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Vurulduk Ey Halkım, Unutma Bizi… 

 

Nurten Bengi Aksoy 
 

Araştırmacı-gazeteciliği yaşam biçimine dönüştürmüş, “Bilgi 
sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz.” ilkesini kendine düstur 
edinmiş, aydınlanma devrimini özümsemiş, ödünsüz bir dev-
rimci olan gazeteci Uğur Mumcu‘nun anısına… 

Dağ gibi kara yağız birer delikanlıydık. 
Babamız sırtında yük taşıyarak getirirdi aşımızı, ekmeği-
mizi. 
Arabalar şırıl şırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken 
Bizler bir mumun ışığında bitirirdik kitaplarımızı. 
Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini, 
Yüreğimizde yaşayarak katıldık o büyük kavgaya. 
Ecelsiz öldürüldük, dövüldük, vurulduk, asıldık, 
Vurulduk ey halkım, unutma bizi… 
 

Uğur Mumcu, 22 Ağustos 1942 tarihinde, Kırşehir’de, dört 
kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya geldi. Annesi Nadire Ha-
nım, babası Tapu Kadastro memuru Hakkı Şinasi Bey’dir. 

 
Öldürüldük ey halkım, unutma bizi… 
Yoksulluğun bükemediği bileklerimize çelik kelepçeler 
takıldı. 
İşkence hücrelerinde sabahladık kaç kez. 
İsteseydik, diplomalarımızı, mor binlikler getiren birer 
senet gibi kullanırdık. 
Mimardık, mühendistik, doktorduk, avukattık. 
Yazlık kışlık katlarımız, arabalarımız olurdu. 
Yüreğimiz, işçiyle birlikte attı. 
Yaşamımızın en güzel yıllarını, birer taze çiçek gibi verdik 
topluma. 
Bizleri yok etmek istediler hep. 
Öldürüldük ey halkım, unutma bizi… 
 

İlk ve orta okulları Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi’nde 
okuyan Uğur Mumcu çok aktif bir öğrenciydi. 1961’de başladı-

ğı üniversite öğrenimini avukat olmak üzere başladığı Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1965 yılında tamamladı. 
Hücrelere atıldık ey halkım, unutma bizi… 
Fidan gibi genç kızlardık. 
Hayat, şakırdayan bir şelale gibi akardı göz bebeklerimiz-
den. 
Yirmi yaşında, yirmi bir yaşında, yirmi iki yaşında, İşken-
cecilerin acımasız ellerine terk edildik. 
Direndik küçük yüreğimizle, direndik genç kızlık gururu-
muzla. 
Tükürülesi suratlarına karşı, 
Bahar çiçekleri gibi taptaze inançlarımızı fırlattık boş birer 
eldiven gibi. 
Utanmadılar insanlıklarından, utanmadılar erkekliklerin-
den. 
Hücrelere atıldık ey halkım, unutma bizi… 

Henüz öğrenciyken 26 Ağustos 1962’de Cumhuriyet gazete-
sinde yayımlanan “Türk Sosyalizmi” başlıklı makalesiyle Yu-
nus Nadi Ödülü’nü aldı. 1963’te fakültede öğrenci derneği 
başkanı seçildi. 

 
Göz göre göre öldürüldük ey halkım, unutma bizi… 
Ölümcül hastaydık, bağırsaklarımız düğümlenmişti. 
Hipokrat yemini etmiş doktor kimlikli işkencecilerin elinde 
Öldürüldük acımaksızın. 
Gelinliklerimizin ütüsü bozulmamıştı daha. 
Cezaevlerine kilitlenmiş kocalarımızın taptaze duyguları-
na, 
Birer mezar taşı gibi savrulduk. 
Vicdan sustu, hukuk sustu, insanlık sustu. 
Göz göre göre öldürüldük ey halkım, unutma bizi… 
 

Askerliğini yapmaya hazırlandığı sırada, 12 Mart döneminde, 
bir yazısında kullandığı “Ordu uyanık olmalı” sözleriyle, “Ordu-
ya hakaret etmek” ve “Sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar 
üzerinde tahakkümünü kurmak” suçunu işlediği iddiasıyla 
gözaltına alındı. Mamak Askeri Cezaevinde pek çok aydınla 
birlikte bir yıla yakın kalan Mumcu, bu davadan dolayı 7 yıl 
hapse mahkûm edildi. 

 
Öldürüldük ey halkım, unutma bizi… 
Kanserdik, ölüm, her gün bir sinsi yılan gibi dolaşıyordu 
derilerimizde. 
Uydurma davalarla kapattılar hücrelere. 
Hastaydık, yurt dışına gitseydik kurtulurduk belki. 
Bir buçuk yaşındaki kızlarımızı öksüz bırakmazdık. 
Önce kolumuzu, omuz başından keserek, 
Yurtseverlik borcumuzun diyeti olarak fırlattık önlerine. 
Sonra da otuz iki yaşında bırakıp gittik bu dünyayı, ecel-
siz. 
Öldürüldük ey halkım, unutma bizi… 
 

Fakat bu mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından bozuldu ve 
Mumcu serbest bırakıldı. Bu olaydan sonra askerliğini yedek 
subay olarak yapması gerektiği halde, 1972-1974 yılları ara-
sında Ağrı’nın Patnos ilçesinde, resmi tanımıyla “Sakıncalı 
piyade eri” olarak tamamladı. Patnos’ta, ağır koşullar altında 
askerliğini yaparken, zaten uzun zamandan beri var olan 
ülseri yüzünden mide kanaması geçirdi. 

 
Vurulduk, öldürüldük, asıldık ey halkım, unutma bizi… 



ADA  

 

maviADA 
3 

Giresun'daki köylüler, sizin için öldük. 
Egedeki tütün işçileri, sizin için öldük. 
Doğudaki topraksız köylüler, sizin için öldük. 
İstanbul'daki, Ankara'daki işçiler sizin için öldük. 
Adana’da, paramparça elleriyle, ak pamuk toplayan işçi-
ler, sizin için öldük. 
Vurulduk, öldürüldük, asıldık ey halkım, unutma bizi… 

İlk olarak günlük gazete Yeni Ortam‘da çalışmaya başladı. 
Asistan olduğu günlerde haftalık dergilerde, günlük gazeteler-
de yazılarını yazmaya devam etti. 1975’ten itibaren Cumhuri-
yet’te “Gözlem” başlıklı köşesinde düzenli olarak yazmaya 
başladı. Aynı zamanda Anka Ajansı’nda çalışmaktaydı. 
1975’te 12 Mart dönemini sergilediği makalelerinden oluşan 
Suçlular ve Güçlüler adlı kitabını yayınladı. 

 
Yirmi iki yaşlarındaydık öldürüldüğümüzde ey halkım, 
unutma bizi… 
Bağımsızlık, Mustafa Kemal’den armağandı bize. 
Emperyalizmin ahtapot kollarına teslim edilen ülkemizin 
Bağımsızlığı için kan döktük sokaklara. 
Mezar taşlarımıza basa basa, devleti yönetenler, 
Gizli emirlerle başlarımızı ezmek, kanlarımızı emmek 
istediler. 
Amerikan üsleri kaldırılsın dedik, sokak ortasında sorgu-
suz sualsiz vurdular 
Yirmi iki yaşlarındaydık öldürüldüğümüzde ey halkım, 
unutma bizi… 
 

1977 yılından sonra sadece Cumhuriyet için yazmaya başladı. 
“Gözlem” başlıklı köşesinde 1991 yılının Kasım ayına kadar 
aralıksız olarak yazdı. 1977’de Sakıncalı Piyade ve Bir Pulsuz 
Dilekçe kitapları yayımlandı. 

 
Vurulduk ey halkım, unutma bizi… 
Yabancı petrol şirketlerine karşı devletimizi savunduk; 
komünist dediler. 
Ülkemiz bağımsız değil dedik; kelepçeyle geldiler üstü-
müze. 
Kurtuluş Savaşında emperyalizme karşı dalgalandırdığı-
mız bayrağımızı 
Daha dik tutabilmekti bütün çabamız. 
Bir kez dinlemediler bizi, bir kez anlamak istemediler. 
Vurulduk ey halkım, unutma bizi… 

1978 yılında Sakıncalı Piyade adlı yapıtını Rutkay Aziz ile 
birlikte tiyatroya uyarladı. Oyunu Ankara Sanat Tiyatrosunda 
tam 700 kere sahneledi. 

 
Asıldık ey halkım, unutma bizi… 
Henüz çocukluğumuzu bile yaşamamıştık. 
Bir kadın eli değmemişti ellerimize. 
Bir sevgiliden mektup bile almamıştık daha. 
Bir gece sabaha karşı, pranga vurulmuş ellerimiz ve ayak-
larımızla 
Çıkarıldık idam sehpalarına. 
Herkes tanıktır ki korkmadık, içimiz titremedi hiç. 
Mezar toprağı gibi taptaze, 
Mezar taşı gibi dimdik boynumuzu uzattık yağlı kementle-
re. 

Asıldık ey halkım, unutma bizi… 

1981’de terörün silah kaçaklığıyla ilgisini ortaya koymak ve 
kamuoyunu bu konuda uyarmak için yazdığı “Silah Kaçakçılığı 
ve Terör” adlı kitabı yayımlandı. Aynı yıl, Mehmet Ali Ağca‘nın 
Papa’yı öldürme girişiminden sonra Ağca üzerine inceleme ve 
araştırmalarını yoğunlaştırdı. 

Korkmadan öldük ey halkım, unutma bizi… 
Bizi öldürenler, bizi asanlar, bizi sokak ortasında vuranlar, 
Ağabeyimiz, babamız yaşlarındaydılar. 
Ya bu düzenin kirli çarklarına ortak olmuşlardı, 
Ya da susmuşlardı bütün olup bitenlere. 
Öfkelerini bir gün bile karşısındakilere bağırmamış insan-
ların 
Gözleri önünde öldürüldük. 
Hukuk adına, özgürlük adına, demokrasi adına, 
Batı uygarlığı adına, bizleri, bir şafak vakti ipe çektiler. 
Korkmadan öldük ey halkım, unutma bizi… 
 

Türkiye’de terör olaylarının artması nedeniyle 1979 yılında 12 
Mart dönemi öncesi ve sonrası gençlik liderlerinin yaşadıkları-
nı kendi ağızlarından yansıttığı ve silahlı eylemlerle bir yere 
varılamayacağına dikkat çektiği kitabı Çıkmaz Sokak’ı yayım-
ladı. 

 
Bir gün mezarımızda güller açacak ey halkım, unutma 
bizi… 
Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım, unutma 
bizi… 
Bir gün sesimiz, hepinizin kulaklarında yankılanacak ey 
halkım, unutma bizi. 

1987’de araştırmacı gazetecilik açısından büyük bir başarı 
kabul edilen “Rabıta ve 12 Eylül” adlı kitapları; 1991’de en 
önemli araştırmalarından biri olan “Kürt-İslam Ayaklanması 
1919-1925″ yayımlandı. 

 
Hep birlikteyiz ey halkım, unutma bizi… 
Özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi, 
hep birlikteyiz ey halkım, unutma bizi, 
unutma bizi, 
unutma bizi… 

Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993’te Ankara’da Karlı Sokak’taki 
evinin önünde, arabasına konan C-4 tipi plastik bombanın 
patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Suikaste kurban gitmeden 
önce polis-mafya-siyaset ağının derin boyutlarını araştırmak-
taydı. Suikastin hemen sonrasında yapılan incelemeler ve 
açıklamalar büyük tartışma yaratmıştı. Patlamanın ardından 
olay yerine gelen emniyet uzmanları, patlamayla ortaya saçı-
lan parçaları cımbızla toplamak yerine süpürmüştü. Yapılan-
lar, delillerin karartılmaya çalışıldığı şüphesini doğurmuştu. 
Dönemin siyasetçileri cinayetin ardından “Cinayeti çözmenin, 
devletin namus borcu olduğu”nu belirterek adeta namus sözü 
vermişlerdi ama ne yazık ki Uğur Mumcu suikastinin failleri 
hâlâ yakalanamamıştır. Bu yiğit gazeteciyi saygı ve özlemle 
anıyoruz... 
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Sevgililer Günü 

Aycan Aytore 

 

Siz, yani filozoflar ve ötekiler... Ne derseniz deyin varoluşun 
temel hikmeti çoğalmaktır... 

Ötekiler kim mi? Kanaat önderleri, toplum eğiticileri, akıl hoca-
ları, siyasi erkler, okuma yazması askerlikten kazanım ama 
sarığı kendinden büyük çakma ermişler, yani kural koyucular... 
ne derseniz deyin, varoluşun temel hikmeti çoğalmaktır.  

İster adına aşk deyin, ister sevgi, ister neyse ne işte... o kapı-
ya çıkar; canlıysanız çoğalmak dünyanın en keskin, en güçlü 
içgüdüsüdür. Bu bitkiler, hayvanlar için bildiğimiz değil ama 
herhalde biraz daha kolay, ama insan başka bir şey: Kuralları 
var, çağlar içinde oldurmuş... taşıdığı öteki güdüler ve geliştir-
diği özelliklerle basit gözüken üremeyi karmaşık ritüellere, 
kurallara, onaylara, hatta yasalara bağlamış. Sonra da kalk-
mış adına ETİK demiş ya da POETİKA... 

Şiir gibi... 

Kötü mü yapmış? 

Ama soru şimdi, basit bir SEVME halini nerdeyse OHAL kap-
samına sokacaksınız?  Birincisi nereden olmayanı bileyim, 
ikincisi insanın doğası buna uygunmuş, yani aile bir dayatma 
ya da öğreti değil; öncelikli gereksinmesi ve vazgeçilmezidir 
insanın. 

Yoksa, bir nedenle olmamışsa onu düşman ya da çağdışı ya 
da banal görebilirsiniz, ama itiraf edin, aile gibisi var mı? 

İnsanlık binlerce yıldır ötekinin hakları, toplumsal uyum, eşitlik, 
paylaşım ve benzeri konularda bir ortak paydada buluşmayı 

henüz başarıp evrensel barışı konumlandırmamış olabilir, ama 
bakın evrenin her yerinde en ilkel yaşam öbeklerinde bile 
evlilik, tamam unsur ve yasalarıyla bilinen ve yaşayan en 
kutsal kurumlardan biridir. Ve evlilik çoğalmanın meşrulaştı-
rılmış elbisesiyken, insanın başarabildiği hem en zor hem de 
en muhteşem, aynı zamanda en çok modası geçmeden ya-
şamayı başarmış sosyal yapıların hem ilki hem de en güçlü-
südür de... Yıkılırsa, hani çok sözü edilen KIYAMET var ya, 
asıl o zaman kopar. Çünkü aile yok olur;   insan da... 

Uzun konu ama AİLE her şeyin temelidir, öteki de bir başka 
temel taşı, ama kökten buna bağlı; mülkiyet... Çünkü gariptir 
ama ailen yoksa mülkiyette önemini yitirir; dünya malı dünya-
da kalıra döner... 

Nasıl becermişse bir onu sağlam kurmuş insanoğlu, bir de 
harcındaki aşkı... 

Şu dünyada sırrına erilip de her şey, anayasa, hükümet, 
devlet... her neyse aile düzeneğiyle ve elbette aşkıyla kurulsa 
yok mu?.. 

Uf, basit bir konu gibi duruyor değil mi? Oysa az kurcalayınca 
tam kıyamet... İyisi mi dağılmayalım. 

Ama sözü unutmadım, bu dünyada en önemli şey; çoğalmak... 

Öteki de para... 

Bir öteki de siyasi güç... 

Burada nefes alalım,  çok felsefe yaparsanız, görürsünüz ki 
para, güç  bile onun için vardır. Ne var ki çok felsefe inancı 
sarsar, o zaman bırakalım orada, motivasyon yeter, konumu-
za bakalım. 

Bu bugün böyleyse dün ne idi?  

* 

Bildiklerimiz yazıyla sıkı bağlantılı. Mağara devrini ancak 
duvar resimleri kadar biliyoruz, yani bilemiyoruz; ama kitap ve 
filmlerde canlandırılan cinsiyetler arası iletişim ve ilişki bugün-
küne çok benzer.   

Pagan dönemi... Hormonları tavan yapmış genç kızlar, genç 
delikanlılar var, bir araya gelmek isteyen. Ama bunu onay 
bulmuş bir biçimde  yapmanın çok yolu yok. Ne evlilik prog-
ramları var, ne de arkadaşlık siteleri.  

Tanrıdan geçilmiyor, ama onca tanrı sadece yetki karmaşası, 
biri çıkıp da ben dedim böyle olacak... diyemiyor gene de. 
Apollon başka diyor, yarı keçi, yarı insan Pan başka...Afrodit 
bambaşka... Zeus'unsa hiç umurunda değil, önüne gelenle 
yarı tanrıları; Herkül ve benzerlerini çoğaltıyor. 

Nasıl desin; ortada gönül var. Kim bilir hormonlar kaç? 

Ya insan? 

Güçlüler, erki elinde bulunduranlar ve tanrılar için sorun yok, 
vur kafasına, canını aldığın gibi kadınını, erkeğini de al götür, 
kimi canın çekerse... Güçsüz, zavallı insanınsa  sığınacak yeri 
yok.  Ayrıca ne kadar güçlü olursan ol, senden bir büyük hep 
var. 

Sonra kolay mı bir sevgili bulmak? 

Bir araya gelebilseler, okula ya da Güzin ablalara ihtiyaç yok, 
yolu bulacaklar, ama ortam yok... Ve çağ antik çağ, insan 
ömrünün en uzunu el ayak parmakları kadar. Yiyecek zor, 
giyecek zor, barınmak öyle; AİLE nasıl bir sığınak, nasıl bir 
dünya; devlet ne ki? 

Sevgililer Gününe gelecektik değil mi? Zorla değil ya, tarihe 
bayılıyorum.  
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Sevgililer günü, emekçi kadınlar günü gibi değil, söylenti çok... 

İyisi mi aralarından en yaygını üstünde duralım. 

* 

Küçük ay,  yani Şubat ayı, sadece CEMREsiyle, eriklerin ve 
bademlerin çiçek açmasıyla değil aşkla da ilişkili antik çağlar-
dan beri. Uzun süren kıştan sonra patlayan her tomurcuk, o 
gün de bugün de insana umut olmuş. 

Antik Yunan takvimlerinde Ocak ayı ortası ile Şubat ayı orta-
sının arasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırılı-
yordu ve Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı. 

Yani bizim bugünkü sermayenin allayıp pullayıp biraz da 
kutsallaştırarak, öncelikle erkeklere farz kılıp da ceplerini 
boşalttığı sevgililer günü, gerçeğinde de ilahi bir iş. Hem o 
zaman teferruatsız... Gönlüne göreyi buldun mu, İtalya sıcak 
memleket, tak başına erik ya da badem dallarından bir çelenk, 
tamam... Ama gönlüne göresi biraz zor işte... 

Ona da devlet çare bulsun değil mi? Antik çağın bitmeyen 
savaşlarına asker istiyorsa bulmalı... 

"Her yol Roma'ya çıkar," dedirtecek dende bilinen bütün ülke-
leri ele geçiren Roma, sadece o çağın değil, tüm zamanların 
en görkemli devleti. Roma Hukuku hala okutulan 
ders... gösterişli yapıları, mükemmel ordusu, yolları, su kemer-
leri, tapınakları bugün bile hayranlık uyandırır, bunu mu çö-
zemeyecek? 

Pagan döneminden kalma bir gelenekleri var o zamanlar. 

Yunanlıların doğa tanrısı PAN'a eş saydıkları bereket tanrıları 
Lupercus'un onuruna 15 Şubat'ta pastoral bir festi-
val düzenliyorlardı. 13-15 Şubat arasında düzenlenen bu 
festivalde başlarına keçi derisi geçirmiş rahipler,  tanrıya 
dualar, şarkılar eşliğinde keçi kurban ediyorlar, onun da Ro-
ma'daki kötü ruhları kovarak şehri temizleyeceğine ve böylelik-
le sağlık ve bereketin geleceğine inanıyorlardı.  Gerçekte 
daha ötesi de vardı; Lupercus, Romulus ve Romus'un bir dişi 
kurt tarafından emzirildiği Lupercal mağarası ve Roma'nın 
kuruluş efsanesiyle sıkı ilişkiliydi. 

Anlamışsınızdır, Lupercus da bugünkü hem dehşet saçan 
hem sevimli kurt adam mitinin de atası. Bir pastoral çoban 
bayramı, fakat çok hayırlı bir bayram, pagan magan ama... 

Keçileri kurban eden, hayvanın derisini başına geçiren rahip-
ler  Lupercus'u simgeleyerek, Roma sokaklarında koşturup, 
karşılaştıkları herkese dokunurlarmış. Genç kızlar gönüllü 
olarak  bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya 
çabalarmış. İnanışa göre bir dokunuşla  kısmetleri açılacak, 
olası evliliklerinde de doğurganlıkları artacakmış.   

Gülmeyin, siz hiç evde kaldınız mı?  

Günümüz üfürükçüleri sermayeyi nerden doğrultuyor ve ne 
yapıyor?.. Onlarınki hiç olmazsa devlet organizasyonu... 

Bu arada sevimli gözüken bir gelenekleri de varmış. Luperca-
lia festivalinin  arifesi olan 14 Şubat'ta genç erkekler,  genç 
kızların isimlerini yazıp koydukları yerden kura çekermiş, 
sonra da bayram boyunca 'çift' oluşturup, birlikte eğlenirlermiş. 
İyi anlaşanlar, birbirine aşık olanlar da sonradan evleniyor-
muş. 

Yani  iyi giydirilmiş bir çöpçatan bayramı... Ne yapsın fukara-
lar?.. 

Sevgililer gününün tarihi  bu söylence sayılıyor. 

Ama daha sonrası var. Devlet devletse, adamı kendi haline 
bırakır mı, o işe de bir düzen vermesi gerek. 

Sonraki yüzyıllarda Hristiyanlık ve tek tanrı inancı yavaş yavaş 
yayılsa da bu tip gelenekler hala sürüyor. 

Roma savaşkan bir devlet ve sürekli askere gereksinmesi var. 
Askerin eşi, nişanlısı, ailesi varsa savaşa gitmek istemiyor, 
gitse de aklı eşinde, iyi asker olmuyor doğal olarak. İmparator 
Claudius II bunun önüne geçmek için nişan ve evlilikleri ya-
saklıyor.  

Ne var ki Hristiyan rahiplerden Valentine adlı biri, evlenmenin 
Tanrı'nın insan için öngördüğü önemli ödevlerden biri ve 
ayrıca dünyanın amacı olduğuna inandığı için gizli şekilde 
insanları evlendirmeye devam ediyor, sevgilileri gizli gizli 
nikahlıyor. 

İmparator bunu haber alıyor ve... bu tarihi ezberleyin, yarın 
evde sorulabilir. 

İ.S. 270'in 14 Şubat günü Valentine  öldürülüyor. 

Derler ki Valentine tutuklandığında bile boş durmuyor, gardi-
yanın kızına " Senin Valantine'in..." diye not bırakıyor. Şimdi 
öyle bir şey var mı bilmem ama, yakın zamana değin yaygın 
olan sevgiliye kart geleneği de herhalde buradan başlıyor.  

 Aslında oradan başlamıyor, hem o kadar kağıt kalem yok, 
hem estetik kartlar... Sevgi notları göndermek daha sonra 
gerçekleşiyor, Charles Duc d'Orleans, Londra Kulesi'nde 
hapsedilirken 1415'te eşine şirin şiirler ve mektuplar yazar. 
Geleneğin başlangıcı budur derler.  

Ama hayal etsenize, ne güzel değil mi, mevsim ortaçağ, Azrai-
le erkek yetmiyor, ortalık kadın dolu... Adam hapisten karısına 
mektuplar yazıyor, daha mektup bilinmezken... 

Lupercalia festivali özünde bir pagan yani putperest bayramdı 
ve yaşıyordu. Giderek güçlenen ve resmi din haline gelen 
Hristiyanlık, bu kez imparatorlar ve ordular eliyle paganları 
ezmeye, arslanlara atmaya, tapınaklarını yıktırmaya, yerlerine 
kiliseler yapmaya başlamıştı. Yani intikam alıyordu... İslamiyet 
hariç hemen her dinde olmuş bu.  

Festivallerde Hristiyan bakirelerin, pagan erkeklerle anılma-
sından hoşlanmayan Kilise, Lupercalia festivalini, 14 Şubat 
496 gününü Papa Gelasius eliyle "Valentine'nin onuruna 
kutlama günü" olarak  ilan etti.  Bu kez kurada genç erkeklerin 
değil, VALANTİNE gibi azizlerin isimleri çıkıyordu kızlara. 

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dökü-
manlarda  geçmez ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsane-
dir.  1908 tarihli Katolik Ansiklopedisindeki eski şehitler liste-
sinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş 
üç tane Aziz Valentine adı bulunuyor. 

Nitekim 1969 yılında kilise, takviminden Aziz Valentine günü-
nü çıkarmıştır. 

Amerika çoktan keşfedildi, Kızılderilileri yok edip gelen  altınla-
rı da bitirdik, gözümüz Mars'ta, ama kolay değil. Dünya savaş-
larının da iki büyüğünü yaptık, üçüncüsünde dünya diye bir 
şeyin kalmayacağını galiba herkes gördü; yani yık yapta da 
umut yok. O zaman sermaye ne yapacak? 

Ne kadar değerimiz varsa hepsini birer metaya çevirdiği gibi 
Sevgililer Günü gibi kışkırtıcı ve ucu açık bir gün bundan 
nasipsiz kalır mı? Bunun doğal sonucu olarak ticari yönü çok 
fazla önem kazanmış, sevgililer günü baharın olmasa bile tüm 
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dünyada ticaretin canlandığı bir dönem, bir tüketim çılgınlığı 
haline gelmiştir. 

Kimi ülkeler örneğin Suudi Arabistan 2008'de kuşkusuz aynı 
nedenlerle değil ama sevgililer gününde sadece kırmızı iç 
çamaşırlarını değil, kırmızı olan, güller dahil her şeyin satışını 
yasaklamıştır. Galiba bugün de Pakistan yasakladı... 

14 Şubat, 1800'lü yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk 
Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda 
insanın kutladığı toplumsal bir olaya dönüşür, romantik aşklar 
bayramına...  

O gün bugündür de sevgililer günündeki en yaygın uygulama 
eşe ya da sevgiliye verilen karttır. Bu kartlara sevgi mesajları, 
aşk şiirleri vs. yazılabilir. Yanında bir çiçek demetiyle birlikte 
yenilecek bir akşam yemeği  de elbette kötü durmayacaktır.  

Benimki de laf işte... Sanki kendim biliyorum da ahkam kesiyo-
rum. Olsun, düşünce düşüncedir, siz daha iyisini üretirsiniz, 
kesin. 

Günümüz hız çağı, her şeyi yıkarak yerine yenisini üreteme-
den, en son arkaik dönemden medet umma çağı... İnsan 
kuşatma altında, romantik sevgi günü bak ne noktaya geldi. 
Beklenendi, işin içine pahalı armağanlar, kırmızı çamaşırlar 
elbette girecekti. Yine de insanı gülümseten her an, gün de-
ğerlidir, küçük de olsa bir şey yapın. 

Daha ötesiyse sizin yeteneğinize ve aklınıza kalmış. Sevginizi 
göstermek ya da görmek için yılda bir günü bekliyorsanız, tek 
bir güne ihtiyacınız varsa asla unutmayın:  

14 Şubat zorlanan sermayenin BAHARıdır, sizi dört göz bekli-
yor olacaktır. Bıçaklarını bilemiş, sizin yanınızda hasmınıza, 
pardon eşinize karşı sadakatle arkanızda duracaktır. Ta ki 
sevgilinizin canını, pardon son kuruşunu da alıncaya kadar... 
Öldürmez, çünkü gene lazım; ardı anneler günü... O işini bilir, 
nerden kan alacağını da... 

14 Şubat aynı zamanda " Dünya Öykü Günü" , bak hiç değin-
diler mi? Kimi kime kırdıracaklar, ne satacaklar, ortada para 
yoksa niye dönüp baksınlar? 

Bunalttı... Boş verin, siz nasıl biliyorsanız öyle kutlayın, derdim 
o değil... Beceremedim ama bakmayın, göstermek istediğim 
insanın o büyük başarısıydı asıl: Basit bir içgüdüsüne, üreme 
istencine biçim, ruh, etik ve estetik kazandırarak, herkesçe ve 
her devir hoş görülüp alkışlanacak, kutsallaşan bir kurum 
oldurma, aşkı yaratma becerisine yani. Keşke yaptığımız her 
şeyi böyle yapabilseydik... 

Çok takmayın kafayı sermayenin işin romantik yanını bıra-
kıp  kökten paraya vurmasına da takılmayın. Onun ve büyük 
AŞKının önünde saygıyla durmalı, sayelerinde coşkumuz 
artıyor.  

Ne yani sermaye; o ışıl ışıl mağazalar, AVMler, koca fabrika-
lar  aç mı kalsın? 

Sen hesabını bil yeter; aklında olsun, Mart ayı vergi ayı, bilir-
sin devlet de seni sever... 

* 

Sevgi gününüz kutlu olsun. Evleriniz de şenlikli ve mutlu. 
 

 
 

 

 

 

 

Eve Götür Beni Nehir 

 

Nihat Ziyalan 

 

Köprüden Parramatta Nehri’ni seyrediyorum 

Sydney’in ortasında; 

hayatım su gibi berrak, 

akıp gidiyor 

 

99 tatilimde Taksim Meydanı’nda, 

Özdemir’in sevgi dolu tekmesi, 

aynı güzellikte savuşturmam geçiyor. 

Çocuksu coşkumuza tanık olanların, 

gülümsemesi de akıntıda. 

 

Bir balık sıçradı; 

gözünü benden ayırmadan, 

kuyruk salladı. 

 

Seyhan Nehri’nde  

elimle yakaladığım balığa benzettim. 

Kavanozda beslemeye kalkınca 

azarlanmış, götürüp nehre bırakmıştım. 

 

Dur Parramatta Nehri! 

Sürüklediğin balıkla, 

konuşacaklarım var. 

Soracaktım, 

cenazelerinde bulunamadığım sevdiklerim 

yolumu gözler mi gitti? 

 

Deniz kenarında; 

yanıma konup üzüntümü paylaşan serçe, 

havada, yüzmeyi durdurup 

bana bakıp kuyruk sallayan balık, 

Çukurova’dan, doğduğum yerden tanıdık. 

 

Şimdi onları geldikleri yere mi götürüyorsun? 

Önüne katmış her şeyi sürüklerken 

bırakma Nihat’ı burada 

eve götür beni nehir. 

* 
1936 yılında Adana'da dünyaya gelen Nihat Ziyalan, 
sinema, tiyatro oyuncusu, daha çok da şair olarak tanı-
nır. Çoğunu Yılmaz Güney'le çevirdiği yüz elliye yakın 
filmde oynadı. Şiirlerini de çeşitli yıllarda yayınladığı üç 
kitapta topladı. 1980 yılında Avustralya'ya göç etti ve 
orada Güneşle Damgalı adlı romanını yazdı. Şiir, öykü 
ve düzyazıları dergilerde yayınlanmaktadır. Son olarak 
öykülerini Kısa Pantolonlu Sevda adlı kitabında topladı. 
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Türk Edebiyatının Homeros’u  

YAŞAR KEMAL 

 

Bengi Su Akarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Halka kim zulmediyorsa, etmişse; halkı kim eziyor, ezmişse; 
onu kim sömürmüş, sömürüyorsa; feodalite mi, burjuvazi mi… 
Halkın mutluluğunun önüne kim geçiyorsa ben sanatımla ve 
bütün hayatımla onun karşısındayım. Ben etle kemik nasıl 
birbirinden ayrılmazsa, sanatımın halktan ayrılmamasını 
isterim. Bu çağda halktan kopmuş bir sanata inanmıyorum.” 

Nigâr Hanım ile çiftçi Sadık Efendi’nin oğlu olarak 1923 yılında 
doğduğunu söyleyen Yaşar Kemal, nüfus kayıtlarına göre 
1926 yılında Adana’nın *Osmaniye ilçesine bağlı Hemite 
köyünde dünyaya gelir. (*Osmaniye, 24 Ekim 1996 tarihinde 
yapılan yasal düzenlemeyle tekrar il olmuştur.) 

Aslen Van-Erciş yolu üzerinde ve Van Gölü’ne yakın Muradiye 
ilçesine bağlı Ernis (bugün Ünseli) köyünden olan bir ailenin, 
kendi anlatımına göre “Bir Türkmen köyündeki tek Kürt ailenin 
tek çocuğudur.” 

Ailesi I. Dünya Savaşı sırasındaki Rus işgali nedeniyle, köyle-
rinden Osmaniye’nin Kadirli ilçesine göçer ve yazarımız da 
burada doğar. Daha üç buçuk yaşındayken bir kaza sonucun-
da sağ gözünü kaybeder. 

Göç sırasında Yaşar Kemal’in babası Sadık Efendi’nin sahip-
lenip büyüttüğü Yunus adlı çocuk kan davası nedeniyle Sadık 
Efendi’yi köydeki camide namaz kılarken bıçaklayarak öldürür. 
Bu durumdan psikolojik olarak etkilenen Yaşar’ın dili tutulur ve 
on iki yaşına kadar kekemeliği sürer. 

Babasının ölümü üzerine annesi, amcası Tahir Efendi ile 
evlendirilir. Tahir Efendi ağabeyinin öldürülüşünü unutamaz ve 
Yusuf’u öldürtmeye çalışır; sonunda köyden Koca Osman, 
Yusuf’u öldürür. 

Yaşar Kemal, ilkokula Burhanlı öyünde başlar ve Kadirli Cum-
huriyet İlkokulu’ndan 1938’de mezun olur. Adana Ortaokulu-
nun birinci sınıfındayken okulu bırakır. Okulu bıraktıktan sonra 
Adana ve civarında ırgatlık, bekçilik, amelelik, hademelik, 
şoförlük, arzuhalcilik gibi çeşitli işlerde çalışır. 

Bu işlerin yanı sıra Kadirli’nin Bahçe köyünde öğretmen vekil-
liği yapar. Böylece Güney Anadolu bölgesini ve insanlarını 
yakından gözlemleme ve tanıma fırsatı bulur. Bu birikimlerini 
gelecek yıllarda yazarlık hayatında kullanacaktır. 

İlkokulun son sınıfındayken saz çalmaya başlar ama kendi 
deyişiyle “berbat” çalar, bunu da şöyle anlatır: “Benim saz 
çalamamamın sebebi var, anam aşık olacağım da diyar diyar 
dolaşacağım diye saza, aşıklığa düşman olmuştu. Onun tek 

çocuğuydum ve gözünden ayırmıyordu beni. Okulda, düğün-
lerde bayramlarda beni hep Aşık Mecit’le çakıştırırlardı.” 

  

Yazmaya ortaokul sıralarında şiirle başlar. İlk şiirleri Adana 
Halkevinin yayını olan “Görüşler” dergisinde ve daha sonra da 
Ülke, Kovan, Millet, Beşpınar gibi dergilerde yayınlanır. 

  

Yaşar Kemal’in, 1940’lı yılların başlarında Orhan Kemal’in 
aracılığıyla Pertev Naili Boratav, Abidin Dino ve Arif Dino gibi 
sol görüşlü yazarlarla tanışması gerek edebi alanda, gerekse 
düşünce alanında ona geniş ufuklar açar. 

  

1950’de komünizm propagandası suçlamasıyla tutuklanır. 
1951’de cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul’a yerleşir. Cum-
huriyet Gazetesi’nde fıkra-röportaj yazarlığı yapmaya başlar 
ve gazetedeki işini 1963 yılına kadar sürdürür. 

1962’de Türkiye İşçi Partisi Yönetim Kurulu üyeliğine seçilir. 
1963’ten sonra gazeteciliği bırakıp kendini tümüyle kitap 
yazmaya verir. 1973’te Türkiye Yazarlar Sendikası’nın kurulu-
şuna katılır, 1973-1974’te sendikanın genel başkanlığını 
yapar. 

1952’de ilk öykü kitabı olan Sarı Sıcak, 1955’te ise bugüne 
dek kırktan fazla dile çevrilen romanı İnce Memed gazetede 
tefrika olarak yayımlanır. 1951 yılında öyküleri; Dükkancı, 
Bebek, Memet ile Memet ve romanları; Sarı Sıcak ile İnce 
Memed basılır. Böylece yazarın ünü bir kat daha artar. İnce 
Memed romanının gördüğü ilgi nedeniyle kendini tamamen 
romancılığa vermeye başlar; ama yazıları ve siyasi etkinlikleri 
dolayısıyla birçok kez kovuşturmaya uğrar. 

Yaşar Kemal, 1952 yılında Abdülhamid’in başhekimi Jak 
Mandil Paşa’nın torunu Tilda Hanım’la evlenir. Eşi Tilda’nın 
2001 yılındaki ölümüne kadar onunla evli kalır. Bu evlilikten 
oğlu Raşit Gökçeli dünyaya gelir. 

Yaşar Kemal, romanlarında Anadolu’yu özellikle Çukurova’yı 
anlatmıştır. Anadolu insanının hayatını destansı (epik) bir 
üslupla dile getirmiş, köylülerin yaşantısını, çektikleri sıkıntıları 
anlatmada çok başarılı olmuştur. Haksızlığa karşı dağa çıkan 
bir gencin öyküsünü anlattığı dört ciltlik İnce Memed romanı ile 
Varlık Roman Armağanı’nı kazanmış ve tanınmıştır. 

Kendine özgü şiirsel bir anlatımı olan yazar, doğa betimleme-
lerinde çok başarılıdır. Söz dağarcığı çok zengindir; deyimlere 
ve yerel söyleyişlere yer veren bir romancıdır. Tarımda sana-
yileşme ile birlikte köylünün yaşadığı sorunlar, ağaların sömü-
rüsü, ayakta kalmak için direnen köylüler romanlarında ele 
aldığı başlıca temalardır. 

Fethi Naci “Bir Yaşar Kemal vardır romanımızda köylüleri 
olduğu gibi gösteren. Yaşar Kemal, yaşantısına ve tanıklığına 
bağlı kalmış, gerçeklikten sapmamıştır. Bunun içindir ki Türk 
köylüsünü olduğu gibi tanımak için tek kaynak, Yaşar Kemal’in 
romanlarıdır.” der. 

Türk Edebiyatının  Homeros'u olarak nitelendirilen Yaşar 
Kemal 28 Şubat 2015'te  İstanbul'da yaşama veda eder... 
Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz... 
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ÇAĞ 
 
Derin Zorlu 

Saklanalım çekirdeğimize  

                          istesek de terk edemeyiz kendimizi. 

 Kendimle değil yalnızlığın en acısıylayım kabul 

daha da acıklısı kafatasımın içi dışı 

hırçın sefil  ziyan 

sanırdım ki bir  ölünün  ölçüsü  kadardır   

                                  olasıya  en  büyük  anlanmış 

ki dünya bu cırlak ahenkle dönüyor değil 

amma çıldırmış bu döngü çıldırmış! 

çıldırmış bu çığır yaygısı altında 

                           ölü kalanın uğursuz  zar suratı       

amma iki kan şelalesi,  iki toprak bebesi 

iki kalıntı gözüme gözüme 

duruyor kor 

duruyor zor 

duruyor kalın 

tüm bunlar daha mı hunhar  

                               sanki içimizdeki aç canlıdan? 

Çağlar üzerinden bakan solmuş bir sesin kendi 

başına nedir ki dediği 

koşar adım düş oluyorum 

bağırıyorum gecikmiş bir günüm ben 

kısık, kuru, sancılı. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUS 
 
Kemal Tekin 
 

Seni en çok ellerinden tanırdım dedi adam. Kadının dudak 
ucuna belli belirsiz telaşlı uçuk bir gülümseme oturdu. Bakışla-
rı soluktu. Buzlu bir camın ardındaki nesneleri tanımlamaya 
çalışan bakışlar astı ortaya. Canını acıtan anlar buzlu camda 
çözüldükçe bakışları derinleşiyordu. Kadın ellerini ve bakışla-
rını nereye koyacağını bilemedi. Tepsiye dizilen fincanlar 
mutfağa götürülürken, ikisi de ellerini birbirlerinin yüzünde 
kendilerinden izler ararken buldu. Tepsi geri geldiğinde eller 
ve bakışlar yine yerlerine kondu. Bir pişmanlık ve geç kalmış 
bir telaş derin sus boşluğunda kendine eşkâl arıyordu. Kadın 
Adamın tepeden tırnağa kendini özlediğini fark ettiğinde, 
özlendiğini bilmenin yadsımasıyla yanağındaki gamzeler 
birbirine değdi. Başını cama çevirdi. Adamın elleri gitti aldı 
gamzeleri yerinden. Kadın adamın eline baktı, adamın elleri 
titriyordu. Adam söküklerine dikiyordu kadının üşüyen ellerini 
titreyen parmaklarıyla… Kadın başını öne eğdi, kucağındaki 
yüzük parmağını sağ avucuna alırken sol gözü seyirdi. Balko-
na taşınan salon balkonda dumanlandı, fincanlar pencere 
pervazına ve orta sehpaya dizildi. Adam ellerini yerine koydu, 
balkona ucuz bir bakış astı. Belli belirsiz sözcükler boşlukta 
hacimlerini doldurmaya zorlanıyordu. Ben… Biz… 

Kanepeyi ortaladı, serçe parmağı ile gömlek yakasını genişlet-
ti. Kadın kaçamak bakış bıraktı adamın sıkıntılı yüzüne. 
Adam sol ayağındaki terliği çıkardı yeniden ayağına taktı. 
Kadının bakışları adamın gözlerine oturdu. Elleriyle ve mimik-
leriyle sessizliği parçalayan “ne” sorusunu sordu. Kaşlarını 
kaldırdı, başını sağa yatırdı. “Ne…”dedi mimikleriyle yeniden 
kadın… 
Şimdi, soluk benizli çiçekleriz senle biz vazoda seyirlik. El 
sürülmemiş zamanları eskitiyoruz… 

Kadın kaşlarını kaldırdı adamın ağzına. Sustu adam. Kadın 
aynı mimikle tekrarladı. “Ne…” 

Adam yekindi, kendini geri attı, kanepeden güç alırcasına 
döküldü kadına: Hep baharın konuşulduğu. Zorunlu bir buluş-
mada susuyoruz tükenen sözcüklerle farkında mısın? 

Kadın yüzündeki mimiklerini topladı, Sus… Dedi usulca…  
Tam sözcükler adamın ağzından dökülecekti ki; yaramı sev-
me, dedi kadın… 

Adam içine patladı ilkin, sonra; 

Aklımdan geçenleri yutkunuyorsun, ayaklarımızın götürdüğü 
yere kadar gidiyoruz… 

Sus dedi kadın… 

Acını sevme… 

Birden bire olmadı her şey. Azar azar çekildim… 
Balkonda duman altı kahkahaları gösterirken kadına; 
Ne güzel Kahkahalaşıyor acılarımız… 

Sus dedi kadın 

Sus… 

Hafiften başlayan yağmurun ıslattığı kaldırımları adımlarken 
sonuç alınamayan bir buluşmadan ayrılmanın tarifsiz duygula-
rıyla yürüdü adam. Kara kuru çirkin olduğu söylenen Şirin için 
dağlar delen Ferhat’ı, Diego için aşkının bedelini ağır ödeyen 
Frida’yı düşünüyordu adam. Sonra kendi ilişkilerini gözden  
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geçirdi. Kendisinin hangisi olduğunu bilemedi. Aşk değilmiş bir 
varmış bir yokmuş ağızdan ağıza dolaşan çiklet misali, ıskala-
nanın, iki kişi arasındaki uyum olduğunu düşünüyordu… 
Eskileri kurcaladıkça belki yeni farkına varıyordu. Bir mektubu 
daha çıkardı cebinden, dalgın ağır adımlarla yürüdü, iskelenin 
başında martılara ekmek atan çocukları ve yanından geçen 
kıvanç içinde el ele yürüyen ikinci baharlarını yaşayan çiftleri 
izledi bir süre. Bu kent ikinci baharını yaşayan çiftlerin, martı-
lara ekmek atan çocukları izleyenlerin ve kırık dökük sözcük-
lerle yaşamı tamir edemeyen asık yüzlülerin kentiydi artık. 

Sus demişti… 

Yaramı sevme… 

Yaramı sevme… Sus… 

Sevmekle acımak arasında yaşanan anlarda gidip geliyordu 
adam. Martılar simide doymuş olmalıydılar ılık suların üzerine 
karınlarını koyup ısınıyorlardı. Adam sözcükleri sözcüklere 
dizerek iskeleden sahile yöneldi. 

Kolay olmadığını düşünüyordu birlikte yaşanmış bir birlikteliğin 
birbirinden ayrılmasını 

İçinden neyi çıkarsa tarih oluyordu, hâtıra, anı oluyordu… 

Adam fulya ağızlı sokaklara dokunsalar ağlayacak hüzünler 
istiflerken ne kadar kaçsa da anlaşılmasın içeriden konuştuk-
ları diye yüzünü kaçırıyordu. Sığınırken derin ve zorlu bir 
limana… 

Gülün rengine kırmızısını vermiş kadın, dalgın ve derin bir sus 
boşluğunda çalkalanan gözleri teyellerinden havalanan bülbü-
lün kanadına düşüyor. Radyoda nihavent bir makam… Kadı-
nın parmağından kanaviçesine damlıyor kan. Kuşlar ürkek 
uçuşa durmuş. Kadın harmanlamış anları belleğine bir bir 
söküyor… 

Hekim oluyor kendine asmış omzuna ceketini “Ben kendimi 
gülün dibinde buldum” 

Türküsüyle delikanlılığına yürüyor adam Kovalayıp İçindeki 
zorbayı adımladığı sokak aralarında kendine durmadan reçe-
teler yazıyor… 

Denir ki suyun sesi sağaltıcıdır, en kanayan yaralarıyla adım-
larken kıyıları Koşup yetişiyor ardından bilemediği kaçıncı kez 
yenilgisi geçmiş karşısına nanik ediyor. 

Deniz uykuda, durgun, kımıltısız, kendi türküsünü söylü-
yor,  martılar tembellik uçuşuna geçmişler. içindeki fırtınalara 
durmadan dalgakıranlar çekiyor adam… 

Kadın teyellemiş adamın hüzünlerini kanaviçesine. Bir türküy-
le anemonlar açtırıyor 

Dönmüş yüzünü denizden yana durmadan umut dikiyor… 

Gurbette akşamların zor olduğunu düşünüyor adam. Ne fulya 
ağızlı sokaklar, ne yağmur yüklü bulutlar ne de akasya gülüşlü 
avlular… Değil değildi, Ah hep o türkü oldu müsebbibi, şimdi 
unutmak için dinliyordu adam… 

 “Senin de saçına karlar yağacak 

Senin de gözlerine yaşlar dolacak 

Pişman olacaksın günün birinde”   

Şarap içen üç adama tiz sesiyle tef çalarak bu şarkıyı söylü-
yordu çingene bir kız denizin başladığı yerde. Herkes bir 
yerinden kanıyor işte diye düşünürken bir sigara tüttürüyor, 
dudaklarına bastırıyor kırmızı güllü kanaviçeyi adam… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rüzgar Böylesi Yeşil 

Gülgün Çako 

 

heybetli dağlar , yürekli tavşan, içim kaç düğüm 

hasret, hayal ormanı, gurbet ağır yaralı 

sıla, dilin ucunda canım gördüğüm... 

 

anlatma eskileri, sustur cümleyi, yenilensin sözlerin 

sıcağın çeke, canım, düşün çeker canım ellerin 

yaz güneşi kavurur, bak bu ağacın altı serin 

 

beni gönen doğurdu, bu yüzden yeşil seçer gözlerim 

otursana yanıma, bak bu ağacın adı gülibrişim 

böylesi daha iyi, böylesi daha derin 

 

düşür omuzlarını omuzlarıma gün gibi düşür 

gelişini sevdiğim canım burası benim yerim 

rüzgâr uzun sürer, sevda güneş kadar özgür. 

 

seni de bir can doğurdu, 

ondan mı yeşilden geçer sözlerin 

gel otur canım yanıma unut geceyi 

 

böylesi daha usul, böylesi daha engin 

heybetli dağlar, yürekli tavşan, 

ormanımdaki gülibrişim 

tüm ışıkları yaktım canım, 

 

hadi gelin 

hadi sevdiğim… 
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KÖYLÜLERİ NİÇİN ÖLDÜRMELİYİZ 
 

Şükrü Erbaş 
 
Çünkü onlar ağırkanlı adamlardır  
Değişen bir dünyaya karşı  
Kerpiç duvarlar gibi katı  
Çakır dikenleri gibi susuz  
Kayıtsızca direnerek yaşarlar.  
 
Aptal, kaba ve kurnazdırlar.  
İnanarak ve kolayca yalan söylerler.  
Paraları olsa da  
Yoksul görünmek gibi bir hünerleri vardır.  
 
Her şeyi hafife alır ve herkese söverler.  
Yağmuru, rüzgarı ve güneşi  
Bir gün olsun ekinleri akıllarına gelmeden  
Düşünemezler...  
 
Ve birbirlerinin sınırlarını sürerek  
Topraklarını büyütmeye çalışırlar.  
 
Köylüleri niçin öldürmeliyiz?  
 
Çünkü onlar karılarını döverler  
Seslerinin tonu yumuşak değildir  
Dışarda ezildikçe içerde zulüm kesilirler.  
Gazete okumaz ve haksızlığa  
Ancak kendileri uğrarlarsa karşı çıkarlar.  
Adım başı pınar olsa da köylerinde  
Temiz giyinmez ve her zaman  
Bir karış sakalla gezerler.  
 
Çocuklarını iyi yetiştiremezler  
Evlerinde, kitap, müzik ve resim yoktur.  
Bir gün olsun dişlerini fırçalamaz  
Ve şapkalarını ancak yatarken çıkarırlar.  
 
Köylüleri niçin öldürmeliyiz?  
 
Çünkü onlar köpekleri boğuşunca kavga ederler.  
Birbirlerinin evlerine ancak  
Ölümlerde ve düğünlerde giderler.  
 
Şarkı söylemekten ve kederlenmekten utanırlar  
Gülmek ayıp eğlenmek zayıflıktır  
Ancak rakı içtiklerinde duygulanır ve ağlarlar.  
 
Binlerce yılın kabuğu altında  
Yürekleri bir gaz lambası kadar kalmıştır.  
 
Aldanmak korkusu içinde  
Sürekli birbirlerini aldatırlar.  
Bir yere birlikte gitmeleri gerekirse  
Karılarından en az on adım önde yürürler  
Ve bir erkeklik işareti olarak  
Onları herkesin ortasında döverler.  
 
Köylüleri niçin öldürmeliyiz?  

 
Çünkü onlar yanlış partilere oy verirler  
Kendilerinden olanlarla alay edip  
Tuhaf bir şekilde başkalarına inanırlar.  
 
Devlet, tapu dairesi, banka borcu ve hastanedir  
Devletten korkar ve en çok ona hile yaparlar.  
Yiğittirler askerde subay dövecek kadar  
Ama bir memur karşısında –bu da tuhaftır-  
Ezim ezim ezilirler.  
Enflasyon denince buğday ve gübre fiyatlarını bilirler  
Cami duvarı, kahve ya da bir ağaç gövdesine yaslanıp  
On bir ay gökyüzünden bereket beklerler.  
 
Dindardırlar ahret korkusu içinde  
Ama bir kadının topuklarından  
Memelerini görecek kadar bıçkındırlar  
Harmanı kaldırdıktan sonra yılda bir kez  
Şehre giderler!  
 
Köylüleri niçin öldürmeliyiz?  
 
Çünkü onlar otobüste ayaklarını çıkarırlar  
Ayak ve ağız kokuları içinde kurulup koltuklara  
Herkesi bunalta bunalta, yüksek perdeden  
Kızlarının talihsizliğini ve hayırsız oğullarını anlatırlar  
Yoksulluktan kıvrandıkları halde, şükür içinde  
Bunun, Tanrının bir lütfu olduğuna inanırlar.  
 
Ve önemsiz bir şeyden söz eder gibi, her fırsatta  
Gizli bir övünçle, uzak şehirdeki  
Zengin bir akrabalarından söz ederler.  
 
Kibardılar lokantada yemek yemeyi bilecek kadar  
Ama sokağa çıkar çıkmaz sümküre sümküre  
Yollara tükürürler...  
 
Ve sonra şaşarak temizliğine ve düzenine  
Şehirde yaşamanın iyiliğinden konuşurlar.  
 
Köylüleri niçin öldürmeliyiz?  
 
Çünkü onlar ilk akşamdan uyurlar.  
Yarı gecelerde yıldızlara bakarak  
Başka dünyaları düşünmek gibi tutkuları yoktur.  
Gökyüzünü, baharda yağmur yağarsa  
Ve yaz güneşleri ekinlerini yetirirse severler.  
 
Hayal güçleri kıttır ve hiçbir yeniliğe  
-Bu verimi yüksek bir tohum bile olsa-  
Sonuçlarını görmeden inanmazlar.  
Dünyanın gelişimine bir katkıları yoktur.  
 
Mülk düşkünüdürler amansız derecede  
Bir ülkenin geleceği  
Küçücük topraklarının ipoteği altındadır.  
Ve birer kaya parçası gibi dururlar su geçirmeden  
Zamanın derin ırmakları önünde...  
 
KÖYLÜLERİ, SÖYLEYİN NASIL  
 
NASIL KURTARALIM? 
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Rahim Gür 
 

BAĞBOZUMU 
    Yazar: Şenol Yazıcı 
    Yayın: Ada Kitap. Roman, 2006 / 222 S, İstanbul 
 Günümüzün teknolojik gelişmelerinin sunduğu seçenekler 
içerisinde okumaya yazmaya öylesine az bir sürem kaldı ki; ne 
yeni yazarları ne de yeni kitapları izleyebiliyorsunuz. Bunun 
acı sonuçlarını da marketlerde, kaldırım kenarlarında, sokak 
sergilerinde satılmaya çalışılan kitapları gördükçe yüreği 
eriyerek duyuyor has okuyucular. Çözüm düşündüğünüzde 
de; çok mu yazılıyor/yazılan okunmuyor mu/İnsanlar kitaba 
para ayıramıyor mu soruları takılıyor usunuza. Nedeni ne 
olursa olsun, bir kitap okumama yanlışı denli de kitap kirliliği 
var orta yerde. Bir gün bir dergide yazısı yayınlanmamış 
yazarın beş tane kitabı dolaşıyor ortalıkta. Bilgisayar ve tıp-
kıçekim kolaylıklarından yararlanarak her yazdığını sanan 
kendi kitabını basıyor. Kitap kirliliği yapmak istemeyen yazın 
emekçileri bakıp kalıyor olan bitene. 
Böylesi ortamda okuyucunun seçmesi, iyi kitaba para ödemesi 
de zorlaşıyor. Gerçekten iyi yazılmış kitaplar da arada kâğıt 
fabrikalarına gidiyor. Okuyucuya ulaşamayan değerli kitabın 
yazarı da yazmaya küsüyor. Her yazar paranın, reklamın, 
özendirmelerin(Promosyon), sponsor( Yüklenici)  un koruma-
sına girmek istemiyor. 
Böyle karamsar bir günümde tanıştım Şenol Yazıcı’ nın Bağ-
bozumu romanıyla. Bulanık sudan balık yakalamak örneği 
ulaştı elime Bağbozumu. Okuma, tanıtma, inceleme karma-
şamda bir Bağbozumu. 

93 Savaşı’ndan günümüze, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriye-
ti’ne aktarılan toplumsal kırılmalara yazarın verdiği bir imge 
BAĞBOZUMU. Bağ bozulur, geriye kalan yürekler acısı bir 
görünümdür içimizi dağlar, bağın yeniden görümlü görkemli 
olması için  uzun emek ve sürem ister, tam bağ güzelleşirken 
yeni bağ bozumu gelir, bağın ürünü toplanır,işe yaramayan 
her nen  kurda kuşa yem olur.Yazar bizi bu sürem içinde 
yaşadığımız toplumsal acıların nedeni ve niçiniyle yüzleşmeye 
çağırıyor. Çağırırken de, günümüze değin bize okullar-
da,medyada, söylenmeyenleri insancıl bir değerlendirmeyle 
sunuyor. Bize yanlış öğretilen çok nenin ardında söylenme-
yen, söylenmesinde bir takım insanların çıkarlarının saklandı-
ğını ama bilinmesinde gelebilecek bağbozumları yaşamamak 
için bilinmesi gerekenlerin olduğunu söylüyor. 
93 Savaşı’ndan Kenan Kırımı’na değişik bağbozumları anlatıl-
dığından her bölümde bir başkişi öne çıkarılmış ama Yusuf 
tüm bölümlerin başkişisi durumunda. Direnişin, iyinin, kötünün, 
cesaretin, korkaklığın, acımanın, acımasızlığın, Kafkas halkla-
rındaki arlığın(!),dinlerdeki öldür(me)me kavramının düğüm-
lendiği, yoksullukla boyanmış tipidir. Babasından torununa 
uzanan bir baş kişiler dizisinin de imgesidir. Yusuf’un baba-
sı  Rum papaz, anası Gürcü Müslüman köylü, kızı geleneksel 
Karadeniz  töresini uygularken torunu devrimcidir. Yeğeni 
Faşist, ama birbirinin ipini çekecek denli de acımasız. Gümüş-
hane dağlarında ölüp kalan kaçakçı ile sokaklarda dilenen 
yaşlı kadının torunu devrimci hukukçu olma yolunda ölürken, 
tek mermisi kalan kişinin anarşist olamayacağını söyleyen 
yüzbaşı da insancıl bir subaydır aslında. 
  
Bizim daha iyi bir yaşama biçimine ulaşmak için giriştiğimiz 
her sınıf atlama girişimimiz, bizim üstümüzün izin verebildiği 
dendedir. Aynı dağlarda, ovalarda yan yana yaşayan değişik 
dili konuşan ve değişik inançları olan insanlarının da yaşam-
dan bekledikleri bunlara benzer ülkeler gibi, emek harcama-
dan yaşamayı yeğleyenlerin çıkarlarına dokunulmadıkça da 
Bağbozumu’na gerek yoktur. Bozulan bağlardaki kökler yeni-
den filizlenip meyve vermeye başlarsa kesmek, daha acıma-
sız budamak ya da yeni bağlar kurmak gerekir. Kemalizm, 
bozulan bağdan umudu kesen kalkın oluşturduğu yepyeni bir 
bağdır ve değişik ağaçları da barındırarak gelişir. Ne erik, ne 
üzüm, ne gül bağıdır, her güzel biterin bağıdır. Bitenlerin hoş 
kokusu ve değişik ürünleriyle uğrunda ölünendir. Yurttur, 
yaşama alanıdır, varlık nedenimizdir ve yaşamalıdır. 
Roman; bağbozumu, başkaldırı, hüzün ihanet, her son bir 
başlangıçtır, direkleri üzerine kurulmuş sağlam çatılı bir konak 
biçeminde kurulup örülmüş. 
Bağbozumu; Dede Yusuf’un yaşamını anlatırken, Güney 
Kafkasya insanının da yaşama biçimini verir okuyucuya, 
Kaçakçılık, yapma tabanca ticareti, bağnazlık, acımasız top-
lumsal töreler, baskılar, kadın üzerinde uygulanan öldürücü 
güçlerin olumsuzluklarında bir yoksul aile. Kızı, anlatılmaz 
biçimde kendini öldüren dedenin, torununu büyütme ve okut-
ma kavgasıdır anlatımın özü. “ Kimseyi öldürme, öldürdüğün 
baban olabilir.82y.” 
Başkaldırı; Dedenin, Sümela manastırı yöresindeki halkların, 
giderek torunun, kendilerine dayatılanları yaşamamak uğruna 
başkaldırılarını anlatır. Geriye dönüşlerle, katmanlı anlatımlar-
la, Balkan, Anadolu, Kurtuluş Savaşı, ırkçı ve dinci ayaklan-
malar, Sevr dayatmaları, Rum, Ermeni, Kürt Devleti beklentile-
ri, Dersim, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül bağbozumlarının ne-
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den ve sonuçlarındaki yanılgılarımız da irdelenmesini gerçek-
leştiriyor. “Hoşça kal sevgili.143y” 
Hüzün ve İhanet; Her dönemde yan yana yaşayan insanların, 
daha iyiye ulaşacağını umarak başladığı her başkaldırıda 
bağbozumuna uğramasının nedenleri arasında inandıklarına 
ihanet eden insanlar ve gelişmeler açılıyor. Babasına, eşine, 
dinine, halkına, akrabasına, sevgilisine, arkadaşına, düşünce-
lerine, inançlarına, inancı için girdiği savaşıma ihanet eden 
olay, olgu ve insan örneklerinden dudaklarınız uçukluyor. “ 
Dedesi bu düzlükteki kilisenin keşişiydi.” 
Her son bir başlangıçtır; Bağbozumlarının toplamdan kalanla-
rın Kenan Kırımı günlerinde yeniden Bağbozumuna uğrama-
sındaki katlanarak çoğalan ve karmaşıklaşan neden ve sonuç-
ları irdeleyerek; kan dökmek en çabuk meyvesini veren bo-
zumdur diyor. “ Ne kadar güçlü olursa olsun aslanın leşi, er 
geç karıncaya kalır.219y.”  
Anlatım üçüncü tekilden, betimleme, yer yer öyküleme biçim-
lerinde anlatılır. Konuşmalar olay ve kahramanların durumları-
na uygun kısalıkta, vurgulamaları ve anlatıma yükledikleri 
tamamlayıcılıkla ilginç, anımsamalarla ve iç konuşmalarla da 
ülkemizin sivil tarihi yazılmaktadır. Gidiş gelişlerle Cumhuriyet 
tarihini, Kemalizm’in özünü ve devrimlerin algılanışını sezin-
lerken, dönemde yaşanan ilginç ayrıntıları da yakalamak 
olasıdır. Sürem ve uzam ilişkilerinden baktığımızda,  Güney-
kafkasya- Karadeniz, Sümele Manastırı  noktasından Anado-
lu’ya, Balkanlar’a, Ortadoğuya tutulmuş bir ışıldakta çok nen 
görebilirsiniz. 
Anlatımda okuyucunun da tamamlamasını beklediği sıçrama-
ların bilerek yapılmış olduğu duygusunu edindim. Dil konu-
sunda yazar görüşlerini(85,86y) yanalda açıkça ortaya koyar, 
ama alışkanlıktan olsa gerek; (mesele, hissetmek, müthiş, 
emsal, sempati, sebeplenmek, ummaz, bedava, millet, mu-
habbet, melun, tercih,emanet, ihtiyaç, hesap,ihbar,şikayet, 
ihanet,memnun itibar, tuhaf, anormal, dair, felaket…vb..” 
sözcüklerinden de yakasını kurtaramaz. Bölgesel sözcükler 
(taraba, zozof,  kostel, parhana, sirhan, gendime, sarender, 
kelif, minzi, hartama, komar kofulu, mora, zibilanke, harak) 
okuyucunun tümcenin gelişinden anlamasına bırakılmış. (nen, 
dende) sözcükleri yerine oturmuş, yazardan iğreti alarak 
kullandım. Rıfat Ilgaz, H.izzetin Dinamo ve Sezai Sarıoğlu 
anlatımlarıyla tanımaya çalıştığım bölge diline daha da alış-
maya başlamamı sağlaması açısından yararlı olduğunu da 
söylemeliyim. Soyutlama, anlam kayması, imgeler ve simgeler 
anlamı ve gizemi tamamlıyor. Açık, katmanlı ve geriye dönüş-
leriyle çağrışımları ve açıklayıcılıklarıyla olgun bir anlatıma 
ulaşılmıştır. Olayın kurgulanışından, anlatım ustalığından ayrı 
bir okuma tadı aldım. Jorge Amado tadını Karadeniz ıslaklığı, 
kokusu ve yeşilliğiyle duyumsadım. 
Karadeniz’in en kuzey doğusundan bakılarak görülebilen, 
Pontus Rum düşlerinin ve devrimci görüntülerinin siyah beyaz 
anımsanan izlerini aktarıyor kitap. 
Ucuz kahramanlık öykünmeleriyle anımsatılacak Kenan Kırımı 
yazması Bağbozumu günleri yaklaşırken, gündeme taşınmaya 
çalışılan bölgenin, kolbastının, yer adlarının anılmaya çalışıl-
masında amaçlanan yeni BAĞBOZUMU’ nun anlaşılmasında 
açkı olacaktır sayın Şenol Yazıcı’ nın yazdıkları.         
                              
Romanın has okuyucuyla tez buluşması ve değerini bulması 
dileğimle. 
 

 
 

Yankı 
 AKAY AKTAŞ 
 
Çıkacağım yüksek tepelere:  Haykıracağım 
Seni seviyorum 
 
Sesim geri dönecek 
Seni seviyorum 
Sevineceğim 
Son derece genç, güzel, hatta kışkırtıcı bir güzelliği olan tez-
gahtar kıza yaklaşıp "Ben Sana Aşık Oldum Bir Tanem" de-
yince yan tarafta bulunan müşteri mi, işyeri sahipleri mi bile-
mem ama bana bön bön bakıyorlar. 
Bütün dişiliği ve iç gıcıklayan sesi ile: 
-Kaseti bitti. CD si var. Kaset için sipariş verdik. Yakında 
gelecek. 
Sahi siz hiç aşık oldunuz mu? Ben çok oldum. Çiçeğe, şiire, 
yaşama, en önemlisi de karşı cinse. Hala da olurum. Bedeni-
miz gibi köhneyen eski şiir ve hatıra defterlerinin sararmış 
solmuş, yıpranmış sayfalarını çevirdiğimizde daha iyi duyum-
sarım. Ne de çok sevmişim meğer. Övünmek gibi olmasın 
ama sevilmişimde. Mil pardon! 
Defterlerde aşkın tarifi olan reçeteler görürüz. Aşk bir elmadır, 
yer çöpünü atarsın, sevip de sevilmemektir, 1+1=1dir  gibi. 
Öyle veya böyle fizyolojik bir olaydır aslında. Yemek gibi, 
hava, su gibi bir ihtiyaçtır yani.  Nasıl ki bunları bulamadığı-
mızda sıkıntı ve açlık çekiyorsak, sevilenin de yokluğu insana 
ıstırap verir. 
Benim gibi aşka sevgiye antrenmanlı olanlar ise yokluktan 
değil de varlığından zevk alırlar. Doyuma ulaşırlar. 
Yaşamak güzel ama onu anlamlı kılan, insancıl yapan sevgi-
dir. Aşktır. İnsan dışındaki bütün yaratıklar, canlılar yer içer ve 
ürerler. Organizmalarının bütün işlevi, yaşamlarını ve soylarını 
devam ettirmeye yöneliktir. Ama yalnızca, evet yalnızca insan, 
yaşam kaygısı ve beklentisi olmadan sever ve aşık olur. Bu 
beynin bir üst faaliyetidir. Salgıladığı çok özel hormonlarla 
kişiyi mutluluğa ya da acıya sürükler. 
Gerçekten de bir çift söz, bir mektup, bir şiir dizesi, bir şarkı, 
oyalı mendil gibi çok sıradan şeyler nasıl değerli olabilirdi. 
Gözlerde başlayıp gözlerde biten şeyin "uyku" ya da "aşk" 
olduğuna karar veren beyindir. Psiko nöronların ego üstü 
eylemidir. Ve aşkın mantığı yoktur. Öyle olmasaydı el ele 
tutuşarak Boğaz Köprüsü'nden ölüme birlikte nasıl atlanılabili-
nirdi. Denilebilir ki hayvanlarda da sevgi vardır. İçgüdüsel 
davranışlarla isteyerek yaşanan aşkı karıştırmayalım. Bir 
köpeğin sahibine duyduğu sevgi değil, sadakattir yalnızca. Bir 
anne kedinin ya da ineğin yavrusunu emzirmesi, yalaması, 
doğanın ona bahşettiği muhteşem bir duygudur. Ama asla bir 
boğa inek aşkından söz edilemez. Olsa olsa iyi bir damızlık 
olur. 
Halbuki gerçek aşkta hiç birleşme, kavuşma bile olmayabilir. 
Şarkıların şiirlerin büyük çoğunluğu ayrılık teması üzerine 
değil midir? 
Ve acaba kaçımız ilk aşkımıza kavuşabildik. 
Evet aşk, sevgi, tamamen insana özgüdür. İnsanı insan ya-
pan, içgüdülerini değil, duygularını öne çıkaran olağanüstü bir 
elektriklenmedir. Frekans çakışmasıdır. O kadarki çoğu kez 
ikincil, beşincil bir ihtiyaçken baş dürtü haline gelebilmesidir. 
Seni seviyorum. Bu iki kelimelik sihirli söz, yaşlı dünyamızda 
nice olaylara sebep olmuştur. Yuvalar yıkılmış, ocaklar sön-
müş, acılar çekilmiş ama pek azı mutlu sona ulaşmıştır. 
Destanlar Yazarı Yaşar Kemal 
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Fadime Y.Karoğlu 

 
Ağıtlar… Ölüp, yitenin  ardından yakılan ağıtlar… Kaf dağının 
ve aynanın ötesini merak eden yerinde duramaz bir çocuğun 
ilgisini çekmez mi hiç? Anadolu’nun Avşarlarından tutun da en 
doğusuna ağıt geleneği vardır. O anki acılarını böylesine 
duygulu dile getiren, dinleyenin içine işleyen sözleri unutma-
mak için, yazmasını ve okuması gerektiğini şiddetle hisseden 
Kemal Sadık Gökçeli sırf bu yüzden, evet evet  sırf bu yüzden 
okula gitmek istedi. Üç ayda okuma yazma öğrenecek ve 
aklında tutamadığı ağıtları, şiirleri kendi sarı defterine kayde-
decekti. 
Çocuktum… Ben de Toros Ekspresinin isli camından sarktı-
ğımda gördüklerimle büyülenmiştim. Bugün gibi hala aklımda-
dır, Torosları yaran tam otuz beş tünel. O gizem dolu dağın 
eteklerinde kimler yaşar neler yapardı, ne acılar, ne sevinçler 
gizlerdi kim bilir? Orada olmayı, aralarında yaşamayı düşle-
miştim  çocuk dünyamda. 
“Herkesin bir Çukurova’sı vardır” der Kemal Sadık Gökçeli, 
namı diğer Yaşar Kemal. Doğru der… O Çukurova ki; insanı, 
böyle inanılmaz incelikte ve güzellikte anlatan eserler yarat-
maya iter. İllaki, ünlü üniversitelerde okumak gerekmez bunla-
rı yaratmak için.. O ayrıntıyı görebilen göz ister yazanda. İşte 
Yaşar Kemal’i büyük eserlerin yazarı yapan da o yetidir. 
Kendisine sorulan "Durmadan, niçin hep Çukurova’yı yazıyor-
sun?" sorusuna: ”Ben mi yalnız Çukurova’yı yazdım, öyle mi 
sanıyorsunuz, bakın size söyleyeyim, şu dünya yazarları 
içinde Çukurova’yı yazan tek kişi ben değilim ki, Kafka da, 
Joyce da, Tolstoy da, Dostoyevski de, Çehov da, Balzac da, 
Stendhal da… Herkes herkes Çukurova’yı yazdı. Ben gökyü-
zünden yere inmedim ki, Çukurova’da, bir köyde doğdum, bir 
kasabayı, bir şehri, bir toprak parçasının doğasını yaşadım. 
Akdeniz’i, Torosları  yaşadım. Kafka bir bürokrat takımı içinde 
yaşamasaydı Dava’yı, Şato’yu yazabilir miydi? Bir Yahudi 
olmasaydı, o kurşun geçirmez karanlık onun ülkesi olabilir 
miydi? Dostoyevski Petrograd’ı Sibirya’yı yaşamasaydıinsan 
psikolojisini böylesine sağlıklı, derinlemesine verebilir miydi” 
Çocukluğunda, babasının üzerine adadığı   kurban kesimi 
sırasında seken bıçağın, sağ gözüne saplanmasını saymaz-
sak,  ilk göz ağrısıdır ağıtlar Yaşar Kemal’in. İlk kitabı da 
ağıtlardan oluşur. Beş yıl boyunca yaya olarak ne çok köy, 
kasaba dolaştı, araştırıp ilk ağızdan ağıtlar, destanlar derledi. 
 Çukurova’da  Ceyhan nehrinin kıyısında, bol kayalıklı Hamite 
köyünün,  “huğ” denilen, duvarı kamış, damı saz evlerinden 
birinde doğdu Yaşar Kemal. Karacaoğlan şiiri bilmeyenlerin 
ayıplandığı çocukluk yıllarının Çukurova’sında  halk şairlerini, 
destancıları, ağıtları dinleye dinleye büyümüş, okuma yazma 
bilmediği halde, daha altı yedi yaşlarındayken kendisi de şiirler 
söylemeye başlamıştı. Ne de olsa büyük kürt şair Abdele 
Zeyniki’nin diz çöküp destan söylemesiyle övünülen bir evin 
havasını solumuştu  Yaşar Kemal de. İster istemez etkilenen 
Yaşar Kemal’in “Aşık Kemal”e çıkan lakabı Çukurova’ya ya-
yılmıştı bile. Yaşar Kemal için Karacaoğlan’a benze-
mek  inanılmaz özendiği  şeylerdendi kuşkusuz. 
İlkokulu bitirip de diplomasını aldığında, ya köylerine gelen 
Aşık Rahmi’nin teklifi üzerine; birlikte köy köy, kasaba kasaba 
gezip destanlar söyleyecek, şiirler okuyacaklardı ya da ortao-
kula gidecekti. Günlerce uykusuz geçen gecelerin ardından, 
 
 

 
Hilmi Yavuz 
 
AY DOĞAR 
 

Bir ay doğar umarsız gözlerinden  
Bir ay batar bedir allah  
Karanlıklar bir silah kahrı gibi oturur yüreğime  
İflah olmaz bir silah  
 
Ya kara bir kırbaç gibi vur beni küheylanlara  
Ya beni öldür allah  
 
Dünyada  
Nerede olursa olsun dünyada  
Senin umarsız gözlerin  
Kanlı bir avuç zehir  
Bir de yangınlı yaz akşamlarıyla bir gelir  
ya da  
 
Senin umarsız gözlerin  
Mahzun eşkiya ateşleridir  
Tutuşur rüzgârlı bayırlarda 

 
annesinin de hiç istekli olmadığı bu gitmelerden vazgeçerek 
ortaokula devam kararı aldı. 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük yazarlarından, romanımızın 
ustalarından Yaşar Kemal’in okuma tutkusu; ortaokulu son 
sınıfında yarıda bırakmasına karşın,  amelebaşılık, ırgatlık, 
pirinç tarlalarında su bekçiliği, arzuhalcilik, öğretmenlik, kütüp-
hane memurluğu gibi bir dolu işe girip çıksa da artarak devam 
edecekti. İlle de kütüphane memurluğu yaptığı sırada, çok  
kitap okumuştu. İlk okumalarından şöyle söz eder yazar. 
“Ömrümde ilk okuduğum roman Alphonse Daudet’in Le patit 
Chase’u idi. Ondan sonra da Kerem ile Aslı’yı okuduğumda 
ilkokul beşinci sınıftaydım. Beni ilk etkileyen kitap Don Kişot 
oldu. Onu okuduğumda on yedi yaşındaydım. Daha önce Don 
Kişot’dan parçaları bizim ilkokul kitabında okumuştum ama, 
işte öyle, pek ciddiye almamıştım. Don Kişot’u okuyunca  yeni 
bir dünya buldum. Günlerce etkisinde kaldım. Cervantes bütün 
insanlığımı, yüreğimde sakladığım birçok gizi açıklamıştı. Bir 
karanlığa gömülmüş, sonra da içimde bir yücelme olmuştu. Bu 
günlerde de, ilk kez karakola çağrılmıştım. Bu romanı okuma-
dan, daha çok önceleri de kitap yazmaya kararlıydım. Şiirler 
yazıyor, şiirlerim edebiyat dergilerinde yayımlanıyordu.” 
Yaşar Kemal’e klasikleri ve Don Kişot’u tanıtan o yıllarda 
sürgün olarak Adana’da  yaşayan,  ressam Abidin Dino’nun 
ağabeyi  Arif Dino olur. Daha sonraları Yaşar Kemal:  “Don 
Kişot el kitabımdır. Biçim bakımından Alexandre Dumas 
Fils’ten faydalandım. İlyada, Odise benim toprağımın ürünü-
dür. Ülkemde hala  epope geleneği yaşar. En çok sevdiğim 
romancı Stendhal’dir.Çehov’un etkisinde kaldım.” der. 
Artık sıra yazmaya gelmişti. Yıllar sonra yazarlığının ve geç-
miş o günlerin bir muhasebesini yaparken: “… benim yazma 
isteğim ne fizik gereksinme, ne delilikti. Bu işe bilinçle hazırla-
nıyordum. Hazır olduğumu anladığım gün de işe koyul-
dum.”  Diyecekti Yaşar Kemal. İlk hikayesi “Pis hikaye”yi 1946 
da yazdı, sonra da diğer hikayelerini. Ve yayınlanmayan ilk 
romanını… 
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Yaşar Kemal, Adana’nın Kadirli ilçesinde öyle bir göz hapsi 
içinde yaşamıştı ki o yıllarda. Tek parti döneminin haktan ve 
hukuktan söz edilemez döneminde, yaşadığı sıkıntıları ve 
canım romanının başına gelenleri şöyle dillendirir : “Bu kasaba 
bana çok çektirmişti. Rusya’ya casusluk yaptığımı onlar icat 
etmişler, bana yapmadıklarını bırakmamışlar, evimi taşlamış-
lardı. Bir de polis haftada bir kere evimi basıyor, evde bulduğu 
en küçük bir kağıt parçasını alıp götürüyordu. Her aramada da 
evin önü yüzlerce insanla doluyor, kalabalık bana bir tuhaf, 
aydan gelmiş bir yaratığa bakar gibi bakıyordu. Bu aramalarda 
en güzel romanım saydığım romanımı da candarma aldı 
götürdü. O romanı gecemi gündüzüme katarak öylesine çok 
çalışarak yazmıştım ki: 1949’da bütün günlerimi bu romana 
vermiştim” Yaşar Kemal, büyük emek ve duygu yoğunluğu 
içinde yazdığı bu ilk romanını hiç unutmadı. Belki de aynı 
güzellikte, aynı coşkuyla yazamayacağı endişesiyle tekrar 
yazmaya cesaret edemedi. 
1953 Şubatı… Tuna’dan inen  buz parçaları boğazı tut-
muş,  ötesini siz hesaplayın artık. İstanbul en sert kışlardan 
birini yaşıyor. Beşiktaş Serencebey’de yeni yapılmış küçük bir 
katta Erzurum’dan aldığı kalın eldivenlerle, tüm ayrıntılarıyla 
hafızasında biriktirdiği İnce Memed’i üç ayda tamamlıyor. 
Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilen İnce Memet’le Yaşar 
Kemal efsanesi de yazılmaya başlıyor. Çukurova’nın ücra 
köşesinde yaşayan yoksul bir gencin isyanının 50’ler Türki-
ye’sinde, ardından, çevirisi yapılan bütün ülkelerde, heyecan 
yaratıp, beğeni toplaması Yaşar Kemal romancılığını incele-
meye değer kılıyor. 
Yaşar Kemal, malzemesini içeriğiyle  iyice yoğurmuş bir yazar, 
kahramanlarının hemen hepsinin  hakkını verdiği bir destansı 
anlatı ustası olup, Karacaoğlan ve  Homeros dan devir aldığı 
bu mirası yalnızca korumakla durmamış çoğaltmış, çağımıza 
taşımıştır. Yitmiş gitmiş ölü ruhundan çok, yaşadığı çağın 
insanının, dramını, direnme gücünü, doğa-insan arasındaki 
uyum ve uzlaşmayı anlatmıştır romanlarında. 
Hünerbazlığını göstermek amacıyla yapılmayan, tükenmek 
bilmez bir kaynaktan fışkırırcasına üretir betimlemelerini.Yaşar 
Kemal’de betim öykünün ta kendisidir aslında. Çiçeklerin, 
böceklerin,dağların, ovaların rengini, kokusunu, sesini duyar-
sınız..Yaşar Kemal, bunları anlatırken hiç aceleci değildir. Hiç 
bitmeyecek bir masalın içinde yaşarsınız. İnsana, doğaya, 
söze duyduğu sevgiyle yazar romanlarını. 
İnce Memed romanlarında toros dağlarının başkaldıran insa-
nını; Orta Direk’te Çukurova köylülerinin umudunu; Yer Demir, 
Gök Bakır’ da insanların çaresizliği aşmak için mite sığınışla-
rını, Ölmez Otu’nda yine inandıkları mitin yıkılış hikayesini, 
Teneke’de çeltik işçilerinin direnişine destek olan Kaymakamı; 
Binboğalar Efsanesi’nde Türkmen göçerlerin, yerleşik düzene 
geçiş sırasındaki düş kırıklıklarını; Demirciler Çarşısı Cinayeti 
ve Yusufcuk Yusuf ve Kimsecik’te Çukurova’daki  geleneksel 
toplum yapısındaki çürümeyi ve çözülmeye tanık olmuş bir 
çocuğun korkularını; Al Gözüm Seyreyle Salih, Kuşlar da Gitti 
ve Deniz Küstü’de bir sahil kasabasını… Romanlarının hep-
sinde insanı ve insanın direnme gücünü anlatmıştır. 
Dünya Edebiyatının yaşayan en büyük romancılarından Yaşar 
Kemal son kitabı “Binbir Çiçekli Bahçe” de;  çok çeşitli kültür 
zenginliği olan dünyayı bin bir çiçekli bahçeye benzetiyor. Bu 
kıymet biçilemez kültür zenginliğinin  değerinin bilinmesi ko-
nusunda duygularını paylaşırken, edebi düşüncelerini de bu 
kitapta topluyor.  

MUMCU’NUN KATLİ 

Zeki Sarıhan 

24 Ocak 1993 Pazar 

Uğur Mumcu otomobiline yerleştirilen bir patlayıcı ile parça-
lanmış!... Haberi, Mihneti’yi ziyaretimde Numune Hastanesin-
de duydum. Cumhuriyet Gazetesine gidip ilgililere başsağlığı 
diledim. Akşam da Şenal’la evine gittik. Televizyon akşam 20 
haber bülteninde 45 dakikayı bu habere ayırdı. Bu kadar 
önem vereceklerini sanmazdım. Akşam geç vakit, dergi olarak 
Mumcu için bir şey yapmamız gerektiğini düşündüm. Öğret-
men kuruluşlarının ortak bildirisi, öğretmenlerin kitlesel tepkisi 
gibi. Yarın yazı kurulunu toplayıp görüş alacağım.  

25 Ocak 1993 Pazartesi 

Sabah yazı kurulu üyelerini arattım. Saat 12’de kurulumuz 

toplandı. Cumhuriyet’e bir tel çekmeyi kararlaştırdık. İkinci 

olarak öğretmen kuruluşlarını dergide toplamalı ve ortak tepki-

lerimizi örgütlemeliydik. Sendika, dernek, vakıf, dergi olarak 

14 kuruluşu çağırdık. Bunlardan Eğit-Der, DES, TED, Tim-

Der, Emekli Öğretmenler Derneği, Öğretim Üyeleri Derneğin-

den –ki hepsi bizimle 7 kuruluş oldu- dergide toplandık. Benim 

hazırladığım metnin basına, hükümete çekilmesine karar 

verildi. TED ve Emekli Öğretmenler Derneği imza koyamadı. 

Buna karşılık Eğitim-İş ve Çağdaş Eğitim Dergisinin imzalarını 

da aldık. Telefonla Eğitim-Sen’den bir türlü cevap alamadık.  

UĞUR MUMCU’YU UĞURLADIK 

27 Ocak 1993 Salı:  

Sabah İstanbul’dan annem, ağabeyim ve yengem geldiler. 

Ağabeyimi de alarak cenazeye gittim. Cumhuriyet gazetesi 

Bürosunun arkasında bulunan öğretmen Dünyası’na geçmek 

için uzun zaman uğraştık. Ancak kortej hareket edince geçe-

bildik. Çantamı dergiye bıraktım.  

Bir süre Kızılay göbeğinde içine gireceğimiz bir topluluk bek-

ledik. Biraz kortejin arkasından, biraz kaldırımdan yürüdük. 

Uzun süre Maltepe Camii’ne ulaşmadan yerimize çakılıp 

kaldık.  Sonra yürüyüşe geçildi. Camiden aşağı, Strazburg 

Caddesi’nden Celal Bayar Bulvarı’na. Dikimevi yoluyla Asri 

Mezarlığa kadar.Ağabeyim çoktan ayrılmıştı. Kortejde yürü-

mek yerine kortejin bütününü görmek için öne doğru hızlı 

yürüdüm. Fakat yetişemedim. Yağmur, çamur… Yüz binlerce 

insan. Öğrenci, öğretmen, memur, işçi, gazeteci, avukat, 

öğretim üyesi, mühendis, sendikacı, yayıncı, emekli, asker, 

serbest çalışan… Yurdun değişik yerlerinden gelmiş kadın 

erkek yüz binlerce kişi. Ben bu büyüklükte toplantı, yürüyüş 

görmedim. Yoruldum. Şemsiyeme rağmen oldukça ıslandım.  

Sekiz Öğretmen kuruluşunun ortak açıklamasını dün basına 

çekmiştik. Cumhuriyet’te yok!... Gazeteler, televizyonlar Uğur 

Mumcu olayına gerekli önemi verdiler. Bunu Kemalizm’e, 

laikliğe, aydınlığa, özgür düşünceye yöneltilmiş bir saldırı 

olarak yorumladılar.  

1 Şubat 1993 Pazartesi: Dokuz Öğretmen Kuruluşu, Türk-İş 

Konferans Salonunda  “Uğur Mumcu Cinayeti ve Laik Eğitim” 

konulu bir toplantı yaptık. Dergi adına ben konuştum. Salon 

doldu. 
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Öğretmen Dünyasının Şubat 1993 tarihli 158. sayısında Uğur 

Mumcu’nun katli ile ilgili gelişmeler anlatılırken çerçeve içinde 

şu metin de yer alıyor: 

ÖĞRETMEN KURULUŞLARINDAN 

Biz aşağıda adları bulunan öğretmen kuruluşlarının temsilcile-

ri, kamuoyuna duyuruyoruz ki: 

Gazeteci yazar Uğur Mumcu’ya düzenlenen suikast, laikliği, 

insan haklarını, düşünce özgürlüğünü hedef almaktadır. Ül-

kemizi aydınlık bir geleceğe hazırlamakla görevli bir mesleğin 

temsilcileri olarak bu karanlık saldırıyı, bizim hedeflerimize 

karşı girişilmiş bir eylem olarak görüyoruz ve şiddetle lanetli-

yoruz. Bu tip saldırıların bizi laik kuşaklar yetiştirmek ve top-

lumu aydınlatmak görevinden alıkoyamayacağını, aksine 

kararlılığımızı artırdığını ilan ediyoruz. 

Ankara Emekli Öğretmenler Derneği,Des,Eğit-Der,Eğitim-

İş,Eğit-Sen,Öğretim Üyeleri Derneği, Öğretmen Dünya-

sı,Tim-Der 

Feride Serin 

İnsanlık 

saat alarmı  

sabah bir şehir sunar  

çapaklı gözlere 

(2) 

çapaklı gözlere  

beyaz bir resim çizer 

soğuk kış günü 

(3) 

soğuk kış günü  

nefesinde gizlenir  

evsiz insanın 

(4) 

evsiz insanın  

konuğu olur ölüm 

çıkmaz sokakta 

(5) 

çıkmaz sokakta  

buzdan iğne saplanır  

cansız bedene 

(6) 

cansız bedene  

borcu vardır dünyanın  

kimler sorumlu 

Haydar Ergülen 

İdiller Gazeli 

gözlerin yağmurdan yeni ayrılmış 

gibi çocuk, gibi büyük, gibi sımsıcak 

 

sen bir şehir olmalısın ya da nar 

belki granada, belki eylül, belki kırmızı 

gövden ruhunun yaz gecesi mi ne 

çok idil, çok deniz, çok rüzgâr 

çocukluğun tutmuş da yine âşık olmuşsun 

sanki bana, sanki ah, sanki olur a 

aşk bile dolduramaz bazı âşıkların yerini 

diye övgü, diye sana, diye haziran 

heves uykudaysa ruh çıplak gezer 

gazel bundan, keder bundan, sır bundan 

gözlerin şehirden yeni ayrılmış 

gibi dolu, gibi ürkek, gibi konuşkan 

hadi git şehirler yık kalbimize bu aşktan 
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*Hayat ve Sanata dair her konu derginin de konusudur, yeter 
ki kalıcı ve estetik olsun. 

*Dergi dostlar kulübü gibidir, ihtiyacı olan herkese açıktır. 
Katkılarla yaşar.  

*İnternet dergimize katılmak bedelsizdir.  
*Basılı dergi için yazı seçimi ağırlıkla oradan yapılır. Telif 

ödenmez. Basılı dergiye seçilenler ya da basılı dergiyi 
isteyenler gönderi masrafını karşılamak için katkıda bu-

lunmalıdır.  
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*Dergi yazı ve para buldukça çıkar.  
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Ulu dağların doruklarında gelir. 
Yürek kaldıran, kanat açtıran 
Bir eski zaman atlısı gibi dolanır, 
Dolanır karanlıklarını memleketimin, 
Ses olur dev ıssızlıklarında, 
Müthiş bir ışık olur, 
  
Bekle şafak gelir! 
  
...ve bilirsin sevgili, 
Ay büyürken gökyüzünde bir salkım söğüt, 
Tüy kesen kılıç ağzı gibi incecik bir ışıktır önce... 
Kıyamet orduları gibi ağarak dört yana, 
Mavi gelir, ışık gelir, 
Bekle güneş gelir. 
  
Bekle... gelir! 
  
Bekleme! 
Dikil onurunla, ulu ağaçlar gibi, 
Daldır köklerini toprağa, 
Bırak öte yüzünden çıksın, yer kürenin. 
  
Ancak o zaman açar, 
Açar sarı gülleri yüreğimin, 
Ay büyür, ayla olur, 
Ateş böcekleri sarar dallarımı. 
  
O gün can, 
O gün bir bahar gelir. 
  
Bin bahar gelir! 
                                                Şenol YAZICI  
Ancak o zaman açar, 
Açar sarı gülleri yüreğimin, 
Ay büyür, ayla olur, 
Ateş böcekleri sarar dallarımı. 
  
O gün can, 
O gün bir bahar gelir. 
  
Bin bahar gelir! 
  

 

 

 

 

 

 
 
  
  
  
 


