
 



 

 
PARANIN NE ÖNEMİ VAR İMİŞ! 

Üç şeyi varsaydık. Tanrı, devlet ve para. Uygarlığımızı 
ve dahi muasır medeniyet seviyesini onlara borçluyuz. 
Çokluğumuzu da onlara borçluyuz. Çok borçluyuz. Çok 
borçlandık. Borcumuz katlanarak büyümekte. 
İnsanlığımızı rehin bıraktık da kurtulamadık bir türlü. 

Çokluğumuzla din-tarım imparatorluklarını kurduk ve 
çoğumuzun ortak tanrısı, ortak imparatoru ve ortak 
parası ortaya çıktı. Akatlardan Perslere, Romalılardan 
Sasaniler’e, Bizans’tan Abbasilere, Osmanlıdan 
Avusturya-Macaristan, Fransız ve Britanya 
İmparatorluklarına, bunların şüphesiz ortak tanrıları ve 
paraları vardı. 

Sonra Amerikan, Sovyet, Visa, Microsoft ve Google 
imparatorluklarının tabiiyetine geçtik. 

Hükmetmek, biriktirmek, değiştirmek ve dağıtmak için 
para lazımdı. Para, madeni metaller veya banknotlar 
demek değildir; mal ve hizmet takasını gerçekleştirmek 
amacıyla diğer ürünlerin değerini sistemli olarak 
belirleyebilmek için insanların kullanmaya razı oldukları 
şeydir.1 

Devlet ve tanrı veya tanrımsı olanlar parada ve 
paranın yüzünde buluşurlar çoğuca. 

Elinize bir dolar alın ve dikkatlice bakın. Renkli bir 
kâğıt üzerinde bir yanda ABD Hazine Müsteşarının imzası, 
öbür yanda '‘Tanrı’ya inanıyoruz” sloganını göreceksiniz. 
Doları bir ödeme aracı olarak kabul ediyoruz çünkü hem 
Tanrı’ya hem de ABD Hazine Müsteşarıma güveniyoruz. 
Güvenin kritik rolü, neden finansal sistemlerimizin 
politik., toplumsal ve ideolojik sistemlerimize bu kadar 
bağlı olduğunu, finansal krizlerin genellikle politik 
gelişmeler sonucu tetiklendiğini ve borsanın bir günde 
nasıl hisse alıp satanların ruh hâllerine bağlı olarak inip 
çıkabildiğini açıklar.2 

Üçün biri olan paranın günümüzde tanrıyı ve devleti 
kontrol ettiği artık henüz aklı başında olanlarca 
bilinmektedir.  

Paranın dini, imanı ve tanrısı olmadığı artık aptala bile 
malumdur. Güçlü olan para imparatorluğun parasıdır ve 
yerel paraları bastırmakta ve değerini tayin etmektedir. 

İmparatorluklar yıkılsa bile paraların adında yaşamaya 
devam etmektedir. 

Roma İmparatorluğunun parası Denarius halifelerin 
Dinar’ına dönüşmüştür. Dinar hâlâ Ürdün, Irak, Sırbistan, 
Makedonya, Tunus ve pek çok başka ülkenin resmi para 
birimidir. 

 

 
 

Bizim Liramız da Romalıdır. Roma imparatorluğunda 
kullanılan ağırlık birimlerinden bir tanesi Libra Pondoydu. 
Kelime anlamı olarak 1 libra pondo 1 pound ağırlık 
anlamına gelmekteydi. Roma imparatorluğunda 1 Libra 
Pondo, yaklaşık olarak 330 gram gümüşün ağırlığıydı. Bu 
birim Roma imparatorluğunun sınırlarını genişletmesiyle 
yaygınlık kazandı ve sonraki yıllarda bazı ülkeler 
tarafından gümüş ve altın ağırlıkları için kullanılmaya 
başlandı.  

Libra Pondo bazı ülkeler sadece Libra kısmını, bazı 
ülkeler de sadece pondo kısmını kendi dillerine göre 
değiştirerek, İtalya, Türkiye, İsrail gibi pek çok ülkede 
Lira, Fransa'da Livre, İngiltere'de Pound isimleriyle 
kullanıldı. 

Bizans İmparatorluğunun ağırlık ve para birimi Drahmi 
de Osmanlı ve İran’da Dirhem’e dönüşmüştür. 

Rivayet oldur ki; 16 keçiboynuzu çekirdeği bir dirheme 
eşit imiş. Bir Osmanlı altını 33 çekirdek ağırlığındaymış. 
Yani iki dirhem+ bir çekirdek bir altın imiş. Zengin olanın 
yakışıklı olması da bu yüzden olsa gerektir. 

Değerli metallerin ağırlığına dayalı sistemde paranın 
değerinin düşmesi veya düşürülmesi gramajdan çalmayla 
olmaktadır. 

Osmanlı akçesinin başına gelen de buydu: 1431’de 15. 
Yüzyılda 100 dirhem gümüşten 330 akçe kesilirken 17 
yüzyılda 1000 akçe kesilir olmuştu. Amerikan 
yağmasından gelen altın ve gümüş paralara Osmanlı 
akçesi direnememiş yerini 18. Yüzyılda Para’ya ve 19. 
Yüzyılda Osmanlı Lirası’na bırakmıştı.  

Değerli madenler yerine mangır gibi düşük madenler 
kullanımı ve daha ileriye giderek karşılığı değerli maden 
olarak hazinede olduğu varsayılan kâğıt paraya bırakınca 
ABD imparatorluğu merkez bankası ve US Dolar bizi çok 
daha ilgilendirmiş ve $ zenginliğin işareti olmuştur. 

Amerikan Yüzyılında dolar altının yerini almış ve 
merkez bankaları rezervlerini dolara çevirmek zorunda 
kalmışlardır. Küresel rezerv para birimi olan dolar ileri 
teknolojiye ve enerjiye sahip güçlerin zenginliğinin 
teminatıdır. Dolar da dünyadaki tüm hâkim sınıfların para 
birimidir patronlar var oldukça. Yerlilerden söğüşlenenler 
de dolar olarak saklanır. 

Yerli paraların durumu da Amerikan yerlilerinin 
durumuna benzer. Bunu TÜİK de bilir de neyse. 

İstatistik de egemen güçlerin yalancısıdır zaten. 
Rakamlar yalan söylemez ise de ancak yalancılar rakam 
söyler. 

Dolar kaynaklı fiyatların yüksekliği nedeniyle yılbaşı 
alışverişinden yeterince istifade edemeyen 
yurttaşlarımın, ülküdaşlarımın, dindaşlarımın ve dahi 
yoldaşlarımızın 2022 yılı da mübarek ola… 
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BİR SEVGİ NASIL YOK EDİLİR? 
 

Sevginin sonsuz olduğunu düşünmektir sevgiyi yok 

eden. Oysa sonsuz sevgi yoktur. 
Mümkün olan, sevgiyi uzun yaşatabilmektir. Gereken 

tek şey niyettir. 
İki insan arasında oluşan yeni bir enerji alanıdır 

sevgi. Birbirine değil, bu yeni doğana ilgi göstermektir 

asıl olan. 
Yeni doğmuş bir bebek gibi ihtiyaçları vardır. Özen 

ister, emek ister. Sağlıkla büyümek için beslenmek ister. 

Düşünülmek ister, sahiplenilmek ister, şefkat ister. 
Her iki taraftan da alamazsa tüm bunları, ömrü uzun 

olmaz. Bu hep böyledir. Emek vermeden tek bir dal 

papatya bile yetişmez. 
Oysa insan anlık duygularıyla hareket eder. Aldığı 

tatmin hemen şimdi değilse anlamsızdır. Kısa süreli, hızlı, 

az çaba gerektiren tatminler ister. Bu nedenle, her sevgi 

ölmeye hazır doğar. Deli bir heyecan yaratır. Sonra insan 

alışır, bu doz yetmez, daha da fazlasını ister. Aksine 

azalmaya eğilimlidir bu duygu. Çoğaltılmayı ister. Çaban 

çoğaltmaktan yana değilse eğer, azaltmaktan yanadır. 

Bunu fark edip aklınla beslemezsen, sönüp gider. Sonrası 

sıradan ve normal; hiçbir şey güzel değildir artık. 
Oysa insan hep kendinden yanadır. Her fırsatta 

kendini tercih eder. Bu nedenle, her sevgi ölmeye hazır 

doğar. Hem kendini hem onu besle ister. Hatta çoğu 

zaman kendinden vermeni ister, tekrar daha da büyüyerek 

sana dönebilmek için. Verdiğini, çokça geri veren bir 

şeydir sevgi. Hep kendinden yana olmak, sevgiye sırtını 

dönmektir. Küser sevgi. 
Oysa insan tüketmeye programlıdır. Yeni seçenekleri 

deneyimleyebilmek için. Çünkü hayat çok zengindir, 

vermeden alınabilecek çok şey vardır, kolaydır. Kolay 

olan hiçbir şey tatmin edici değildir, o nedenle sürekli, 

bir sonrakini denemeye sevk eder. Gerçek tatminin, 

emekle bağlantısını anlamak zordur insan için. Bu 

nedenle, her sevgi ölmeye hazır doğar. 
Alışılan bir şey güzel görünmez kimseye. İnsanın 

normalidir. Alışılmışın, güzelliğini görmek için 

farkındalık ve çaba gerekir. Zaman alır. Oysa insanın 

zamanı yoktur, zamanını çarçur etmek için acelesi vardır. 
Alışılmışın güzelliğini görmek için, önce yağmurun, 

güneşin, gecenin, nefesin, sıradan herhangi şeylerin ve 

kendinin güzelliğini görmeyi öğrenmek gerekir. 
Sevgi, duyguların değil aklın işidir. Bir iç disiplinle 

eğitilmiş kalbin işidir. 
 

 
 
AYIN ON ÜÇÜ 
 
Ay, yeniye geçmiş yine 
Ayın on üçü 
Aralık bin dokuz yüz seksen 
Sabahın seher vakti 
En soğuk il Ankara 
Kar kış 
Karakış 
İliklere işler Mamak ayazı 
 
Zaman 
En sivri uçlu küsküç 
Deşeledikçe 
İner derinlere  
Derinleşir  
Açılır yara 
 
Azar 
Artar 
Yenilenir 
Her yenilendiğinde ay 
 
Kör kuyu olur gözlerin 
Düşersin 
 
Ağzı ışık topu kuyunun  
Gülümserken çocuk güzelliği 
Sen 
Yusuf Yusuf bakarsın aşağıdan 
Züleyha suretli gözlerinle 
Eşelek eşelek 
Boncuk boncuk çocuk gözlerine 
 
O 
On yedi yaşında cevher 
Tadını çıkartır özgürlüğün 
Acıyı çekense sensin  
Ne işin var kör kuyularda hala 
Acıyla dost olduğun yeter 
Fırat'ı beslediğin yeter gözyaşlarınla  
Her acı bir Kerbela'dır erenler 
 
Aydınlığın sevinci de on yedi yaş 
Karanlığın korkusu da  
Bir tahterevallidir yaşam 

 

EDEBİYAT DÜNYASINDAN 
Cahit Sıtkı küçükken yaramazlık yaptığı 

için babası tarafından pencereden aşağı 
sarkıtılmıştır. O günden sonra ölümden 
korkmuş ve eserlerinde hep “ölüm” temasını 
işlemiştir. 
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BUGÜN 25 ARALIK, TANRILARIN DOĞUM 
GÜNÜ 

Evrenin ve insanın yaratılışının bir bütün olarak anlatıldığı 
en eski yazılı metin Sümerler'in 6 bin yıllık “Enuma Eliş" isimli 
destanıdır. 

Enuma Eliş, "Bir zamanlar gökyüzünde" anlamına 
geliyor. 

Destan güneş sistemimizin, gezegenlerin ve tanrıların 
oluşumunu kozmik bir dille anlatıyor. 

Sümerler Tanrılarının gökten indiklerine inandı, onlara 
Anunnaki (gökten düşenler) dediler. 

Belki de bu yüzden insanoğlu binlerce yıl gökyüzü ile 
yakından ilgilendi.   

Güneşin, ayın, gezegenlerin ve yıldızların hareketlerini 
gözlemledi. 

Özellikle güneşe ayrı bir anlam yüklendi. 
Çünkü güneş ışıktı ve yaşamın ana kaynağıydı.  
Her sabah yeniden doğandı. 
Güneş bir yıllık döngüsünde 21 Aralık tarihine kadar 

güneye hareket eder. 
21 Aralık tarihi geldiğinde adeta durur ve kuzey yarım 

kürede en uzun geceye, güney yarım kürede ise en uzun 
gündüze neden olur. 

Bu durgunluk 3 gün sürer ve 24 Aralık'a kadar devam 
eder. 

25 Aralık'a gelindiğinde ise güneş bu kez kuzeye doğru 
hareket etmeye başlar. 

Antik çağda bu döngü güneşin 3 günlük aradan sonra 
yeniden doğması demekti.  

Güneş doğuyor, yükseliyor ve gündüzler uzuyordu. 
Gündüzlerin uzaması, ışığın karanlığı yenmesi ve bahar ile 

bereketin habercisiydi. 
Işığın, baharın ve bereketin müjdesini ancak tanrılar 

verebilirdi. 
Ve insanlık 25 

Aralık'larda Tanrılar 
yaratmaya başladı. 

Mısır'ın Güneş 
tanrısı Horos MÖ 
3000'de 25 Aralık'ta 
doğmuştu. Bakire 
İsis'in çocuğuydu. 
Çarmıha gerildi, üç 

gün ölü kaldı, sonra tekrar dirildi. 
Persler'in ışık tanrısı Mithra MÖ 1400'de 25 Aralık'ta 

doğdu. Onun da annesi bir bakireydi. Ölümünden 3 gün sonra 
dirildi. Kutsal günü pazardı. 

Antik Anadolu'nun tanrılarından Frigyalı Attis MÖ 
1200'de 25 Aralık'ta doğdu. Bakire Nana’nın 
çocuğuydu.  Çarmıha gerildi, gömüldü ve 3 gün sonra yeniden 
dirildi. 

 
 

 
Hindistan’ın tanrılarından Krishna M.Ö 900'de 25 

Aralık'ta doğumunu müjdeleyen bir yıldızla birlikte dünyaya 
geldi. Annesi bakire Devaki'ydi. O da ölümünden sonra dirildi. 

Ege ve Akdeniz halklarının tanrısı Dionysus M.Ö 500'de 
25 Aralık’ta bir bakireden dünyaya geldi. Ölümünden sonra 
yeniden dirildi. 

 
25 Aralık'ta doğanlar sadece bu tanrılar değildi. Hermes, 

Buddha, Zeus, Zerduş, Adonis, Herakles ve onlarcasının da 25 
Aralık'ta doğduğuna inanıldı. 

 
25 Aralık pagan toplumlardan sonra tek tanrılı dinlerde 

de kutsandı. 
Hz. Adem’in tövbesi 25 Aralık'ta kabul edilmişti. 
Hz. Musa 25 Aralık'ta denizi yararak firavun ve ordusunu 

sulara gömmüştü. 
Hz. Nuh’un gemisi 25 Aralık’ta Cudi dağında karaya 

oturmuştu. 
Hz. Yunus balığın karnından 25 Aralık'ta kurtulmuştu. 
Hz. Yusuf kardeşlerinin attığı kuyudan 25 Aralık’ta 

çıkarılmıştı. 
Hz. İsmail 25 Aralık'ta doğmuştu. 
Hz. Yakub’un oğlu Hz. Yusuf’un hasretinden kapanan 

gözleri 25 Aralık’ta görmeye başlamıştı. 
Hz. Eyyüb hastalığından 25 Aralık’ta şifaya kavuşmuştu. 

 
Bugün 25 Aralık. 

Noel. 
Ya da Doğuş 

Bayramı, Kutsal Doğuş 
veya Milat Yortusu. 

Hristiyan inancına 
göre Hz. İsa'nın doğum 
günü. 

Hz.İsa da tüm pagan 
tanrıları gibi bir 
bakireden (Meryem) 
doğdu.  

Roma tarafından 
çarmıha gerildi. 

3 gün ölü kaldı ama 
sonra yeniden dirildi. 

Mutlu Noeller. 
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METRODA 
 
İndiği merdivenin kaç basamak olduğunu bildiği halde 

yine de saydı. Son basamakta aynı sayıya ulaşmanın rahatlığı 
ile metronun kocaman saatine göz attı. Altı dakika vardı trenin 
gelmesine. Durakta kimseler yoktu. Trenin yeni gitmiş 
olduğunu düşünerek, elleri arkasında bağlı bir iki tur attı. Tek 
tük gelenler olmaya başlayınca, tren durduğunda kapının 
geleceği yere dikildi. Saate bir daha baktı. İki dakika vardı…  

En önde olmanın huzuruyla, çevresinde birikenleri 
kolluyor, vagona ilk girenlerden olma avantajını kaybetmek 
istemiyordu. Kalabalık giderek büyüdü. Uzaktan gelen düdük 
sesi kalabalığı hareketlendirdi. Herkes kapının geleceği yere 
doğru sıkıştı. Çevresindekilerin sıkıştırmasından huzursuzdu. 
Gözlüğünü düzeltip, çantasını kollayarak, itelenmelere karşı 
kendini toparladı. Tren düdüğünü çalarak perona girdiğinde, 
birikenler daha da hareketlendiler.  

Tren yaklaştıkça düdüğünü daha sık aralıklarla çalıyor, 
itişip kakışmalar artıyordu. Öndekiler daha fazla ileri itilmemek 
için direniyor, kimi kez sert, kimi kez nazikçe, kime olduğu belli 
olmayan uyarılar duyuluyordu. Tren geldi, yavaşlayarak, kapı 
tam önünde durdu. Önce içeridekilerin çıkmasının gerektiğini 
düşünerek, hafifçe yana çekildi. Kapının açılmasıyla 
arkasındakilerin itelemesi ayaklarını yerden kesti ve kendisini 
içeride buldu. Girenlerle çıkanlar kapıda çatıştığı için ağız 
dalaşları vagonun ilerilerine kadar ulaşıyordu.  Küçücük bedeni 
kalabalıkta yitip gitti. En önde olmasına karşın oturacak bir 
koltuk kapamamıştı. Tren hareketlendiğinde, yaşına hürmeten 
yer verebilecek birini araması boşunaydı. Koltuk kapanlar, bir 
uğraşıyı zaferle sonuçlandırmanın rahatlığındaydılar… 

Trenin hareketlenmesiyle sendelerken, zorlukla 
tutunabilecek bir yer buldu. Herkes konumlanmış, ortalık 
sakinleşmişti. Trenin tıkırtısından başka ses duyulmuyordu. 
Gözleri, tanıdık birisini mi, yoksa daha uygun bir yer bulmak 
için mi bilinmez, etrafı tararken, en uçtaki koltukta oturan 
gence takıldı. Kucağında birkaç tane kalın kitap, başı öne 
düşmüş öylece gidiyordu. Belli ki öğrenci diye düşündü. 
Cumartesi olduğunu hatırlayınca, dershaneye gittiğine karar 
verdi, gözünü ayırdı.” Onlar için çok erken” diye düşündü. 
“İşleri hiç de kolay değil” diye mırıldanırken, gözü yine gence 
kaydı. Kucağındaki kitapların üzerinde bir eli tutuyordu iki 
eliyle… Birazcık eğildi… Genç kız, gözlerini kapatmış, başını 
gencin omzuna yaslamıştı… Yüzünün bir kısmını kapatan 
saçları, yüzündeki mutluluğu gizleyemiyordu. Gülümsedi… “Şu 
anda dünyadan haberleri yoktur” diye geçirdi aklından… 
Yanında dikilen, kendinden biraz daha iri, oldukça ciddi 
adamın da gençleri izlediğini fark etti. Gülümseyen yüzüyle 
tam bir şeyler söyleyecekti ki, adam asık suratına uygun, 
sevimsiz sesiyle, “ahlak diye bir şey kalmadı” diye mırıldandı 
en yakınındakilerin duyacağı şekilde.” İyi ya işte” dedi sesini 
kısmadan: “Bir insanın başka bir insanı sevmesinden daha 
güzel ne olabilir.” Adam, aşağılayıcı bir bakışla arkasını döndü. 
Sadece güldü ona, karşısındaki de gülümseyerek destek verdi. 
Sustular… 

 
Tren durup kalktıkça, ayaktakiler daha sıkı tutunuyorlardı 

dengelerini kaybetmemek için. Her durakta inenler ve 
binenlerle birlikte yerini beğenmeyenler yeni yer ediniyorlardı. 
Tren henüz kımıldamıştı ki, tutunduğu eline bir el değdi. Oysa 
o tutunurken kimsenin eline değmez, kimsenin elinin de eline 
değmesini istemezdi. Bekledi…  Elin sahibi aldırmıyordu. Göz 
ucuyla baktığında ojeli parmakları gördü elinin yanında. Hop 
etti yüreği… Çekmedi bu sefer elini. Oysa bir silgi alışverişinde, 
eli eline değmişti de ateşe dokunmuş gibi olmuştu yıllar önce. 
Ortaokul yıllarıydı… Önündeki sırada oturuyordu. Gözleri 
saçlarında gezinirken, birdenbire dönüp silgi isteyivermişti. 
Silgiyi uzatırken…” Hey gidi” dedi gülümseyerek… Elini usulca 
çekti… 

 
 
Akköprü istasyonunda vagonun yarısı boşaldı. Ayakta 

kimse kalmadığı gibi, epeyce de boş koltuk vardı. İlgilenmedi. 
İki durak sonra inecekti zaten… Gençlere ulaştı gözü yeniden. 
Bu sefer, genç kızın iki eli avuçlarındaydı oğlanın. Başı yine 
omzunda… Aklından geçenler, delişmen günlerinin kalıntısıydı. 

Trenden inenler, hızlı adımlarla, her birisi bir yöne 
dağıldılar. Çıkış kapısına tırmanan merdivenin basamaklarını 
her günkü gibi saymaya başladı. Yarıda kesip, bir daha 
saymayacağına söz vererek, kalan kısmı saymadan çıktı. Oysa 
bu kaçıncı söz verişiydi… Dışarı çıktığında, aydınlık insafsızca 
yüzüne çarptı. Gözlerini kıstı bir süre… Açtığında, önünde, 
trende izlediği genç kızla oğlanı gördü… Koltuklarında kitapları, 
sarılmış birbirlerine gidiyorlardı… Gönendi… 

İş hanına girişindeki elektronikçinin cafcaflı vitrin 
aydınlatması her zamanki gibi albeniliydi. Oğluyla girmişti bir 
kere telefon almaya. Sonra ayda bir kez taksit ödemek için… 
Üç taksit kalmıştı. Bitsin küçüğe de alacaktı… Zorunlu… 

İş yerine girdiğinde “patronun çağırdığını” söylediler. 
Doğrudan çay ocağına gitti. Günlerden cumartesiydi. Gelen 
giden çok olurdu. Çay suyunu ocağa koyup patronun odasına 
yöneldi.  

****** 
İş yerinin ayak işlerine bakan üç kişiydiler. Odadan 

çıktıklarında, diğer ikisinin olanca ağırlığı omuzlarındaydı sanki. 
Kendisi emekli olduğundan beri oradaydı. Ötekiler yeniydiler… 
Gençtiler. Hangisi olursa işten ayrılan, işsiz, gelirsiz kalacaktı. 
Gittiler, çay ocağına sıkıştılar. Ağır bir sessizlik hâkimdi ortama. 
Ocağı yokladı göz ucuyla. İsteksiz kalktı, çayı demledi. Hiç 
birisinin diğerine söyleyecek bir şeyi yoktu. Herkes bir 
diğerinin ne sıkıntılar içinde yaşadığını biliyordu. “Sen ayrıl” 
diye kim kime söyleyebilecekti ki…  

Kalktı… Küçücük gövdesi o kadar ağır geldi ki, ayaklarını 
sürüyerek gitti lavaboya. Kafasında daldan doruktan fikirlerle 
uzun uzun ellerini yıkadı. Ardından, yüzüne iki avuç su serpip 
doğruldu. Aynada eskimiş suratını gördü. Gözleri umarsız 
bakıyordu. “Yaşam kimi zaman seçenek sunmaz insana” diye 
düşündü… “Benim hiç olmazsa emekli maaşım var…” 
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TRT'NİN YASAKLI ŞARKILARI VE 

GEREKÇELERİ 
 

1. “Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe,  
  Sırf sana benziyor diye,  
 Usulca sokulup ‘merhaba’ dedim” Leman Sam 
 Yayınlanmama gerekçesi: Türk kadını, hiç 
tanımadığı bir erkeğe selam veremez. 
 

2. “Ada sahillerinde bekliyorum” 
 Gerekçesi: Menderes ve DP’lilerin yargılandığı 
Yassıada’yı akla getiriyor. 
 

3. “Doldur be meyhaneci" Adnan Şenses 
 Gerekçesi: Halkı içkiye sevk ediyor. 
 

4. “… Söz dinlemez ormancı / Çekmiş kafayı / 
Aman ormancı” 

 Gerekçesi: Ormancıların devlet memurları 
olmaları nedeniyle, devlete yergi ve sitem yapılıyor. 
 

5. Barış Manço’nun 4 şarkısı için yapılan 
denetimde ise, yayınlanmama gerekçeleri 
şöyle açıklanmış: 
A) “Arkadaşım Eşek” 

      Eşek yerine “kuzu” kelimesinin daha 
sevimli olabileceği önerilmiş, 

B) “Lambaya püf de” 
      Erotik öğeler içeriyormuş. 

C) “Ölüm Allah’ın emri” 
      Parçanın girişinde çalınan, Türk Halk 
Müziği çalgısı “zurna”nın, bir pop şarkısında ne işi 
varmış? 

D) “Bir bahar akşamı rastladım size” adlı 
Türk Sanat Müziği şarkısını, bir pop 
şarkıcısı söyleyemezmiş. 

 
6. Aysel Gürel’in yazdığı “Gel gel sarışınım gel / 

Sezen Aksu” 
 Şarkının sözleri ahlaka aykırı imiş. 
 

7. “Emrah / Cem Karaca” 
 Şarkı içinde geçen “ak memeler” kelimesi, 
tahrik edici imiş. 
 

8. Özdemir Erdoğan’ın “İkinci Bahar” adlı 
şarkısının sözleri ahlaka aykırı bulunmuş. 

 
9. Bulutsuzluk Özlemi grubuna ait “Güney’e 

giderken” şarkısı içinde geçen “solda güneş 
yükseliyordu” cümlesinde sol propagandası” 
yaptığı iması sezilmiş. 

 

 

 

ÖZLEM 
 

yaz uzaklığında yaşadım esrikliği 
maviye çalan ne varsa eksik 
avutur mu şarabi akşamlar beni 
nar çatlağı dudaklarımdaki 
yaşamadığım dünü 
 
uzandığım rüzgârlar derin 
kovaladığım bulutlar bensiz 
yol yordamı aklım nerde 
nerde yaşamın tadı olan dostlar 
nasıl da sulara gömülür saman sarıları 
kanadı kırık kuşlarda mı kaldı 
karanlığın düşmanları 
umarsız/lık istemem artık 
sevdana tutkunum 
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GÜLİZAR ÖĞRETMEN (ANI) 
1980 yılının o kanlı fırtınasından sonra, cezaevi 

dinlenceleri hariç, 15 yıl açıkta kaldım.1995 yılında, bir 
takunyacının sayesinde yeniden göreve başladım. Atandığım 
okul 35 öğretmenli. Okul müdürü büyük oğlumun yaşında. Bir 
müdür yardımcımız var.  Öğretmeler, benim tanıdığım 
öğretmenler değil. Öğrenci; eski öğrenci değil. Velilerin her biri 
okul müdürü. Sendikadan, öğretmen- öğrenci sorunlarından 
konuyu açınca; öğretmenler cin çarpmışa dönüyor.  Kadın 
öğretmenlerin bazıları, teneffüste velileri toplayıp makyaj 
ürünleri, Envey ürünleri satmaya çalışıyor. Sadece çay saatinde 
öğretmenler odasına uğrayıp çayımı alarak ya sınıfımda ya da 
dışarıda içerek sınıfıma girmeye başladım. 

Serzenişler başladı: 
“Hocam; aramıza girmiyorsun. Söyleşilerimize 

katılmıyorsun. Bizden ne zarar gördün” demeye başladılar. 
“Arkadaşlar benim evim kira. Ev eşyalarım 35 yıllık. Ben 

sizin gibi halının rengini koltuğun rengine uygun alamıyorum.  
Ayakkabının rengini takım elbisenin rengine uygun 
alamıyorum.  35 öğretmen arkadaşımdan 4’ü sendikalı. 
Onlarla her sahada konuşup görüşebiliyorum. Çayımı da 
genellikle kantinde içiyorum. Ortak yanlarımızı bulursam, 
elbette saatlerce söyleşiriz” diyorum. 

Okulda zaten 10 erkek, 25 kadın öğretmen var. Hele bir 
Gülizar öğretmen var ki; anlatamam. Öğretmenler odasına her 
girişinde suratı seksen karış. Benim gözlerime bile bakmaya 
tahammül edemiyor. Öğretmenler odasına girip de 
“Günaydın” dediğimde sadece o yanıt vermeyerek suratını 
dönüyor.  Bir de aynı zümre öğretmenleriyiz. O 4/B sınıfı, ben 
4/A sınıfı öğretmeniyim. Sık sık zorunlu olarak bir araya gelme 
zorunluluğumuz var. Benim 42, onun 34 öğrencisi var. 
Araştırdım. Eşi de bir okulda okul müdürü imiş. Sağın bir 
militanı. Ben okula atanmam yapılınca, komünist olarak 
Çiğli’de ünlenmişim.  

Okula giderken türkü söyleyerek gidiyorum.  O gün canım 
hiç okula gitmek istemiyor. Gitmek istemiyorum. Taşlara 
tekme atarak kantine kadar ulaşabildim. Çayımı içtim. Dışarı 
çıkıp iki sigarayı üst üste yaktım. Ülkede şeytan çok ya, en 
büyük şeytan yaklaştı yanıma. “Git oğlum, okulda hınzırlık 
değil, bir muzırlık yap. Moralini düzelt. Yoksa bu kafa ile ders 
yapamazsın” dedi. 

Öğretmenler odasına yöneldim. Sahte gülücüklerimi 
takınarak tüm arkadaşlara gür bir sesle “GÜNAYDIN 
ARKADAŞLAR.” diyerek koltuğa oturdum. Herkesin yüzünde 
şaşkınlık ve gülücükler. Gözlerimi Gülizar öğretmene diktim. 
Ayağa kalkarak yanına gittim. 

“Hayrola öğretmenim, hastasınız galiba. Yüzünüz sapsarı. 
Yoksa bu gece uyumadınız mı?” diye sordum. 

Gülizar öğretmen azarlar gibi: “Ne münasebet, uyudum 
ve iyiyim. Size ne!” Dedi. 

Tüm gözler ikimizde. Öğretmenler odasında soğuk bir 
rüzgâr esti. Benim büyük şeytan ha bire dürtüklüyor. “Biraz 
daha biraz daha ver gazı.” 

Gülizar öğretmen aynaya doğru yürüdü. Saçlarını düzeltti. 
“Gözlerim de kanlanmış galiba” diyerek doğru müdür odasına 
yöneldi. 

 

 
Öğretmen arkadaşlar, kimi bıyık altından, kimi bıyık 

üstünden gülüyor. Ders zili çalınca birinci dersim bayağı neşeli 
geçti. İkinci derste kapı çalınca; “GEL!” dedim. Keşke “GEL” 
demez olaydım. Kapıda okul müdürü. Arkasında, 34 öğrenci. 

“Hoca, bizim Gülizar öğretmenin rengi sararmış, gözleri 
kanlanmış. Doktordan 7 gün rapor almış. Tüm bunlar senin 
sayende olmuş. Şimdi: bir hafta 76 öğrenci ile çalışacaksın. 
Çocuklar sınıfa!!” dedi. 

“Müdür; 37 öğrenci üçer oturuyor. Sınıf sığmaz!” dedimse 
de müdür çat kapı gitti. Bir hafta içinde ne rengim sarardı ne 
de gözlerim kanlandı.  
 

 

 
 

 
YAZ KURUSU 
 

Anladım yazkurusuyum ben 
zeytinine kadar yağmalanmış… 
Sararıp solmada üstüme yok 
Güzün işi kolay, çıplağım hazır 
Al beni taşlara vur, kışlara vur, kim karışır? 
 
Al beni rüzgârın önüne at, diline düşür, gıkım çıkmaz! 
Uyandır en azgın suları başıma dola 
Kanatlarım sürüklenmek için yaratılmış 
Göğsümde çığlıklar düğümlenir art arda 
gölgemse takılır kalır çalılıklara 
 
Anladım yazkurusuyum ben 
kuyusu delik deşik, ağlamaklı… 
Kıyımda kalan son maviyi 
yaraya dönüştürmüş yoktan bir sıyrık… 
Aşk damla damla çekilmiş kanımdan 
 
Kalbimse yanıtsız bir soru imidir artık!.. 
 
Yırtık Yol adlı kitabından alınmıştır. 
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“YÜRÜDÜ GİTTİ ÇOCUK” 
 

Her yer kar altında, Ankara’nın dondurucu soğuğu 

sokakları erken boşaltmıştı. Ama ideallerini duvarlara 

yazanlar sıcak çalışma içindeydi. 

MHP’li bakan Cengiz Gökçek emri ile koruması olan 

polis, “Sovyetlerin Afganistan işgaline karşı duvarlara yazı 

yazan O’nun yoldaşı, ODTÜ’lü Sinan Suner’i vurarak 

katletmişti. O, yoldaşlarıyla sokağa çıktı, katliamı protesto 

eden sloganları haykırdılar.  Polis göstericileri dağıtmak 

için üzerlerine panzer ve copla yürüdü.  Dağılma başladığı 

anda yeni gelen jandarma birliği, göstericilerin üzerlerine 

ateş açmaya başladı. Bu arada bir asker arkadan vuruldu. 

Sinan’ı katleden polisi tutuklamayan hükümet, 23 

göstericiyle birlikte O’nu da elinde tabanca ile gözaltına 

aldı.  

Cellatlar kurbanı bulmuştu. Hemen işkenceye 

başlandı, savcılık hızla iddiayı hazırladı. Arkadan vurulan 

askerin ölümü zorla O’nun üzerine yıkılmak istendi. 

O’nu, Necdet Adalı’nın idam kararını veren askeri 

yargıcın makamına tutuklanmak için çıkardılar. 

Hatıralarında “işkenceden perişan haldeydi, ellerini 

bile tutamıyordu, elinden tutarak iddiayı imzalattım” diyen 

askeri yargıç jet hızı ile idam istemiyle dava açtı. 

Kararı askeri yargıç iki kez bozduğu halde, faşist 

beşliden gelen emre uyarak, askeri başsavcı kararında ısrar 

etti, sonunda mahkeme idamı onadı. “Asmayalım da 

besleyelim mi?” diyen beşli faşist cellatlar kararı hemen 

imzaladılar. Ülke içinde ve dışında tepkiyi ve çağrıları 

duymayan katil cunta, yaşını büyütüp 13 Aralık 1980 

gecesi idam etti. 

O, daha 17 yaşında idi, ama idealleri büyüktü. 

Bağımsız ve sosyalist bir ülkede yaşayıp, laik, bilimsel, 

parasız ve demokratik bir eğitim istiyor ve bunun için de 

mücadele ediyordu. 

Grup Yorum; 

“Büyü de baban sana / Büyü de büyü 

Büyü de baban sana Büyü de büyü 

Acılar alacak, yokluklar alacak” diye seslendi 

O, faşist cuntanın idam ettiği 49 insandan biri idi.  

Tarihte birçok olaylar ve katliamlar olmuştur. Kimisi 

unutulmuş, kimisi nefretle anılmış, kimisi de, Bedreddin,  

 

Pir sultan, Deniz, Mahir, İbrahim, Mazlum ve diğer 

yoldaşlarının idealleri gibi bugünlere taşınıp, adlarına 

filmler, şiirler, destanlar yazılıp, anne-babalar çocuklarına 

onların adlarını verdiler. 
 

O da bunlardan biridir. Bu kahramanların ardından 

sadece gözyaşı dökmek ideallerine uygun düşmez. Onların 

tarihi bizlere ideallerini savunmayı dayatır. Öldürenleri her 

anışımızda tarihin çöp sepetine bir kez daha, bir kez daha 

atmamızı isterler. Onların mücadelelerini devraldığımızda 

onların yitişini değil, bir gün döneceklermiş gibi içimizde 

yaşatırız.  

 

Ali Ekber Eren; 

“Gökte turna dizim dizim / Dinmedi yürekte sızım 

Erdal Eren’i asmışlar / Ağıtını söyler sazım” diye 

seslendi 

O, daha 17 yaşında yaşamının en güzel yıllarında, 

“oğlunuz Erdal” diye son mektubunu yazarak, devrim ve 

sosyalizm talebini haykırıp idam sehpasını (avukatının 

söylediği gibi “yürüdü gitti çocuk”) ayağı ile yıkıp, 17 

yıllık mirasını bizlere bıraktı. 

O parkalı duruşuyla bize ne kadar içten bakıyordu. 

Sezen Aksu; 

“Aman aman, yandım amman 

Kurşun gibi izler /Son bakıştaki o gözler 

Kaldı aklımızda” diye seslendi 

İdamını duyan yoldaşı lise öğrencisi Ercan Koca 

“idamlara hayır” diyerek protestoda gözaltına alındı ve 

işkencede öldürüldü. 

O’nun annesi; 

“Aman oğlum, sen karışma, biraz da geride dur” 

derdim. 

Şimdi utanıyorum bu sözlerimden, On’dan özür 

diliyorum. 

Çünkü sayın savcı benim oğlum öldürmedi kimseyi, 

….devlet adına diyorsunuz ki, “ oğlun düşündüğü 

için suçlu” 

Öyleyse bırakın asılsın oğlum, düşündüğü için 

öldürülecekse”  

  Erdal Eren, Sinan’ın; Ercan Koca, Erdal’ın mücadele 

bayrağını devraldı. Şimdi üç Selvi Karşıyaka mezarlığında 

birbirine bakıyor, tıpkı Deniz, Hüseyin ve Yusuf’un bakışı 

gibi… 

Yeni yılları, ideallerimizin gerçekleştiği güzel ve 

sağlıklı günlerde yaşayıp, onları yaşatmamız, dileği ile… 
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https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJrhLfERqfYEMteTwncHOtnlEULQw:1639383435874&q=Grup+Yorum&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MI43KC5bxMrlXlRaoBCZX1SaCwCda06aGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj61-Gaq-D0AhWLQvEDHasUCqMQMXoECAcQAw

