
 
BARIŞIN TÜRKÇESİ DE ZAYIF İMİŞ! 

 
Barış’a uslu çocuk olmayı öğretmişlerdi de akıllı 

çocuk olmayı kendisi becermek zorundaydı. 

Egemenler, düzen güçleri us’u itaat etme becerisi 

olarak belletmişlerdi ona. O nedenle Barış kalk 

derlerse oturuyor, otur derlerse oturuyor ve vur 

derlerse de vuruyordu. Ve bu nedenle büyükleri 

Barış’a ne uslu çocuk diyorlardı övgüyle. 

En son Yurtta Sulh Konseyi ile 15 Temmuz 

sonrası adını tekrar duyduğumuz sulh sözcüğünün 

ve günümüz Türkçesinde eş anlamlısı, Barış’a adını 

veren barışın başına gelmeyen kalmamıştır.  

Barış muktedirlerin gözünde kendi düzenlerinin 

egemenliğine verdikleri addır çoğucası; pax romana, 

pax otomana ve pax americana gibi.  

Milli birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz şu 

son zamanlarda bu barışın tehlikede olduğuna dair 

kanaat yaygındır. Muktedirlerin düzenine karşı 

çıkanların barış’ı ise sözdedir ve iç ve dış 

düşmanlarımızın suiistimaline uğramıştır. 

Bu düzen bozucu mihraklar nedeniyle barış ve 

barışseverlik sözcüklerinin yasaklanması ve bu 

kelimeleri kullananların kovuşturulması, tard 

edilmesi ve tedip edilmesi mecburidir. Makbul 

vatandaşlar bu tür kelimelerden zinhar uzak 

durmalıdır. 

Nihayetinde olan; iktidar, egemenlik 

mücadelelerinde bütün iyi sözcük ve kavramların, 

kutsal sayılan değer ve kavram ne varsa 

yağmalanmasının kaçınılmaz olduğudur. Cümle zor 

ama hakikat de öyle! Zaten Barış’ın Türkçesinin 

zayıf olmasının hocalarının, öğretmenlerinin 

Türkçesinin zayıflığından da kaynaklandığı gün gibi 

ortadır! 

Hocaların, öğretmenlerin hakikati basitlik, 

apaçıklık, pürüzsüzlük içinde açığa çıkan ve 

tanımlanan biricik bir şey olarak sunmaları ve 

savunmaları belki de barışın önündeki en büyük 

engellerden biri olabilir mi? Caudwel’in tespit ettiği 

gibi, hastalığın tedavisiyle uğraşanlar hastalığın 

kendisi ise ne yapılabilir?1 

Eğer hakikat ya/ya da ikiliği içinde iki şeyden biri 

ise ya barış ya savaş ya benimsin ya da kara 

toprağın da kaçınılmazdır. Ya kahraman ya hain ya 

erkek ya da kancık ya Türk ya da haşa Kürt, test 

sonucu ya negatif veya ya da pozitif olunabilen  
 

 

Dostlar, 

Kerkenez’i çıkarmadan önce cıvıklığa ve cinselliğe 

kaçmayan, yüzümüzde gülümseme oluşturmayı 

öncelemiştik. 

Bir eylülde çıkacak sayımızı da barışa adamayı 

planladık. 

  

Dostlar, 

27 Ağustos akşamında, adil yargılanma istemiyle 

ölüm orucunda olan Ebru Timtik’i yitirdik. Bu 

sıradan bir direniş, sıradan bir ölüm değil. Ne Ebru 

Timtik’in ne de Aytaç Ünsal’ın politik düşünceleri 

bizi ilgilendirmiyor. “Adil bir Yargı” isteminde 

bulunma ve insan yaşamı tüm bunların üzerinde bir 

olgu.  

 

Bu kez hüznü paylaşmak gerekti.  

 

Dostlar, 

Kerkenez bu sayıdan başlayarak aylık olarak 

yayınlanacak. Bu kez ayın birinde yayınlayacağız 

ama yedinci sayıdan başlayarak üçünde yayına 

girecek. Sıradan olmamak adına, farkındalık 

yaratırken farklılık için yayın günümüzü ayın biri 

yapmayacağız.  

 

Daha güzel, adil ve özgür bir ülke dileklerimizle. 

 

 

çağda barışı nasıl koruyabiliriz ki. 

Valla buradan pozitivizm eleştirisi bile çıkardı 

amma, zaten nadir Kerkenez okuruna da fazla eziyet 

etmemek niyetindeyim, kestim. 

Yine zaten, sürç-i lisanın bağışlanması ve 

sahiplerinin de kusuruna bakılmaması barışın 

olmazsa olmazlarından biri değil midir? Kusuruma 

bakmayın ama yine zaten, kusursuz metaller gibi 

kusursuz insanlar yetiştirme isteğimizin paradoksal 

sonuçlarından biri değil midir savaş? 

Bu aylık bu kadar kâfi diyelim de bitiriş duamızı 

edelim. Allah bizi bizim iyiliğimizi isteyenlerden 

kurtarsın. Allah bizi bize barış getirenlerden 

korusun. 

Kimse, bize onun bunun düzenini barış diye 

dayatmasın. Barış bizim çocuğumuz. Türkçesi zayıf 

da olsa! 
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1Christopher Caudwell, Ölen Bir Kültür Üzerine İncelemeler, İki Cilt Bir Arada / Metis 20. Yıl Özel Basımı, Çevirenler: Müge Gürsoy Sökmen, Ali 

Bucak, İstanbul, 2002. s.12. 



KARDEŞ                   

Arabadan, önce Tarçın indi. Sonra oğlu, kızı ve 

ardından adam… Karısı en son indi bir şeyler 

homurdanarak. Köşedeki masada, siparişlerini 

bekleyen aile, gelenleri ilgiyle izliyordu. En çok da en 

küçükleri Ömer… Tarçın, burnu yerde, hızla bahçeyi 

turladı. Tam ailenin yanından geçerken Ömer’i 

koklamak istedi. Ömer, kollarını ve bacaklarını 

toplayıp, sandalyesinde olabildiğince küçülürken, 

yardım isteyen gözlerle babasına baktı. Gelenler 

yandaki masaya yerleşirken, Tarçın küçük bir tur daha 

atıp, kendisine ayrılan sandalyeye kuruldu. Kadın, 

kalın bileziklerini, küpelerini, kolyesini düzeltip 

beğenmez gözlerle çevresine göz gezdirdi. 

Köşedekiler, tepkisiz ama eğlenerek izliyorlardı. 

Bahçe, benzinliğin bitişiğinde, sınırları çalılarla 

belirlenmiş, kenarda küçük bir fırın ve serpiştirilmiş 

birkaç masadan oluşuyordu. İri iki ağacın gölgesi, gün 

boyu güneşi kesiyordu. Belli ki, benzinliği işletenler 

burayı da işletiyordu.  

Adam, sudan iri bir yudum aldıktan sonra; “Ben, 

böyle yol üzeri, küçük yerlerin yemeklerini çok 

severim. Bu lezzeti hiçbir yerde bulamazsınız” derken 

ustaya işaret etti.   

Usta, elindeki tabakları masaya serpiştirirken; 

“Birer lahmacun yetecek mi?” diye sordu babaya. 

Baba, gözlerini kaçırarak, “yeter, yeter” dedi. “Birer 

de ayran.” Masada sevimsiz bir sessizlik oluştu. Usta 

ayranları almaya giderken, yan masaya geliyorum 

işareti yaptı. Baba, “Epey yolumuz var. Bir kez daha 

gaz almamız gerekecek.” dedi anneye gizlice. Anne 

başını salladı. 

Usta masaya yaklaştığında ne yiyebileceklerini 

sordu adam. Sadece lahmacun olduğunu öğrenince, “E 

doldur o zaman masayı.” dedi. “Dörder beşer 

lahmacun, bolca da ayran…” 

Ömer, babasının sarmaladığı lahmacunu dişleyip 

çekiştirirken, Tarçın’la göz göze geldi. Tarçın 

huysuzlandı. Çevresini yokladı. Herkes kendi 

havasındaydı. Sandalyesinden atlayıp Ömer’in yanına 

yaklaştı kuyruğunu sallayarak. Ömer, lahmacunu 

sakınarak çığlığı bastı. Adam aldırmadı. Çocukları 

da… Kadın, saçlarını düzeltirken, tiz sesiyle bağırdı. 

“Tarçın, gel buraya. Kardeşi rahatsız etme.” 

Tarçın, başını düşürdü, istemeyerek gitti sandalyesine 

tünedi. 

Babası Ömer’i sakinleştirirken, kadın da Tarçın’ı 

azarlıyordu. Ama yiyeceği geciktikçe Tarçın 

sabırsızlanıyor, huysuzlanıyordu. Ömer, ağzının 

kenarında ayran köpüğü ile Tarçın’a bir göz attı. 

Tarçın’ın gözleri de aklı da lahmacundaydı. Tam 

ortalık sakinleşti derken, Tarçın fırladığı gibi Ömer’in 

elinden lahmacunu kaptı, iki adım gidip, iki hamlede 

yuttu. Ömer çığlığı bastı, ortalık karıştı. Kadın öfkeyle 

bağırdı Tarçın’a. Tarçın suçlu gözlerle, çalıların altına 

sindi. 

Ömer hem korkmuş hem de kaptırdığı 

lahmacundan dolayı hırslanmıştı. Baba ne dese Ömer 

hırçınlaşıyordu. Elinin tersiyle yüzüne bulaşmış 

gözyaşlarını silerken bütün gücüyle bağırdı. “Ama 

hepsini yedi.” “Olsun…” dedi babası. Ne 

söyleyeceğini bilemedi.  Bir şeyler geveledi. “Yesin. 

Hem o kardeş…” diyebildi ancak. “Al. Benim 

lahmacunumu sen ye…” diyerek tabakları yer 

değiştirdi. Ömer, sakinleştiğinde bahçeye bir sessizlik 

çöktü. 

Baba, kollarını göğsünde bağlamış, aklında 

kim bilir neler, Ömer’i izlerken, usta elinde dolu 

tepsiyle masaya yaklaştı. İki lahmacun babanın 

tabağına, birer lahmacun da çocuklar ve annenin 

tabağına koyup, gülümseyerek, “Bizden…” deyip yan 

masaya geçti. Dolu tepsiyi ve bir helke ayranla 

bardakları masaya koydu.  

Gelen lahmacunla Ömer’in gözleri parladı. 

Diğerleri şaşkındı. Baba, durumu anlamak için ustayı 

kollarken, gözü yan masaya kaydı. Masadakiler, 

kocaman lokmalarla lahmacunları tüketiyordu. 

Tarçın’ın tabağında da parçalanmış bir deste 

lahmacun… 

Ömer yeni gelen lahmacunun kulağından bir 

parça kopardığında, diğerleri dokunmamışlardı henüz. 

Baba, annenin kulağına eğilip; “Hadi yiyelim…” dedi 

usulca. “Ne yapalım? Kalan paramız kadar alırız 

gazı…” İsteksiz uzandılar lahmacunlara…    

Ömer memnundu durumdan. Diğerlerinin 

tedirginliği davranışlarına yansıyordu. Baba, bardağın 

dibine birikmiş ayranı da içtikten sonra “Ben hesabı 

ödeyeyim…” diyerek kalktı. Usta kasadaydı. 

“Borcunuz dört lahmacun, dört ayran…” dedi. 

Baba duraksadı. Evet öyle…” dedi usta. Baba kabul 

etmek istemedi. “Sizin emeğiniz var, masrafınız 

var…” diyecek oldu, dedirtmedi. “Hem biz 

emeğimizi de masrafımızı da karşılarız bir 

yerlerden…” diyerek göz ucuyla yan masayı gösterdi. 

“Ama nasıl olur?” dedi baba. “Olmaz ki…” Usta, 

babanın elindeki parayı alıp, üzerini hesaplarken; 

“Olur…” dedi babacan bir tavırla. “Bazen olur. Hadi 

size iyi yolculuklar.”    

Araba üçüncü denemede çalıştı. Baba, göz ucu ile 

karısına baktı. Göz göze geldiler. Gülümseyemediler. 

İçeride kahrolası bir sessizlik vardı. Kaseti ittirdi, 

hafifçe gaza dokundu. Trafiğe katılıp, sağ şeritten akıp 

gittiler… 
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           BÖYLE Mİ MÜFETTİŞ BEY! 

 
Yıl 1974. İzmir- Kiraz ilçesinde 

öğretmenlerin öğretim yılı başlangıç toplantısı 

var. Koca salonda iki yüz civarında 

öğretmeniz. Dört müfettiş görevli. Birisi habire 

anlatıyor. “Çok çalışın arkadaşlar. Vatandaşın 

çocuğunu sınıfta bırakmayın. Birinci sınıfta 

okuma-yazmayı öğrenemediyse; ikinci sınıfta 

öğrensin. İkinci sınıfta öğrenmediyse; üçüncü 

sınıfta öğrensin. Üçüncü sınıfta öğrenmediyse; 

dörtte, beşte öğrensin” der demez arkadan bir 

ses “çüşşşş!” Koca salon buz kesiyor. Müfettiş 

duymazdan geliyor.  Diğer müfettiş mikrofonu 

kapıyor. Başlıyor öğretmen davranışları, 

öğretmenin giyim kuşamını anlatmaya: 

“Arkadaşlar! Öğretmen her gün tıraşlı, 

elbisesi ütülü sınıfa girmelidir. Kravatsız zaten 

derse girilmez. Ayakkabısının altı delik olsa 

bile, üstü mutlaka boyalı olmalıdır!” deyince, 

sahnenin önünde oturan Hasan Hüseyin Göncü 

adlı arkadaş, sağ bacağını sahneye doğru 

kaldırıyor. Ayakkabının tabanı sökük. Sadece 

topuğa bir ilintisi var. Başlıyor ayağını aşağı 

yukarı sallamaya. Ayakkabının altı şap şup 

diye ses çıkarıyor. Bir yandan da bağırıyor. 

“BÖYLE Mİ MÜFETTİŞ BEY! BÖYLE Mİ 

MÜFETTİŞ BEY!” Alkışlar arasında toplantı 

sona eriyor. 

 

 

 
 

SEL SÖYLEŞİSİ 
• Duydun mu Heri, Giresun’u sel basıvemiş.  

• Ne diysin? Zarar çok muynuş?  

• Şaarı heşleyivemiş.  

Sinoplu telefonu bırakıp yanındakine döner. 

• Ne di kız buuu? 

• Ne biliym kııız. Ben onu duymim ki 

Yeniden telefonu alır. 

• Ne diysin sen. Ben anamiym. 

• Giresun’u sel götürüvemiş. İnasanları da 
telef etmiş. 

• İnanmiym. Neren gelmiş bu kada yağmur? 

• Bizim göbellere sorum da, Asor mu Azor 
mu bi yer vamış uzak bi memlekette. Orası mı 
basturuvemiş neymiş. Oran gelüvemiş. 

• Kıızz, desene kökü dışada bunun da. Elbet o 
zaman gavur işidü bu. 

• Desene gız, bu da dış güçlerin işi.  

• Onculayın yamuru getüren Azor mudu 
nedü onu bulup dutamamışla mı? 

• Dutmuşladu, bili misin, belki Silivrü’ye 
dıkmışladu onu da. Kaçağ mu? 

• Çamdunun dibine dinelsin dursun, costar 
culuğu. Acıman kömüş malana. 

 
ESRİME    

Kalktım. 

Her kımıldanışımda unutulmuş bir eski anı gibi kendini anımsatan sevimsiz bir bel ağrısı. Oysa ben sevgi dili tutkunuyum. 

Ne acıları, ne ayrılıkları, ne de ölümleri sevmem. Kolay kolay kötü söz çıkmaz dudaklarımdan. Düşmana bile ilenmem kötülüğü 

diyeceğim ama “düşman” bile göremem ki kimseyi… 

Bu benim dünyam değil. Her yanından acı fışkıran dünyada ne işim vardı da geldim, bilemem. Hazanın güzelliğini yaşamak 

varken, acının hüznü niye?  

Yaz sıcağının serin suları yitti. Karanlık dip suları gibi dünyamız. Acımasız boğuntulu. Bir mumun alevi ışıtsa karanlığı, biter 

mi bu hüzünler acaba? Kim çaldı o mumları? O, ışıl ışıl bahar sabahlarımı kim çaldı?  

“Bugün efkârlıyım, açmasın güller.” 3 

             



40 YILDAN BU YANA 

 
Bir cuma günü, ülkemin üstünde dolaşan kara 

bulutlar, zifiri bir karanlık gibi çökmüştü. 

“Bayrak hareketi” parolası ile yapılan 12 Eylül 

1980 Darbesinin gerekçesini saat 13.00 de darbe lideri 

açıkladı. Ülke kan gölüne dönmüş de ülkenin 

bölünmez bütünlüğü tehlikede imiş de siyasiler 

anlaşamamışlar da, 1960 demokrasisi bize bol gelmiş 

de… Bu harekâtı ordu yapmak zorunda kalmış da… 

 Evet, ülkede devlet denetimindeki çeteler, ölüm 

mangaları katliamlar yapıyordu, sokakta, işyerlerinde, 

kahvelerde ve evlerinde bilim insanları ve gençlerimiz 

öldürülüyordu. 

Ülkeyi soyup soğana çevirenler, “70 cente 

muhtaç olduk” diyordu. 24 Ocak’ta ise Neo-liberal 

serbest piyasa kararı ile düzlüğe çıkılacağını ileri 

sürerek kişisel hak ve özgürlükler yanında toplumsal 

örgütlülüğün de yok edilmesini istiyorlardı. 

 Bunun uygulanması için ORDU- ABD iş birliği 

ile 3. Darbeyi yaptılar.  

Kahramanmaraş, Çorum, Sivas, Malatya, Fatsa 

kitlesel katliamları yetmemiş,12 Eylül zifiri 

karanlığında katliamlar, sokakta, cezaevlerinde ve 

darağaçlarında devam ediyordu. 
“Gökte turna dizim dizim 
Dinmedi yürekte sızım 
Erdal Eren’i asmışlar 

Ağıtını söyler sazım…” 
                                  Ali Ekber EREN 

“Asmayalım da beleyelim mi?” diyerek 50 
insanımızı katlettiler. 

İşkencelerde genç kızlara copla tecavüz edilirken, 
“copa ne gerek var, aslanlar gibi çocuklarımız var” 
diyerek yedi yüz bin gencimizi işkenceden geçirdiler.  

“Büyü de baban sana  
Baskılar işkenceler alacak 
Kelepçeler, gözaltılar 
Zındanlar alacak 
Büyü de 
Büyüyüp on yedine geldiğinde 
Büyü de baban sana  
İdamlar alacak” 
                             Gülten AKIN 
Milyonların fişlendiği, binlerin vatansız ve işsiz 

kaldığı bir zifiri karanlıktı o yıllar. Bu karanlığı yırtan 
ışıklar cezaevlerinden geliyordu. 

Yılan gibi ipleriyle halkın vicdanını, iş, ekmek ve 
özgürlük mücadelesini boğacaklarını sandılar. 

Necdetler, Sonerler, İlyaslar, Hıdırlar ve on yedi 
yaşındaki Erdal Eren son sözleriyle darağacında zifiri 
karanlığa şişekler çaktılar. 

 

Onlar ölümleriyle ölümsüzleştiler. İdeallerinin 

ve fikirlerinin zaferini inşa ettiler. Onlar; Denizlerin, 

Mahirlerin, İboların ve Mazlumların onur ve gurur 

tepesine çıktılar. 

Yetmedi sizlerin şimşekleri cellatlara…. 

Yokluk, yoksulluk, adaletsizlik, işkence, doğa 

ve kadın katliamları yani insanlığın en vahşi suçları 

kutsallık adına hala işlenmeye devam ediyor. 

İdealleri ve fikirleri toprağın altına 

gömebileceklerini sanan mezarcılar sanmasınlar ki, 

gömülür. 

“Saraylar saltanatlar çöker 

Kan susar bir gün 

Zulüm biter 

Menekşeler açılır üstümüzde 

Leylaklar da güler 

Bugünlerden geriye 

Bir yarına gidenler kalır 

Bir de yarın için direnenler. 

……… 

Bitmedi daha sürüyor o kavga 

Ve sürecek 

Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek” 

                                    Adnan YÜCEL 

 

 

 
 
 

NADİR GÜLERMİŞ 
 

Cemal Nadir’i üzgün gören bir dostu 

seslendi: 

-Hayrola Üstat? Ne bu surat!  Sen 

“güler” değil misin? 

-Evet ama “Nadir Güler”im. 

 

Yunus Bekir Yurdakul 

“Ölmeden İyi İnsanlar” 
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SAVAŞ KARŞITLIĞI 

 
 

Savaş tamtamlarının sesi yükselmeye başladı 

yine. Öylesine yükseliyor ki kim duyar barışın 

müziğini. 

Savaş yalnızca burjuvazinin işine yarar. 

Yalnızca onu zenginleştirir. O her şeye egemen 

olduğundan zordur barışın kavgasını vermek. 

Burada soru, burjuvazinin mevzilerinden 

barışçıl yöntemlerle atılıp atılamayacağıdır. Bu soru 

ana sorunsalı oluşturmaktadır. 

 

Dallarda kalmış baharları, 

Hani ödünç vermiştik kavgaya. 

 

Ne kavga bitti ne geri geldi 

   Ödünçlerimiz. 

 

Sömürücülüğün tüze tanımaz saldırganlığı 

yakıyor ana yüreklerini. Umut, tutsak kalmış zindan 

karanlığı kasalarda. Sevdalar sahte, gülücükler 

yalancı mı olmalıydı? Karabasanlara yazgılı mıdır 

ki insanlık?  

 

Sahi yazgı nedir? Kim yazar bu karayazıları? 

Barışı kanla yazan dinlerin tanrıları kimlerdir?  

Nasıl ateşlerler namluları?  

 

Kimliğimi bana bırakın. Ne olduğumu, kim 

olduğumu öğretmeyin bana. Önce kendinizin kim 

olduğunu bakın, sonra barışı kucaklamayı 

düşleyelim birlikte. Ben Hititliyim, Lidyalıyım, 

Urartuluyum. Ben bu Anadolu toprağının 

çocuğuyum, Anadoluluyum, Anadolu’yum.   

 

“Toprağın bedeli kandır” diyorsan 

yanılıyorsun. Toprak üzerinde yaşayanları 

beslediğinde, barındırdığında, gönendirdiğinde 

yurttur. Bu nedenle de bedeli terdir, emektir.  

 

 

“Kazma ile dövmeyince az verdi, 

Benim sadık yârim kara topraktır.” 

                                           AŞIK VEYSEL 

 

 

 

Bu toprağın insanlarını terlerini başkaları için 

akıtıp, onları gönendirmeye koşmaklı iseler, ne 

önemi var kimliklerinin. Ahmet ya da Fatma olsa ne 

olur, laik ya da dinci olsa… Önemli olan “kazma ile 

dövdüğünüzde çok vermesi de değil.” Bu çokluğun 

kimler için olduğudur.  

 

“Taş baltayı bulan insan, 

İndirdi kafasına kardeşinin; 

Egemenlik için.” 

 

İnsanlığın tarihini, “savaşlar tarihi” olarak 

bellettiler bize. Doğru muydu, yanlış mıydı 

bilemem. Bildiğim; savaşların gerçek nedenlerini 

öğretmedikleridir okullarda. Savaşların ana nedenin 

‘egemenlik’ olduğunu öğretmedikleridir. Bazen 

egemenlerin kendi aralarındaki, bazen de sınıflar 

arasındaki egemenlik.  

 

Sınıflar arasındaki egemenlik savaşı, en kıyıcı 

olanı olmuştur bence, olmaz olası savaşların. 

Spartaküs ya da Bedrettin isyanları gösterir bunu. 

Ama en kötüsü egemenler için savaşmaktır, 

bilinçsizce…  

 

bir kalem barış yazar 

bir deniz üşür 

ya kim sevsin sevdaları 

 

Denizin iki yakasının ezgilerinde gizlenir 

özlemler. Buzuki bağlamaya vurgunsa eğer, 

karşılıksız mıdır sevdası. Kim yıkamış iyotlu suları 

kanla. Çoban Dimitri mi, rençper Mehmet mi? Bağ 

bozumunda birlikte şarap içmenin günah olduğunu 

hangi yalancı söylemiş? Hangi fesat el koymuş ballı 

incirlerimize.  

 

İrini ile Barış’ı kim ayırabilir ki?  
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