
 



 

 
DESTUUUR 
 
Destursuz bağa girilmez. Rızasız bahçanın gülü 

derilmez. 
Farsça el anlamındaki dest sözcüğünden türeyen 

bu sözcük el almak ve vermekle ilgili el birliği ile yapılan 
işlerle ilgilidir. Elbirliği yapmıyorsanız izin almak gerekir. 

İnsanın ataerkil son on bin yılında rızasız 
bahçenin gülünün derilmesi yaygındır. 

Destuuur da kaçın erkekler geliyor’a ve kadının 
en değerli organı tapınılan bir şey iken küfredilene 
dönüşmüştür. 

Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca/ Akar 
can özümden sel gizli gizli 

Bir tenhada can cananı bulunca/ Sinemi yaralar 
(yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy) dil gizli gizli dil 
gizli gizli/ Sinemi yaralar (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy 
yaroy) dil gizli gizli dil gizli gizli  

Dost elinden gel olmazsa varılmaz/ Rızasız 
bahçenin gülü derilmez 

Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez/ Gönülden 
gönüle gider (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy) yol gizli 
gizli yol gizli gizli/ Gönülden gönüle gider (yaroy yaroy 
yaroy yaroy yaroy) yol gizli gizli yol gizli gizli 

Seher vakti garip garip bülbül öterken/ Kirpiklerin 
oku yar yar cana batarken 

Cümle alem uykusunda yatarken/ Kimseler 
görmeden (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy) gel 
gizli gizli gel gizli gizli/ Hoyratlar görmeden (yaroy yaroy 
yaroy yaroy yaroy yaroy) gel gizli gizli gel gizli gizli 

Mânâları alt üst etmek, sözcükleri soymak, gizli 
olanı aşikâr etmek evet ozanın işidir, şairin işidir ve hatta 
dostum dostum devrimcinin işidir. 

Evet benim ozanım, bizim bozkırın tezenesi 
Neşet Ertaş’ın ünlediği gibi dil gizli dil gizlidir. 

Anlamları bizim içine doğduğumuz iktidar 
yapısınca, Althusserce hegemonyaca ve hatta 
Foucaultça söylemin düzenince verilmiş mânâları 
bozmadan da bir çıkış yok görünüyor. Eveeet bu 
cümlenin hazmı zor ama yazdık bi kere… 

Ozanımız Ertaş bu hakikati gizli gizli bilmektedir 
sanki. Talancılara, yağmacılara, tecavüzcülere 
seslenmektedir! Dost elinden gel olmazsa varılmaz/ 
Rızasız bahçenin gülü derilmez! 

Dünyamız gel demeden gelen sömürgecilerle, 
fatihlerle, emperyalistlerle doludur. 

 

 
 

BİR DOSTLUK UZAKLIK 
 

Her şeyi Tİ’ye mi almalı diye düşünmekteyim. Biraz 
esrik olmanın neresi kötü?  Bir toz zerresi bile olamadığımız 
evrende, bir milisaniye bile olamayan ömrün cürmü mü olur? 

Offff, hüznü yüreğimde taşımak istemiyorum artık.  
İçimdeki bu buruklukta geçtiğimiz ay birdenbire bırakıp giden 
şair dostum Mehmet Genç’in bıraktığı tortu mudur neden, 
yoksa ölümün kol gezdiği sokaklar mı? 

Sahi, ölüm dediğin nedir ki; bir dostluk uzaklıkta 
oturmuş bir yenilgiden başka?  

Yine de dört elle sarılırız -sarılmalı- yaşama.  
En güzelini şairler söyler. Söz topunu Adnan Yücel’e 

atalım o zaman: 
 
Saraylar saltanatlar çöker 
Kan susar bir gün 
Zulüm biter 
Menekşeler de açılır üstümüzde 
Leylekler da güler 
Bu günlerden geriye 
Bir yarına gidenler kalır 
Bir de yarınlar için direnenler 

 
 

Gezegenimizin Avrupalı olmayan halklarının 
bahçelerinin gülü son dört yüz yıldır rızasızca derilmiş ve 
derilmektedir… Neşet Ertaş sen ne büyükmüşsün! 

Neşet Ertaş da bütün büyük ozanlarımız ve dahi 
şairlerimizin yaptığı gibi ırzına geçilmiş sözcükleri 
kurtarmaya çalışmaktadır. Yüreğinin acısını nasıl ustaca 
göstermektedir anlayana. Gönül dağı da bildiğimiz dağ 
değildir zaten. 

Türküdeki gönül dağı tamlamasıyla Neşet Usta 
aslında büyük üzüntü, acı anlamına da gelen, dağlamak 
fiilinin isim hâlini aktarıyor. Gönülleri dağlayan bu türkü, 
bu anlam düşünülerek tekrar okunduğunda daha güzel 
değil midir? Ustam diyor ki; "bir "dağ" var, bir de "dağ" 
var. Demiri kızdırırlar da derinin üstüne basarlar ya, işte o 
da "dağ"dır, gönül de öyle dağlanıyor diyor. 

Rızasız bahçenin gülü derilmez diyelim de rızanın 
imâlâtı meselesi de uzuunca konuşulması gereken bir 
gönüllü kulluk yaptırma, ölümü gösterip tecavüze razı 
olma meselesi maalesef mühim. 

Yerimiz dar, yenimiz dar diyelim de geçiştirelim 
şimdilik!  
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FOTOGRAF 
O telefonun gelmesiyle kolu kanadı bir kez daha 

kırıldı. Oysa her günkü gibi, pencerenin önündeki koltuğunda 
kahvesini yudumlayıp, sonunda da eşinin baktığı fala alaycı 
katkılarda bulunacak, birlikte güleceklerdi. Tam da günün o 
saatiydi… Hasan, telefonda, “Seyfi’yi kaybettik” dedi 
doğrudan. Kalakaldı elinde kahve fincanı ile. Daha yeni yeni 
öncekilerin yokluğunu kabullenmiş, yeni yeni kendine 
gelmişti. Ne de çabuk gitmişlerdi peş peşe… Birisinin acısı 
küllenmeden diğeri, onun acısı küllenmeden öteki, şimdi de 
Seyfi…  

Titreyen eliyle fincanı sehpaya bırakıp pencereyi 
araladığında, hanımelinin kokusu doluştu içeri. Hemen 
karşısında aslanağızları rengârenkti. Elma ağacındaki çiçekler 
meyveye dönüşüyordu. Dut çoktan tükenmişti bile… Çimenin 
yeşili, diğer yeşillere baskındı bahçede.  

Zorlanarak doğruldu, küçük adımlarla, fotoğraf 
sergisini andıran büfenin önüne dikildi. Epey bir zaman arandı 
gözleriyle… Sonra aradığını en son okuduğu kitabın arasına 
koyduğunu anımsadı. Kitap masadaydı. Aldı, gitti, iki eliyle 
göğsüne bastırıp koltuğuna oturdu.  Gözlerini kapatıp geriye 
yaslandı. Camın öte yanında, kediler için koyduğu yemek 
kabını siyah bir kedi çekinmeden boşaltıyordu. Bahçenin iç 
açıcı güzelliği yerli yerindeydi. Bahçeyi sürekli ziyaret eden 
kedileri ve çiçekleriyle sohbet etmeyi hiç eksik etmezdi. Oysa 
şimdi hiç birisinin farkında bile değildi. 

Yıllar öncesinin siyah beyaz bir fotoğrafıydı kitabın 
arasındaki. Ortaokul yıllarından kalma…  On dört, on beş 
yaşlarında… Belli ki okulun bahçesinde çekilmiş. Küçük bir çam 
ağacının önünde… Kemal uzanmış, arkasında Salih, Mustafa, 
Hasan ve kendisi çömelmiş... Seyfi hepsinin gerisinde ayakta… 
Kollarını açmış, herkesi kucaklar gibi… Hepsinin başında okul 
şapkası, irili ufaklı kravatlar, çoğu bol gelen düğmelenmiş 
ceketler…  Fotoğraf karesinin bir kenarında yarısı görülen, 
öbek olmuş çantalar… Herkes gülümsüyor. Belli ki ders çıkışı…  

Aynı sınıfta okudular üç yıl. Pencere tarafında, 
arkadan iki sıra onlarındı hep. Başarıları da başarısızlıkları da 
benzeşiyordu. Hüzünleri de eğlenceleri de… Okul sonrasında 
bile çoğu kez birlikte oluyorlardı. Hafta sonları yine öyle…  

Gözü fotoğraftaki Seyfi’ye takılı kaldı. Lise yılları 
farklı yerlerde çabucak geçivermiş, Üniversite yılları başlamış, 
her biri bir yere savrulmuş, Seyfi’ye Ankara düşmüştü. 
Uzaktan da olsa grubu yine organize ediyor, hepsi olmasa da 
kimi zaman üçü, kimi zaman dördü bir araya geliyor, geçmişi 
yaşıyorlardı. 

İsyan edercesine fotoğrafı ters çevirip sehpanın 
üzerine, kahve fincanının yanına koydu. Olanı 
kabullenemiyordu. Gözündeki nemi elinin tersiyle silerken acı 
bir gülümseme vardı yüzünde. Yıllar öncesi, Seyfi’den gelen 
bir telgrafı anımsadı. Hepsinin bir araya geldiği tek buluşmaya 
çağrı yaptığı telgrafı…  Ankara’ya çağırıyordu hepsini. Hem de 
kesinlikle… 

****** 

Bir arkadaşıyla birlikte kaldığı öğrenci evinde 
ağırlamıştı onları Seyfi. Ertesi gün, tüm üniversite gençliğinin 
çağrılı olduğu bir yürüyüş vardı Ankara’da. Ona katılacaklardı. 
Tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir Türkiye için 
yürüyeceklerdi.  Sabahı sohbetle getirmişlerdi. Kâh gülüşerek, 
kâh yürekleri burkularak…  Ama ertesi günün heyecanı ile… 

Gün gibi hatırlıyordu. Seyfi onları okuluna 
götürmüştü ertesi sabah. Cebeci’ye... Hep birlikte 
yürüyeceklerdi Kızılay’a kadar. Sonra büyük yürüyüş…  
Çocukluklarındaki bayram heyecanı vardı hepsinin yüreğinde… 

Farkında bile değildi bahçeye çıktığının. Amaçsız 
adımlarla iki küçük tur attıktan sonra içeri girdi. Kahvesinden 
bir yudum aldı. İçilesi değildi… Bıraktı, fotoğrafı aldı. Tekrar 
bahçeye çıktı. Ihlamur ağacının altındaki masanın başına 
dikildi. En çok orayı seviyordu.  

Sandalyeyi gölgeye çekip oturdu. Öylesine bir göz 
attı bahçeye.  Çimen biçilmeyi bekliyordu. Domatesler su 
istiyor gibiydi… Benek’i, siyah kediden kalanları tüketmiş su 
içerken gördü. Onların suları değişmeli, mamaları 
tamamlanmalıydı… Hepsi gözünde büyüdü, boş ver dercesine 
elini salladı, masaya bıraktığı fotoğrafa uzandı… Seyfi 
fotoğrafta “ben yokum artık” der gibiydi… 

O kadar kalabalığı ilk kez görüyorlardı. Şaşkındılar… 
Hatta bu kadar üniversite öğrencisinin olduğuna bile 
şaşırmışlardı. Onların okulları Anadolu’nun küçük 
şehirlerindeydi. En kalabalık oldukları yer yemekhaneydi 
sanki. Hem bu gibi şeylerden o kadar uzaktılar ki…  

Seyfi kol kola girmelerini istemişti yürüyüş 
başladığında. Ne olursa olsun birbirlerini bırakmayacaklardı. 
Sıkı sıkı tembihlemişti hepsini tek tek… Pek bir anlam 
verememişlerdi ama yine de birbirlerine kenetlenmişler, 
yürüyüşte bir sıra almışlardı. Kalabalığın önü sonu 
görülmüyordu…  Yürüyüş başladığında, herkesin aynı anda, 
aynı sloganı atması oldukça şaşırtıcıydı onlar için. Dahası bu 
kadar çok polisi de ilk kez görüyorlardı… 

Kızılay’a ulaştıklarında coşkunun çok daha fazla 
olduğunu gördüler. Kimi yerde sloganlar atılırken, kimi yerde 
görevli öğrencilerin bir yerlere koşturarak sürekli uyarılarda 
bulunmaları, kimi yerde polislerle öğrencilerin karşı karşıya 
gelmeleri, yuhalamalar, alkışlar… Binlerce öğrenci içinde 
şaşırıp kalakalmışlardı kol kola…  

Fotoğrafa göz attı isteksizce… Seyfi kollarını açmış 
gülüyordu. Kendisi de gülmeye başladı fotoğraf elinde, 
zorlanarak… Çok iyi hatırlıyordu; Kızılay’da sloganlar atılırken, 
nedendir bilinmez onların bulunduğu yerde, öğrencilerle 
polisler karşı karşıya gelmiş, itiş kakış içinde, kimi öğrenciler 
polis tarafından alınmış, ortalık karma karışık olmuştu. Ortalık 
sakinleyip kendilerine geldiklerinde hiç birisi diğerini 
bulamamıştı…  
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İlaçlarını getiren eşi, onu gülümserken görünce 

meraklandı. Kim bilir kaçıncı kez anlatmıştı. Bir daha anlattı. 
Eşi sabırla dinledi. Ve lafı her zamanki gibi bitirdi; Allahtan 
Sami, Cebeci’de bir kahveyi tarif etmişti de gelen, herkes 
tamam oluncaya kadar orada bekleyecekti. Ancak akşama bir 
araya gelebilmişlerdi…  Hey gidi… Elli küsur sene olmuş… 

Eşi ince bir gülümseme ile tepsiyi alıp içeri giderken o 
Hasan’ı aradı telefonla. “Bir ikimiz kaldık” dedi zayıf, ezgin 
sesiyle.  Konuşmakta zorlanıyordu. “Pataydık gidenlerle, şimdi 
azınlığa düştük.” Hasan sadece dinliyordu. Belli ki o da 
geçmişteydi Seyfi’nin öldüğünü duyduğundan bu yana.  “Hadi 
bakalım” dedi Hasan’a, “En sonunda hangimiz diğerimizin 
sesini duyamayacak?”  
Uzun bir sessizlikten sonra Hasan, hiç konuşmadan 
telefonu kapattı.  28.06.2021 
 

 

 
 

DOĞRULAMA 
 

Kara duvak sabahlardayım 
Uzandım kalemim lal 
Kandırılmış temmuzlarda dolanırım 
Bir tutam ödünç deniziniz 
Var mı 
 
Büklüm sözleri bırakın 
Yarına temiz kalsın ömür 
Dudaklarını dola kavgasız sevgiye 
Kızıllardan yansıyan devrim beyazıysa 
Bu nasıl sevişmektir 
Acıkmış bir koşuyu kovalar 
 
Ya yalansa doğrular 

 

 

 

 
 

BABAMA YANIT 
 
Bir yanım corona, bir yanım çete 
Hasret kaldık ayda bir tike ete 
Muhtaç etti bizi, yobaza it’e 
Baba soruyorsun, budur ahvalim. 
 
Biz yürümüştük ta! Viyana’ya 
Çeteler ürettik, bütün dünyaya 
Kirlenmekten, bakmıyoruz aynaya 
Baba soruyorsun, budur ahvalim. 
 
Ne orman bıraktık ne de denizi 
Torunların bile sapsarı yüzü 
Koca kemirgenin, doymuyor gözü 
Baba soruyorsun, budur ahvalim. 
 
Yeşil gördüler mi, saldırıyorlar 
Fakir- fukarayı kandırıyorlar 
Biraz dokundun mu, kuduruyorlar 
Baba soruyorsun, budur ahvalim. 
 
Baba, biz böyleyiz, sen rahat uyu 
Sömürüp duruyor, şu itin soyu 
İleri gitmedik, bir arpa boyu 
Baba soruyorsun, budur ahvalim. 

 

 

 
 

 

4 



 

 
 

DERİN DALIŞ 

Duygularının farkında olmak huzur getirir 

insana. Bu farkındalıksa ancak doğru düşünerek 

mümkündür. Kalp ve akıl birlikte çalışırsa işe yarar 

ürünler çıkar. 

Kendini çok yorgun, bitkin, yıpranmış, keyifsiz, 

mutsuz hisseden bir insan için hayatın tamamı bir yük 

gibi gelir. Etrafı sarılmıştır. Her şey kötüdür. Herkes 

onu taciz etmek için vardır.  

Kurtulmanın tek yolu kaçıp gitmektir. Tüm 

sorumluluklarından kurtulmak ister. Çocuk 

benliktedir. Çocuk benlik, kollarını kavuşturup, 

somurtmak dışındaki tüm yetkinliklerini elinden alır 

insanın. Oysa ona istediği şeyi verebilecek tek erişkin 

yine kendisidir. 

Erişkin benlik, duygularını ciddiye alır ve 

değerlendirir. Ne hissettiğinin farkındadır. Kurtulmak 

istediği şeyin tüm hayatı, tüm sorumlulukları 

olmadığını bilir. Analiz eder.  

Kaçıp kurtulma duygusunun içinde neler vardır? 

Yorgunluk mu? Mutsuzluk mu? Yetersizlik mi? 

Bıkkınlık mı? Değersizlik mi? Mutlaka asıl neden temel 

duygulardan birine daha çok bağlıdır. 

Ana duygunun kaynağı hayatındaki hangi 

parçadır? Böyle hissetmesinin temel nedeni nedir? Bu 

neden kendinden mi kaynaklıdır? Dışarıdaki 

insanlardan ya da şartlardan mı kaynaklıdır? 

En önemli soru gelir ardından. Bu kaynak 

değiştirilebilir mi? Değiştirilemezse hayatın dışına 

atılabilir mi? Vazgeçilemezse farklı bir bakış açısıyla 

olduğu gibi kabul edilebilir mi? 

Erişkin benlik, problemin net kaynağını tespit 

eder ve aksiyon alır. Bir hedefi vardır. Hedefe sahip 

olmak zaten başlı başına bir mutluluk kaynağıdır. 

Problemi net olarak tespit ettiğinde, tüm hayatı 

suçlamaktan vaz geçer benlik. Karanlık, bir anda 

dağılır. Sorun bir tanedir, dolayısı ile baş edilebilirdir. 

Sorunu çözmek için adım atmak bile her şeyi bir anda 

güzelleştirir. 

Çünkü hayat alıp başını gidemeyecek kadar 

güzeldir. Çünkü bilerek ve isteyerek alınmış 

sorumluluklar insana güç ve yaşama sevinci verir. 

 

 
 

TEBEŞİR 
 

Bu kentin kıyısına vurmuşuz  
Adımız çoktan unutulmuş  
Belirmemişiz  
Çizmemiş  
Plânlamamış  
Özgürleşmemişiz 
Sahte bir kalabalığın 
Serseri bir zamanın 
Donuk bir aşkın 
Gölgesinde eyerine takılmış  
Eski bir hırka gibi 
Terli  
Ve garip bakışlar altında 
Nemli bir intihar gibi 
Henüz çok erken ama 
Öldürüleceğiz  
Sandığımız sevgi dolu elin 
İçerikten yoksun bir öykünün  
Tam da kalp hizasında 
Bu kentin tebeşirle çizilmiş odacıklarının birinde 
Nasıl üzülmüşüm boğazım düğümlenmiş 
Terk etmişim 
Başka bir anın  
Negatif ağlayışına... 
 
 
 

 

 
 

Asılı kalır 
 
iki yakasında İstanbul’un 
asırlardır köprüler asılı kalır 
gün olur yapılanlar yıkılır belki 
ne fark eder. Yenisi yapılır 
köprüler hep asılı kalır 
 
darağacından alınır üç fidan 
karışır gider toprağın çığlığına 
gün olur darağaçları devrilir belki 
utanç eksilmez, ne eskir ne yıkılır 
bir toplumun boynunda asılı kalır 
 
Şairimizi Haziran 2021 içerisinde yitirdik 
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HÜZÜNLÜ MEMLEKETİM 

*“Dixi et salvavi animam meam” 

Suzan ve Gorgo’nun ailesi büyükada’da komşulardı 
ve yaşamlarının büyük kısmı birlikte geçiyordu. Zaman 
içerisinde Suzan ile Gorgo’nun çocukluk arkadaşlıkları 
sevgiliye dönüşmüş, evlilik hazırlıkları yapmaya 
başlamışlardı. 

Demokrat parti, eşitlik, özgürlük, adalet diyerek 14 
Mayıs 1950 yılında iktidar olmuş, 1954/55 yıllarında da 
CHP’nin tek partili dönemde yaptığının kat ve kat 
fazlasıyla toplumu baskı altına almaya başlamıştı. 

Suzan, İstanbul valiliğinde asistan olarak göreve 
başlamış ve tüm gelişmeleri takip eder bir konuma 
sahipti. 

Tüm sermayesini tüketmiş olan DP’ye, iktidarını 
daha baskıcı sürdürebilmek için yeni bir kapı açıldı. 
İngiltere’nin sömürgesi olan Kıbrıs’ta Rumlar sömürge 
sistemden kurtulmak için tepkiler geliştiriyor, çeşitli 
eylemlerde bulunuyorlardı. 

İngiltere, emperyalist taktiklerle, Kıbrıs Türklerini 
yanına almak için çeşitli girişimlerde bulunuyordu. 

Milliyetçilik ve ırkçılıktan beslenen DP iktidarı, 
hemen bunu bahane ederek, “Kıbrıs Türk’tür 
Cemiyeti”ni kurdurarak, ülke genelinde örgütlemeye ve 
eylemler geliştirmeye başlıyordu. 

Suzan bu gelişmeleri valiliğin görevlendirdiği 
Çetin’den öğreniyor, “canımın içi” dediği Gorgo ve babası 
ile ayrıntılı paylaşıp birlikte değerlendiriyorlardı. 

İngiltere üçlü bir zirve için Türkiye ve Yunanistan’ı 
toplantıya çağırdığında, Kıbrıs Türk’tür Cemiyeti 
toplantıda Türklerin eli güçlensin diye “Kıbrıs Türk’tür, 
Türk kalacak” açıklamaları ve mitingleri yapıyorlardı, 
Genel Başkanı    **Kâmil Önal, yardımcısı ile birlikte 
devlet adına Kıbrıs’ta Kıbrıslı liderlerle görüşmeler 
yapıyorlar, yeni eylemlere hazır olmalarını öğütlüyorlardı. 

Kâmil Bey devlet projesi olarak il, il dolaşıyor, bir 
taraftan cemiyetin şubelerini açıyor, bir taraftan da ırkçı 
duyguları kabartıyordu. “Haydi” dediğinde yüz binlerin 
Kıbrıs’a gideceği bir ortam hazırlıyordu. 

İktidarın besleyip büyüttüğü cemiyet, Kıbrıs’ta 
siyah sakallı, papaz kıyafetli Makarios’un kışkırtmalarına 
karşı yandaşlarını silahlandırıyordu. 

Yunanlılar, İngiltere’nin adadan ayrılmasını, Türkler 
ise kalmasını istiyordu. İngiltere’de yapılan üçlü zirvede 
Türk heyeti İngiltere’nin arkasında durmayı 
sürdürüyordu. 

Türkiye’de DP iktidarı, muhalefet olan CHP’yi de 
yanına alarak cemiyet üzerinden açık ve gizli çalışmalarını 
hızlandırıyordu. 

 

Kıbrıs Türk’tür Cemiyeti, sendikalar ve diğer 
dernekleri de yanına alarak İstanbul’da bir miting 
yapmak istemiş, kargaşa çıkacağını düşünen vali izin 
vermemişti. 

***Atatürk’ün Selanik’teki  evine atılan bomba 6 

Eylül 1955’te radyolarda yayımlanmaya başlayınca, 

cemiyet başkanı Kamil Önal, “ Mukaddesatımıza el 

uzatan kimselerin bu hareketini çok pahalıya 

ödeteceğimizi alenen söylemekte artık bir mahsur 

görmüyoruz” açıklamasıyla, daha önceden illerde, 

İstanbul’un mahallelerinde, sokaklarında ve kahvelerinde 

ellerinde kazma, kürek, sopa, bıçak ve silahlarla bekleyen 

vurucu güçler,  belirledikleri ev, dükkan, kilise ve 

azınlıklara ait ne varsa parçalamaya, öldürmeye 

yağmalamaya başlayınca, İçişleri Bakanı Namık Gedik 

“vatandaşa dokunmayın bu milli bir galeyandır” diye 

açıklama yapıyordu. Bu ırkçı katliam 7 Eylül sabahına 

kadar sürmüştü. 

Gazeteler “olayları komünistler yaptı” başlığı ile 

çıkınca Aziz Nesin, Kemal Tahir gibileri gözaltına alınıp 

yargılanmaya başlanmıştı. 

Bu katliamda, “canımın içi” dediği sevgilisi 

Gorgo’un cinsel organı kesilerek katledilmesi, Gorgo’nun 

kardeşi Lena’ya defalarca tecavüz edilmesi ve annesinin 

pencereden atlayarak ölmesi Suzan’ı içinden çıkılmaz bir 

kabusa sürüklemişti. 

Kendi ve Gorgo’nun ailesinin oy verdiği iktidar 

“canımın içi” dediği yaşam yoldaşını elinden almıştı. 

Suzan, Yassıada’da yargılanan iktidar elemanlarının 

neler yaptıklarına, katliama nasıl bir ortam 

hazırladıklarına, biriktirdiği bilgi ve belgelerle 

mahkemede tanıklık etti. Gorgo ve diğer katledilenler için 

içindekileri söyledi ve ruhumu kurtardı. 

O günden bugüne kadar Maraş, Çorum, Sivas, 

Suruç, Ankara, Diyarbakır katliamları aynı anlayışın 

eserleri değil mi?  

Bunlar, Osman Balcıgil’in” En Hüzünlü Eylül” 

kitabının özetidir. 

 * “Söyledim ve ruhumu kurtardım” Suzan 

Yassıada yargılamalarında valilikte edindiği bilgileri 

tanık olarak söylemiştir. 

 ** Kâmil Önal; O zamanki adı MAH (Milli 

İstihbarat Hizmetleri) olan MİT elemanı olduğu 

belirlendi. Bu şahıs daha sonra da devletin birçok 

kademesinde görev yaptı.  

***Atatürk’ün Selanik’teki evine atılan bombayı, 

Selanik’te hukuk okuyan Oktay Engin ve konsoloslukta 

çalışan Hasan Uçar kendilerinin attığını Yunanistan 

mahkemelerinde itiraf ettiler. Oktay Engin Türkiye’ye 

sığındı, Nevşehir valiliğine kadar yükseldi. 
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ŞEKERE BOY ABDESTİ 
 

 "Bazı şehirlerimizde, meselâ Erzurum'da, çay 
içilirken şeker çaya karıştırılmayıp kıtlama yapılıyor. 
Bunun çıkışı ise çok ilginç...  
 Eskiden, İran gibi ülkelerde, çaya tatlandırıcı olarak 
hurma ve üzüm katılıyordu. İngilizler, İran'a şeker satmaya 
kalktıklarında bunu bir türlü başaramadılar. Çünkü herkes 
çayına üzüm ve hurma katmaya devam etti.  
 Bir çözüm arayan İngilizlerin aklına İranlı mollalar 
geldi. İngilizler, mollalara verecekleri fetva karşılığında 
kazancın %10'nu teklif ettiler ve anlaşma sağlandı. 
 Nitekim bir Cuma namazında (İran'da Cuma 
Namazları o bölgenin en büyük camisinde ve çok kalabalık 
olarak kılınıyor) okunan Cuma hutbesinde Mollalar şu 
vaazı verdi: 
 -"Siz Allah'ın nimeti olan hurma ve üzümü nasıl 
olur da çaya katarsınız! Bundan böyle çaya şeker 
katacaksınız!" 
 Bu vaazdan sonra İranlılar çaya şeker katmaya 
başladılar. İşler yoluna girince İngilizler Mollalara verdiği 
%10 payı satışların iyi gitmediği gerekçesiyle vermemeye 
başladı. Buna tepki gösteren mollalar ikinci bir fetva verdi 
Cuma hutbesinde: 

-"Gâvur icadı şekeri çaya katmak caiz değildir!" 
 Bu fetva üzerine İranlılar evlerindeki şekerleri 
sokaklara döktü ve çaylarına yeniden hurma ve üzüm 
katmaya başladılar. Şeker satışlarının durma noktasına 
gelmesi üzerine İngiliz firmaları baktılar olacağı yok, 
mollalarla yeniden masaya oturdular. Fakat Mollalar bu 
sefer %20 pay istedi. İngilizler de çaresiz kabul etti.  
 Mollalar Cuma hutbesinde bu sefer şöyle fetva 
verdi: 
 -"Biz size çaya şeker katmayın dedik ama sokaklara 
dökün de demedik; çaya katmayın, yani, çayın içine 
atmayın dedik. Gâvur icadı şekeri önce çaya batırarak boy 
abdesti aldıracak, ondan sonra dişlerinizle kopararak çayı 
öyle içeceksiniz." 
 İşte çayı "kıtlama" denen usulle içmek âdeti böyle 
çıktı... Ve Müslümanlar arasında sonradan yayıldı. 

 

 
 

NE KALDI? 

 
Ne söylesen arlanmıyor arsızlar 
Her sözü söyledik bir tek pes kaldı 
Havutuyla deve yutan hırsızlar 
Daha çok soymaya pür heves kaldı 
 
Zamlar vatandaşın belini büktü 
İşsizlik ülkenin iflahın söktü 
İthalat lobisi tarıma çöktü 
Ülkede ne saman ne de kes kaldı 
 
Paragöz sülükler sardı dört yanı 
Damardan çekildi işçinin kanı 
Zaten burnundaydı esnafın canı 
Çıktı ha çıkacak bir nefes kaldı 
 
Yine dul yetimin düştü duluğu 
İşsizin aç yatar çocuk çoluğu 
Bordro mahkûmunun saptı soluğu 
Ne bir iniltisi ne bir ses kaldı 
 
Doğa katilleri nice dağların 
Yeşilini soydu yüce dağların 
Ciğerini oydu koca dağların 
Derelerde taş ocağı HES kaldı 
 
Ankara’nın derdi kurtarmak günü 
Ekonomi dersen aratır dünü 
Uçuruma doğru çevirdi yönü 
Ne fren tutuyor ne vites kaldı 
 
Elin oğlu usta çıktı ustadan 
OZANİ’ye dert gönderdi postadan 
Fakirlere o kocaman pastadan 
Biraz soğan ile patates kaldı 
 
Duluk: Yüz, surat 
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