
40 yıl sonra buluşup barış çağrısı yaptılar

Erbil de otelde buluşan Şivan Perwer ve İbrahim Tatlıses geçmişten konuşup, birbirlerinin sanatına methiyeler 

dizdiler. Sonrada barış mesajı verdiler

Türkiye / 12/01/2013

Şarkı kavgası nedeniyle 40 yıldır küs olan sanatçılar Şivan Perwer ve İbrahim Tatlıses, Erbil'de buluşup barış mesajı 

verdiler.

Şanlıurfalı iki sanatçı İbrahim Tatlıses ve Şivan Perwer 40 yıl sonra ilk kez bir araya geldi. İbrahim Tatlıses ile 40 

yıldır görüşmeyen Şivan Perwer, Tatlıses’i zaman zaman eleştirmiş, davaya sahip çıkmamakla, kültürü 

yozlaştırmakla suçlamıştı. Perwer, Tatlıses’in İmralı süreci ile ilgili sözlerine destek verince aralarındaki buzlar 

eridi. Erbil’de bir otelde buluşan Perwer ve Tatlıses, İmralı sürecine, destek vermeleri için sanatçılara çağrı 

yapıp, barış mesajı verdiler. Görüşmede Perwer, “Keke İbrahim ile birlikte Türkiye’deki bütün sanatçılara 

söylüyoruz; Türkiye’deki bütün sanatçıların bu yeni sürece katılmaları gerekiyor” derken, Tatlıses ise “Artık bu 

gelinen nokta son noktadır. Bence artık barışın, kardeşliğin, kucaklaşmanın zamanıdır. Bunun önüne kimse taş 

koymasın. Akan kanı durdursunlar” diye konuştu. 

‘Başbakan bu işi becerir’

Şivan Perwer ile 40 yıl aradan sonra bir araya gelmelerinin planlanmış bir şey olmadığını ifade eden İbrahim 

Tatlıses şunları söyledi: “Biz doğrular için bir araya geldik. Niyetimizde herhangi bir kötülük yok. Sayın Mesut Bey 

(Barzani) de bu işte elini taşın altına koydu. Onun da barıştan yana olduğuna inanıyorum. Onunla oturduğumuzda 

ona dedim ki; ‘Sen de elini taşın altına koy.’ O da bana dedi ki; ‘bi şer nabe’, yani (kavgayla dövüşle olmaz). 

Mutlak suretle müzakere lazım, yani oturup konuşmak lazım, ama maalesef bu konuşmaları bazıları bir tarafa, 

öbürü diğer tarafa çekiyor ve bir türlü olmuyor. Ama artık bu gelinen nokta son noktadır. Bence artık barışın, 

kardeşliğin, kucaklaşmanın zamanıdır. Bunun önüne kimse taş koymasın. Akan suyu kimse durdurmasın, akan kanı 

durdursunlar. Ben Başbakan’a güveniyorum, bu işi o çözer.” 

“Dağa çıkan da bizim kardeşimizdir” diyen Tatlıses, akan kanın durması için ne gerekirse yapılmasını 
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arzuladıklarını belirterek, “Mehmetcik de dağa çıkıyor, bunlar hepsi bizim çocuklarımızdır. Orada bir savaş oluyor, 

gençler ölüyor, biz de oturup televizyonda ahlarla vahlarla izliyoruz. Bu ah ahlar ne zamana kadar, analarımız 

ağlıyor” diye konuştu. 

Türkiye’de sanatçılara seslenen Şivan Perwer ise sanatçıların, İmralı sürecine destek vermelerini istedi. “Keke 

İbrahim ile birlikte Türkiye’deki bütün sanatçılara söylüyoruz” diyen Perwer sözlerine şöyle devam etti: 

“Türkiye’deki bütün sanatçılar bu yeni sürece katılmaları gerekiyor. Türkiye’nin, Türkiye’deki bütün halkların 

geleceğini, dostluğunu, özgürlüğünü, barışını istiyorlarsa katılmaları ve böyle bir süreci güçlendirmeleri gerekiyor. 

” 

“Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, hükümetin bu konuda güzel açılımları var” diyen Perwer, “Kavgalar 

dursun, dağlar artık bombalanmasın, çocuklar ağlamasın” dedi. 

‘Görüşme tesadüftü’

Perwer’in basın danışmanı Amed Mardînî, Perwer ve Tatlıses görüşmesini Radikal’e anlattı. Mardînî, Perwer ve 

Tatlıses’in, tesadüfen aynı otelde kaldığını söyleyerek görüşmeyi şöyle anlattı: “Orada birkaç arkadaş vardı. 

İbrahim Bey ile aynı oteldesiniz, merhaba deyin dediler. Bazı dostların telkini oldu. O şekilde görüştüler.” 

Mardînî, Perwer’in Türkiye’deki sanatçıların sürece duyarsız olduklarını düşündüğünü ifade ederek eleştirileri 

olduğunu da belirtti. Mardînî, iki sanatçının küs olmalarının sebebini ise şöyle anlattı: “Tatlıses ve Perwer 40 sene 

önce gençliklerinde tanışırlar. Tatlıses, Perwer’in şarkılarını anonim diyerek okuyunca aralarıda küslük oluştu. 

Perwer bu sebepten Tatlıses’e dava açmış ve kazanmıştı. Ancak Perwer, Tatlıses’in uğradığı silahlı saldırı 

sonrasında açıklamalarda bulunmuş, saldırıyı kınamıştı.” 

Sürece yönelik provokasyon 

Fransa’nın başkenti Paris’te öldürülen PKK’nın kurucularından Sakine Cansız ve 2 kadının öldürülmesi olayını 

kınayan müzisyen Şivan Perwer, yaptığı yazılı açıklamada, Sakine Cansız, Fidan Doğan ile Leyla Söylemez’in 

öldürülmesini şiddetle kınadığını belirtti. Perwer “Provokasyonların önüne geçilmesi için her türlü şiddet 

eyleminin son bulması ve ellerin tetikten çekilmesini gerekli görüyorum. Yakalanan tarihi fırsat heba edilmesin” 

dedi. (UMAY AKTAŞ SALMAN / İSTANBUL 

ANADOLU AJANSI / ERBİL)
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