne bakıyorlar; 
belli ki nereye gittiklerini bilmiyorlar. Bu arada kala-
balık yoluna devam ediyor. Öğrencilere “O zaman 
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şimdi ders vakti; yürüyün derse” diyorum ve dersime 
doğru yoluma devam ediyorum.

Sonra organize edilen eylemin Hevsel bahçe-
lerinde kesilmiş birkaç ağaç için olabileceğini du-
yuyorum. Ağaçları kimin kestiği anlaşılınca eylem 
başlamadan bitiyor.

Taciz Tecavüz ve Ak Parti

Birkaç öğrenci odama geliyor. Ben de sınav ka-
ğıtlarını okuyorum bu arada. Sosyoloji bölümü son 
sınıftan iki kız öğrenci bunlar. Asıl dertleri notlarını 
öğrenmek olsa da bazı konularda politik sorular so-
ruyorlar . Ben de cevap vermeye çalışıyorum. Cid-
di anlamda bir Erdoğan düşmanlığı ve nefreti var 
çocuklarda. Ben de biraz neye niçin karşı oldukla-
rını anlamak adına «ya siz sosyoloji öğrencilerisiniz 
hatta artık sosyolog sayılırsınız Erdoğan’ın neyini 
sevmiyorsunuz üç madde ile özetleyebilirim misi-
niz?» diyorum. « yanlış anlamayın gerçekten merak 
ediyorum» diye ekliyorum.. Birbirlerinin yüzüne ba-
kıyorlar, bana bakıyorlar, kapıya bakıyorlar. Hiçbir 
şey söylemiyorlar..En son birisi «Erdoğan dini kulla-
nıyor o yüzden sevmiyorum» diyor.. «tamam» diyo-
rum Ve arkasından yeni bir şey bulmuş gibi gözleri 
parlayarak «Ak Partililerin hepsi tacizci ve tecavüz-
cüdür» demesin mi.. Bir anda odada buz gibi bir 
hava esiyor. «hepsi mi?»diyorum «hepsi» diye tekrar 
ediyor. «Ailende hiç AK Partili var mı» diyorum «var 
hocam» diyor. «Onlar da mı tacizi tecavüzü» diye 
soruyorum. kekelemeye başlıyor «yok ben aslında 
onları kastetmedim falan» diyor..Tepem atıyor ve 
«sen üniversite öğrencisinin yani böyle bir genelle-
me yapman ne kadar doğru» diye hiddetle soruyo-
rum..Mırın kırın ediyorlar. Odamdan kibar bir şekilde 
kovuyorum. Bir örgütün kalitesini yetiştirdiği gencin 
kalitesinden anlıyorsunuz. Onları yollarken «Bir HDP 
li taciz edebilir tecavüze bulunabilir ama hiç kimse 
bütün HDP liler tacizci ve tecavüzcüdür diyemez» 
diye ekliyorum. İyi biliyorum ki bir tezgâha zihnini 
kaptıran kişi üniversitede ne okursa okusun hiçbir 
olumlu sonuç elde edemez.

Derneklerinde, partilerinde sadece nefret öğre-
niyor bu gençler, düşmanlık öğreniyorlar, yıkım öğ-
reniyorlar.

Ama şuna inanıyorum.. Zihnini ve ruhunu özgür-
leştirmiş insanların çoğaldığı yerde bu zihin iğfal şe-
bekeleri asla başarılı olamayacaklardır.

-Selim Kiraz Berkin Elvan-

Çay ocağında oturuyoruz.. Sanırım bir gün önce 
Savcı Selim Kiraz Şehit edilmiş, televizyonlar günbo-
yu o haberi veriyor.

Berkin Elvan meselesi de uzunca bir süre Di-
yarbakır’ın gündemindeydi. O çocuğun ölümü de 
beni çok sarsmış, hatta bir kısa şiir bile karalamış 
ve paylaşmıştım. Rahmetli Selim Kiraz Berkin Elvan 
davasına bakıyordu..Belki çocuk katillerinin karanlık 
yüzünü tespit etmiş ve kamuoyuna sunacaktı..Her-
neyse

Selim Kirazın şehit edilmesi de beni çok sars-
mıştı.. Masadakilerle konumuz da buydu.. Bu sıra-
da çaycı çalışanı genç boşları almak için geldi ve 
“Vallahi artık kimse kolay kolay savcılık yapamaz, 
onlara mutlaka ceza veren bulunur” türü bir şey ge-
veledi. Cümleyi duyunca kanım dondu adeta. Çay-
cıya dönerek “Bu memlekette yiğitler de bitmez, 
şehit olmaya hazır erler her zaman bulunur ” de-
dim. Çaycı genç yüzüme biraz tedirginlikle bakarak 
“Vallahi o da doğrudur” dedi.

Kent ve Kimlik 

Bugün belediye çöp arabasının üstünde gördü-
ğüm cümle şuydu: “Kentimiz Kimliğimizdir” 

Bu kenti tanıyan biri olarak bu cümlede Kent ve 
Kimlik ilişkisini kuramadım. Eğer bu şehir burada ya-
şayanların kimliğiyse uzun uzun düşünmek lazım… 
Kimlik derken etnik bir aidiyetten mi, tarihsel bir ai-
diyetten mi, siyasi bir aidiyetten mi sözediliyor ki o 
da karışık…

Aslında bu cümlenin anlamı şu: “Aziz halkı-
mız Belediye olarak bir şey yapılmadığını hepi-
niz biliyorsunuz: boşverin bunu, Kimlik önemli”… 
Yanlış mı anlıyorum yoksa...


