
 



 

 
GEZİ’NELİM Mİ? 
2013 Mayıs’ında başlayıp, geçmiş toplumsal 

hareketlere göre uzun süren ve günümüzde de tartışma 
konusu olan bir toplumsal olaydır “Gezi Parkı” merkezli 
eylemlilik. Eylemler; çevreci bir duruşla kamusal alanların 
ticarileşmemesi, ranta açılıp talan edilmemesi isteği ile 
kentsel protesto ekseninde bir “meydan okuma” eylemi 
olarak başladı. Sonralarında ise politik bir çizgiye evrilerek 
iktidara ve politikalarına karşı sosyal bir harekete dönüştü. 
Etkileşimi ve görülmemiş boyutlara ulaşması; yaşanan 
adaletsizlikler ve mülksüzleşme süreci karşısında kent 
haklarını kullanma ve yaşam alanlarında söz sahibi olma 
isteminden güç almıştır. 

Küreselleşen kapitalizmin istemleri gereği siyasal 
iktidarların uygulama yapmaları, toplumda kendiliğinde 
(örgütsüz, spontane) eylemliliklere neden olabilmek, bu 
eylemliliklere geniş halk kitleleri çağrısız olarak kendiliğinden 
katılmaktadır. Özelleştirmelerin yarattığı yoksunluk ile 
kentsel dönüşümlerin yol açtığı mülksüzleştirme ekonomisi, 
kentin dönüştürülmesinde söz ve karar sahibi yapılmayan 
kitlelerde tepkilere yol açmakta. Ulus devletlerin varlık 
nedenlerine aykırı olarak küresel sermayenin yönetimine 
girmesi, kamusal alanları birer mücadele alanı 
yapabilmektedir. 

Toplumun büyük bir bölümünün, gündelik yaşam 
standartlarından duyduğu memnuniyetsizlik kentsel 
toplumsal hareketlerin ana etmeni olabilmektedir. Kent 
hakkı, bu tür sorunsallar çevresinde gelişir. Memnuniyetsiz 
insanların çığlığı giderek kendini duyurmaya başlar. 

Kent hakkı kavramı donuk bir kavram değildir. “Nasıl 
bir kent istediğimiz ve nasıl bir toplumsal ilişkiler” 
istenildiğine göre şekillenir. Ayrıca doğayla olan ilişkilerimiz 
ile yaşam biçimimizi belirleyebilme haklarını da içerir. Bunu, 
kentsel hareketlerde ateşleyici olan çevreci yaklaşımlarda 
görebiliriz.  

Gezi, bunların yanı sıra teknolojik çağda örgütlenme 
biçimlerinin değişimini de görmemize neden olmuştur. 
Ezberimizdeki örgütlenme (eylem) biçimleri ile ilgili 
ezberlerimizi tartışılır kılmıştır. Ekolojik, çevresel, kültürel 
kimliksel konularda, yani yaşamın tüm alanlarındaki 
mücadele biçimleri için yeni bakış açıları geliştirmek 
gerekliliğini düşündürmektedir. 

Kitlelerin, ortak sorunları karşısında ortak zeminlerde 
kitleselleşebileceğini ortaya koymuştur. Bu yeni bir kültür 
olmaktan çok yeni bir yöntemsel olgu gibidir. 

Burada ilgiyi çeken ise; Gezi sürecindeki sorunların 
benzerlerinin kat kat fazlasının yaşandığı günümüzde, 
eylemselliğin yerel kalmasıdır. Bu da ayrıca incelenmesi 
gereken bir olgudur. 

Gezi’nin bir özelliği de çoğulcu değil, çoğunlukçu bir 
hareket olmasıdır. Buna karşın Gezi; birey sanatçıların değil, 
ortaklaşa üretilen sanatın yaratıcılığın çokça yaşandığı bir 
olgu olmuştur. Sanatın, yaşama renk katması, güzellikler 
oluşturmasının araştırılması için yeni bir laboratuvar 
olmuştur. Bu nedenlerle de toplumsal belleğimizde tazeliğini 
korumaktadır. 

  
 

KENDİNİZE HAPSOLDUNUZ 
(Pandemi      ) 

Zaman geldi çattı dedi. 

Kendi yarattığınız kozaların içine, hapsoldunuz. 

Yarattıklarınızı görmemekte direndiğiniz hayatlarınıza, 

yakından bakın. 

Buyurun, size bol bol zaman. 

Hem kendinizle, hem bu zamana kadar var ettiklerinizle 

yüzleşin. 

Yaratıp, doğurup, görmezden geldiklerinizden artık 

kaçamazsınız. Dışarı çıkmanız yasak. 

Her birinize, birbirinizi gönderdim ayna diye, 

Gönül gözüyle bakamadığınız aynalara, buyurun yakından 

bakın. 

Her bela köre çile, görene hediye dedi. 

Körler bile artık mecbur görmeye. Çünkü gözü açmanın 

başka bir yolu çile. 

Kiminiz, kozasının içinde eziyetteyken, kiminiz cennette. 

Hepiniz kelebek olup çıkamayacak elbette. 

Adım adım değişeceksiniz.  Anladıkça büyüyeceksiniz. 

Gönderdiğim aynaları görmezden geldiniz, 

Kendinizi şimdi boy aynasında izleyeceksiniz. 

Akıllar susacak, gönüller konuşacak dedi. 

Dışarının sultanı akıl, içeride nasıl konuşacağını bilemez. 

Aklın gürültüsünden duyamadığınız kendi sesinizi şimdi 

duyacaksınız. 

Kendinize söyleyeceklerinize, kulaklarınız inanamayacak. 

Yıllar evvel susan ses, her bildiğini dökecek önünüze. 

Duyduklarınıza katlanamayacaksınız. 

Ama bu sefer kaçamayacaksınız. Dışarı çıkmanız yasak. 

İçeride kalacaksınız. 

Kiminiz kapanıp kaldığınız yerlerde öfke, utanç, korku 

yüklenecek. 

Kiminiz kendi zenginliğinin içinde dinlenecek. 

Kiminiz sıkılacak zaman geçsin diye söylenecek. 

Kiminiz içerideki kocaman dünyada çocuk gibi eğlenecek. 

Kiminize yokluk olacak bu koza, kiminize bolluk… 

Kiminizin gözünden yaşlar, kiminizin başından yıldızlar 

yağacak. 

Ne yarattıysanız ona doyacaksınız. 

Azar azar ölecek, azar azar olacaksınız. 

Kozalarınızdan hepiniz, öyle ya da böyle kanatlanarak 

çıkacaksınız. 

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 

Hiçbiriniz için. 

Dinledim suyun sesini… 

Cennetimden huzurla seyre daldım zamanın yüceliğini… 
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DELİKANLILAR DA AĞLAR 
 
Gölköy’ün delikanlısını elbette çoğu insan bilmez. 

Onu unutmayanlar ise Kastamonu Gölköy İlköğretmen Okulu 
öğrencileri ve öğretmenleridir. O, benim için küçüklüğümde 
kendisinden çekindiğim, ilk gençliğimde kıskandığım ve 
gizliden gizliye özendiğim –tanıyan kim özenmemiş, onun 
yerinde olmak istememiştir ki- ağabeyim Muzaffer Altay’dır. 

O, müzik öğretmeniydi. Uçuş brövesi olan, kurs 
birincisi iyi bir pilottu. Motosiklet tutkunuydu ki arkasına 
binmek bile cesaret isterdi ve her şeyden önce hiçbir haksızlık 
karşısında sessiz kalmayan bir delikanlıydı, sözcüğün tam 
anlamıyla. 

Öğrencisi Dursun Uçan’ın O’nun delikanlılığını 
anlatan bir anısından sonra sürdürelim yazımızı. 

“Abdurrahman Paşa Lisesi ile basketbol maçlarımız 
çok çekişmeli ve iddialı geçerdi.  Bu çekişme o düzeyde 
olurdu ki Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını aratmazdı.  

Yine Göl Öğretmen Okulu ve Abdurrahman Paşa 
Lisesi arasında geçen bir basketbol maçındayız. Lisenin 
beden eğitimi öğretmeni İsmail Dönmez Kastamonu'nun 
önde gelen kabadayılarındandı. Maçı kazanabilmek için her 
türlü entrikaya başvururdu.  

Maç başlayalı hayli bir zaman olmuş Göl Öğretmen 
Okulu takımı öne geçmişti. İsmail Dönmez bir masa 
hakemlerine koşuyor bir orta hakemlere müdahalede 
bulunuyordu.   

O sırada seyirciler arasından bir ses yükseldi. 
Herkes dönüp o yöne baktığında o gür sesin Muzaffer 
Altay'ın sesi olduğunu gördü. Bugün gibi hatırlıyorum o anı. 
Şöyle seslendi öğretmenimiz İsmail Dönmez'e.  

”İsmaiiiilll, İsmaiiiilll, dangalaklık yapma ulan, otur 
yerine. Oturmazsan ben gelir oturturum yerine.”  

O anda koskocaman salon sessizliğe bürünmüştü. 
Herkes bu iki şahsı izliyordu merakla. O kabadayı, hırçın, 
yırtıcı İsmail Hoca adeta büzüşüp kalmış, sonrasında da tıpış 
tıpış yerine giderek oturmuştu.  

Ben bu anı hiç unutmadım ve aklıma geldiğinde, o 
anlar bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçer. Muzaffer 
Altay kadar yiğit, korkusuz ve mert bir insanla da yaşamım 
içerisinde çok az karşılaştım. Aynı zamanda sevgili 
öğretmenim Muzaffer Altay adaletli biri olarak da 
gönlümdeki yerini almıştır. Önünde saygı ile eğiliyor, 
anılarımla O'nu selamlıyorum.” 

2005 yılı yazında İzmir’e gelmişti. Egekent’teki 
evimin otoparkındaydık. Gözüm bir ara ağabeyimin sağ 
ayağının başparmağına ilişti. –O da benim gibi yazları sandalet 
giyerdi- Parmağın ucundaki bir yaraya bant yapıştırmıştı. 
Sordum: 

- Parmağına ne oldu abi? 
-Yav, bir çıban çıktı. Doktora gittim, merhem verdi 

ama geçmedi. 
-Ne kadar zamandır var? 
-İki ayı geçti. 
Sustum. Aklıma geleni söyleyemedim ama 

uyarmadan da olmazdı. 

 
-Şimdiye değin çoktan geçmesi gerekirdi. İstanbul’a 

döndüğünde iyi bir hastaneye gitsen ve baktırsan çok iyi olur, 
dedim. 

Aradan iki ay kadar zaman geçti mi anımsamıyorum. 
Bir gün ağabeyim telefonla aradı. Birkaç gün sonra ameliyatla 
başparmağının alınacağını, benim yanında olmamı istediğini 
söyledi.  

İstanbul, cilt kanseri, hastane, ameliyat anında 
ameliyathane ile patoloji laboratuvarı arsındaki koşuşturma… 

Yazları Seferihisar, kışları Üsküdar Selimiye’deki 
kiralık evdeyiz.  O kışı geçirdik. Ağabeyimin çıbanlarının sayısı 
gittikçe artıyordu. Önce sağ bacağının her yerini, sonra 
gövdesini sarmaya başladı. Bu süreçte tedavisi Ankara Tıp 
fakültesinde yapılıyordu. O yıllarda dünyada yalnızca üç yerde 
uygulanan bir tedaviydi. 

Bir kış günü yine tedavisi için Ankara’ya gitmesi 
gerekmişti. Bu kez benim araba ile gitmemizi istemişti. Belli ki; 
yanında birisinin olmasını istiyordu.  

Sabaha karşı yola çıktık. Sabah saatlerinde Ankara’ya 
girdiğimizde kar atıştırmaya başlamıştı. Yine sağ bacağının 
gövdeyle birleştiği yerden ilaç verdiler. Tedavi ve işlemlerle 
akşamı etmiştik. Akşam alacasında geriye dönmek için yola 
çıktığımızda her yer çoktan beyaza boyanmıştı.  

Ankara’dan çıktıktan bir süre sonra ön tekerleklere 
zincir takmak zorunda kaldık. O arada İstanbul’dan bir 
arkadaşım telefonla arayarak “televizyon haberlerinde Bolu 
dağı tünelinin kapandığını dinlediğini” bildirdi. Yapacak bir şey 
yoktu, yola devam ettik.  

Tedavilerin hastalığı yok etmediğini, yayılmanın 
sürdüğünü bizim gibi ağabeyim de görüyor ve giderek o kötü 
sonun yaklaştığını biliyordu. Ağabeyim, içkiyi hele hele 
meyhane ortamında dostlarıyla olmayı severdi. Üstelik 
bundan sonra bunları yapamayacağının da bilincindeydi.  

O gece kar bizi epeyce uğraştırdı. Zincir koptu, bir 
istasyonda yenisini alıp taktırdık. Bolu Dağı tünelinin girişinde 
uzun süre bekledik. 

O anlardan birinde arabanın radyosunun disk 
çalarında bir şarkı başladı. “Bu akşam bütün meyhanelerini 
dolaştım İstanbul’un” … 

Bir ara gözlerim ağabeyime kaydığında gözlerinden 
süzülen yaşları gördüm. Gölköy’ün Delikanlısı ağlıyordu. 

 

 
Fotoğrafta siyah ceket ve kareli gömlekli Muzaffer Altay 
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“BEN” KİMİM? 

Bir insana Sen kimsin? diye sorarsanız önce ismini 

sonra mesleğini, daha sonra da kimlerden olduğunu 

söyler genellikle. 

 Bir insanın ismi ya da mesleği o insanın kim 

olduğunu açıklar mı?  İsim veya soy o insanın 

özelliklerini ortaya çıkarır mı?  

“Ben”i tanımlamak için; bilim, felsefe ve din birçok 

belirlemeler yapmıştır. İnsan düşünsel ve bedensel olarak 

sürekli değişimde olduğu için, hepsi de “ben” kimim? 

sorusuna tam cevap bulamamış, hala yeni tanımlamalar 

ortaya atılmaktadır.  

Descartes; “düşünüyorum öyle ise varım” sözüyle, 

düşünceyi “ben”in önüne koyar. Marx; “varım ki 

düşünüyorum” diyerek “ben”i düşüncenin önüne koyar. 

Yaşamı belirleyen bilinç değil, tersine bilinci belirleyen 

yaşam olduğunu ileri sürer. 

“Ben” kimim? sorusunu cevaplamaya çalışan bir 

kişi aslında kendisine Ne?  Nasıl? ve Niçin? sorularına 

karşılık aramaktadır. “Ben” zamanım, “Ben” işim, 

“Ben” davranışım, “Ben” düşünceyim ifadelerine 

karşılık gelen açıklamalar, kişinin sadece bedensel değil, 

toplumsal olduğunun da bir tespitidir. 

Yaşadıklarına göre kendilerini ve düşüncelerini 

oluşturan insanlar, benliğini kişiliği içinde bulurlar. 

Yunus Emre’nin dediği gibi” Bir ben vardır bende, 

benden içeri” “Ben” toplumsal yapı içerisinde karşılık 

bulur ve kişiliğe dönüşür.  

Her “Ben” toplum içerisinde, sevilen, sayılan bir 

kişilik olmak ister. Bunu yaşamın amacı haline getirir. Bir 

tutku olarak görür. Bu tutku yaşama bağlılığının yönünü 

gösterir. Başarırsa mutlu, başaramazsa sorunlu olur. 

Kişilik bazen göz yaşı döker, yok olan değerler 

için. 

 Bazen direnir, sesiyle, kalemiyle ve bedeniyle 

üstüne gelen karabasanı kaldırmak için.  

Bazen sever, en acı darbeleri görse, yaşasa bile, 

sabahı umut ederek gelecek güzel günler için.  

Kişiliğimiz, var olan yapı içerisinde bize giydirilen 

sahne elbisesi ile oynadığımız bir oyundur. Bu oyunda 

benliğimiz hep pozitiftir. Sütten çıkmış ak kaşık 

gibiyizdir. Değişmesi gereken biz değil, “o” dur. 

“Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” 

öfkesini gösterirken makamımızı, mevkiimizi, para ve 

gücümüzü öne çıkartırız. Biz değil, dünya değişsin isteriz 

Tolstoy; Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor, 

ama kendini değiştirmeyi düşünmüyor” diyor. 

“Ben”, kendini eserleriyle, yetiştirdiği insanlarla, 

ağaçlarla, başarı ödülleriyle, yaptığı iyi şeylerle ifade 

eder. Kötülük hep kendinin dışındadır.  

Sınıf atlama, kısa yoldan zengin olma, lüks yaşama 

kavuşma arzularına, ihtiraslarına yenilen “Ben” hep 

iyilik, güzellik mi yapar? 

 S.Peker gibileri kendilerini muktedir hissederken 

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan 

akademisyenlerin kanında duş planlarken de mi topluma 

güzellikler yapacaktı? 

İyi de bu kötülükler nereden geliyor? Herkes iyi de 

bu pisliklerin sorumlusu kim? “Ben” hep haklı ise, iyi 

ise, güzelse bu pis kokuları yayan kim? 

Filozof Hannah Arendt’in İsrail’de yargılanan bir 

Nazi’nin davranışı ve ifadeleri karşısında yazdığı ve Özge 

Çelik’in çevirdiği “kötülüğün sıradanlığı” kitabında 

ifade ettiği gibi, Kadınları katledenler, hırsızlar, doğa 

katliamcıları yanında, aptalca yalanlara kananlar her gün 

pislikler saçarken, bunları olağan karşılayan hangi benlik 

acaba? Hegel’in ifadesi ile “zamanın ruh”u bu mu? 

Yok, yok” Ben” kimim? Sorusuna cevabı Can Yücel 

versin. 

Toprak gibi olmalısın, ezildikçe sertleşmelisin! 

Seni ezenler sana muhtaç kalmalı. Hayatı sende 

bulmalı.” 
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YORGUN 
 
Bahçe öylesine dingindi ki, ötüp kaçıveren serçe olmasa 

hiçbir yaşam belirtisi olmayacaktı. Serçe dönüp bir daha öttü, 
bir daha da gelmedi. Sessizliğin ortasında, elindeki kitabın 
takılıp kaldığı sayfasında yakaladı kendisini. Yanındaki ıhlamur 
ağacının, kendisine uzanmış dalından kopardığı yaprağı ayraç 
yaparak kitabı kapattı, usulca masaya bıraktı. Geriye 
yaslandığında, beynine yuvalanmış hüzün depreşti ansızın. Hiç 
kurtulamadığı, onca yıl sonra bile taptaze duran hüzün… 

Eşinin “çay koyuyorum” diye seslenmesini duymadı. 
Kalktı, yeni ilaç attığı gülleri, diktiği sekiz on domates, bir o 
kadar salatalık ve birkaç biber fidesini yokladı. Bu günlük bir 
şey istemiyorlardı. Çiçeklere baktı. Onlar da iyiydiler. Elleri 
ceplerinde, amaçsız, küçük bir tur attıktan sonra, elma 
ağacının dibine dikildi. Gökyüzüne baktı öylesine… Tertemiz 
bir mavi akıp gidiyordu.  

Bahçeye, su içmeye gelen bir çift saksağanın 
oynaşmasıyla kendine geldi. Gitti birisi masaya kondu, diğeri 
hemen yanına, ıhlamurun dalına… Onları ürkütmemek için 
kımıldamadı. Masanın üzerindeki, gagasını temizledikten 
sonra havalandı gitti, diğeri de peşinden…  

Gözü masadaki kitaba ilişti. Kim bilir kaçıncı kez 
okuyordu… Kim bilir kaç kez daha okuyacaktı. Her okuyuşunda 
yıllar öncesinin acıları depreşiyor, boğazı düğümleniyor, susup 
kalıyordu. Olanlarda bir şey yapamamanın suçluluğu hiç 
bırakmıyordu onu.  Oysa umarsızlık herkesteydi…  

****** 
Arabayı çalıştırdığında, teyp de çalıştı... Önce bir 

sessizlik, sonra yüreğe pıt pıt vuran gitarın sesi... Ardından 
ciğeri burgu burgu delen obua. Giderek acı bir çığlığa dönüşen 
obuanın sesinin altında, gitarın küçük küçük biriktirdiği öfke. 
Sonrası, birlikte haykırış, hüzün ve isyan…  

Araba yavaş yavaş ilerlerken, pencereleri kapattı, 
müziğin sesini kıstı. Duyabileceği kadar… Kimsenin duymasını 
istemiyordu sanki. Sanki ona, giderken dinlettirmedikleri için, 
kimsenin de dinlemesini istemiyordu. Boğazında bir yumrukla, 
sesi biraz daha kıstı.  

Önce çiçekçiye uğradı. Kendisi üç gül seçti en 
alımlılarından. Sonra sekiz tane daha istedi… Hiç konuşmadan 
ödemesini yapıp arabasına yöneldi. Gülleri yan koltuğa bırakıp 
arabayı çalıştırdı. Gitarın hüzün dolu sesi arabayı doldurdu 
yeniden... Gelip geçenlerin farkında bile değildi. Teybin sesini 
biraz artırıp hareketlendi… Beyninde koca bir boşluk 2. kapıya 
yanaştı.  Girişe en yakın yere park ederek, sesi biraz daha 
artırıp geriye yaslandı. Kapadı gözlerini, konçerto bitene kadar 
kımıldamadan dinledi. 

Arabadan inerken gözlerini sildi birilerinden saklar gibi. 
Yakışmazdı onlara ağlamak. Diklendi, gülleri kucaklayıp içeri 
girdi. Yere basmaktan çekinir gibi, küçük, yorgun adımlarla 
ilerleyip mezarın başında durdu. Sessizce…  Epeyce… 
Duyularının tümü kapalıydı dışarıya. Hiç karşılaşmamışlardı, 
konuşmamışlardı, tanışmamışlardı… Ancak hep birlikteydiler, 
yan yanaydılar, omuz omuzaydılar…  Onların yokluklarında 
bile…  

Kendi seçtiği güllerden birisini alıp usulca koydu 
mezarın üzerine. Diğer çiçeklerin arasında kaybolup gitti 
koyduğu çiçek. Elini usulca kaldırıp başıyla selamladı. Ardından 
bir gül yanındaki mezara, bir gül de diğer yanındaki mezara 
bıraktı. Komşuluk hakkı…  Üç mezar ileriye gidip aynı 
duygularla kendi seçtiği güllerden birisini mezara bırakıp birer 
tane de yanındaki mezarlara bıraktı. Onu da selamlayıp üç 
mezar daha ileriye gidip seçtiği son gülü de o mezara bıraktı. 
Yanındaki mezarlara da birer tane… 

Her bir mezarın başında ne kadar kaldı bilemiyordu. 
Bildiği, her mezardan ayrılırken gözlerini sildiği, bir sonraki 
mezara başka duygularla gittiği idi… Yüreğinde hüzün, 
yüreğinde öfke, yüreğinde isyan…  

Dönüp, üçünü birden bir daha selamladı. Kalan iki gülü 
aynı mezarlıkta yatan anne ve babasına vermek üzere, 
omuzlarında kahrolası umarsızlığın ağırlığı, yüreğinde yılların 
biriktirdiği örselenmiş duygularla, usulca yürüdü…  

****** 
Eşi, tepside iki bardak çay, iki dilim börek ve bir avuç 

kuruyemiş ile bahçeye çıktığında, masaya kurulmuş bir kedi ile 
karşılaştı. Kedi, kuru mamasını yemiş, suyunu içmiş 
yalanıyordu. O eşini aradı göz ucu ile. Göremeyince masaya 
yöneldi. Kedi çekinerek masadan atlayıp, güneşin yoğun 
olduğu yere serildi. Çevresine bir göz atıp yalanmasını 
sürdürdü.  

Sandalyesini güneşe göre düzeltip oturdu. Çayından bir 
yudum alarak havayı kolaçan etti. Güneşli bir gündü. Yaşama 
coşkusu veriyordu güneşin sıcaklığı. Çayından bir yudum daha 
alırken kapının önünde duran arabalarının olmadığını fark etti. 
Hüzün kapladı yüzünü. Kitaba uzandı. Şöyle bir karıştırdı 
sayfalarını. Ayraç yaptığı ıhlamur yaprağı düştü yerinden. 
Sayfa kayboldu. Kitabı masaya koydu.  Yaprağı üzerine, 
bardağı da yanına… Geriye yaslanıp yüzünü güneşe verdi… 
“Yine onlara gitti” dedi mırıldanarak.  

Uzandı, kitabın üstündeki yaprağı birazcık kaydırarak 
DARAĞACINDA sözcüğünü kapattı. Geriye ÜÇ FİDAN kaldı.   
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UYAN ARTIK 
 

Kazıyorlar, yer üstünü, ormanı 
Diri diri gömecekler insanı 
Hektar hektar satıyorlar her yanı 
Ayağa kalk! Uyuduğun yetmez mi? 
 
Yalanlar var, sayfa sayfa 
Dört yanını sarmış mafya 
Atıyorlar afra, tafra 
Tam tepene binecekler, yetmez mi? 
 
Vaatler uçuşur ’NURLU UFUKLAR’ 
Gül Suyuyla yıkanıyor sokaklar 
Sokaklarda, coplanıyor çocuklar. 
Kurtar bedenini, artık yetmez mi? 
 
Bitmek bilmiyor, yolsuzluk yolu. 
Uyuşturucu satar, gemiler dolu 
Paramparça sinmiş, ülkemin solu 
Şu derin uykudan uyan, yetmez mi? 
 
Sen bilirsin, sömürgenin soyunu 
Dansözleri geçti, siyasetçi oyunu. 
Kasaplık koyun gibi, uzatırsın boynunu 
Kör bıçakla yüzüyorlar YETMEZ Mİ? 

 
 
 
 

Kemteriyem yeryüzünde bittikçe 
Çok kalıp eskittim gelip gittikçe 

 
KEMTER BABA 
 
 
 

 

 
 

DÜŞ VURGUNU 
 

Bir soluk resimden çıkıp 

Yağmurun ortasındaki kaldırım taşına sinmiş 

Güneşi sağdığımız günler 

Yuvarlak yüzünde sevgili bir gülümseyiş 

Taşımaktasın kavganın 

Yıldız uzatmış yumruğunu 

 

Bir kuşluk vaktinde yaşadıklarımızdır 

Gecenin en karanlığından önceki dünler 

Tan ışımadan önce ürüdü it 

Yalap yalap ısırdı yaralarımızı 

Kentin tüm sokakları tanır siluetini 

-Yaraya tuz basanlar unutulmaz- 

Sürgit böyle dönmez feleğin çarkı 

Dünde kalsak da biz 

Yine de yarına bakar umutlarımız 

Kimbilir belki de yeniden doğarız 

Düşlerimizden 
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