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KENDİNİ YAŞAYAMAYANLARIN ÖYKÜSÜ 

 
hey yolcu 

gelme öyle peşimden  
       destursuz 

çilekeş yolu 

       sınırsız 

-ister döşensin eşsiz 

tarumar Kürdistan hallısıyla- 

dilediğimce seçmediğimi 
belki bilmezsin 

sıska bedenimin 

-köle görmedi efendisinden- 

ne çektiğini elimden 

-oysa ben istememiştim- 

 
 
çerçevelenmiş bir coğrafyada 

plato 
       ova 
               vesairede 
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yaşam 

kurallanmış her yerde 

 
 
 
ve itildim 

-oysa irade bende değil- 

yaşadım 

-yaşamak denirse- 

ve başkaların dileğiyse 

kirli 
       dikenli 
ne önemi var 

büyü dediler 

      büyüdüm 

yürü dediler 

      yürüdüm 

oku okudum 

çalış çalıştım 

alış alıştım 

yılış yılıştım 

ve bir sabah 

tutup kolundan 

haşin bakışlı bir esmer kızın 

-oysa ben sarışındım- 

yapış dediler yapıştım 
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serbesti 
annemin sıska bacaklarında 

çığlık çığlığa düştüğüm anda  
        bitti 
onu yapma 

       bunu yapma 

orada durma 

       bunu burma 

girmek yasak 

kitap yasak 

sağ yasak sol yasak  
yasak 

       yasak 

kendi yolumu kendim çizmem yasak 

de şimdi bu mu 

       yaşamak 
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ve bir sabah 

kopar zincirleri Gülsarı 
       dediler 

kırdım 

bildiri dağıt 
        dağıttım 

afiş as 

        astım 

bas bastım 

kaç kaçtım 

bir köle kadar bağlı 
        ve itaatkardım 

hep onların buyurduklarını yaptım 

sonunda 

kritiklerin bir hoş 

bütün yaptıkların boş 

        dediler 
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coşkun bahar seli 
ve bir kasırga kadar deli 
bendimi 
hısım akraba fendimi 
        yıkmışım 

ve kırık bir dal gibi 
bir akşam 

orta yerde kalmışım 

damızlık inek gibi 
sömürüye karşı partilerce 

        sağılmışım 

yıpranmışım paslanmışım 

yağı sütü kesmişim 

gayrı bir şeye gerekmezmişim 

 
önde gidemem 

        çok aldatılmışım 

yerimde duramam 

yeterince geri kalmışım 

dönmeyi düşünmem  
köprüleri çoktan yakmışım 

sizi dinlemem  
         artık uyanmışım 
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kendimi yaşamaya başlamışım 

 
 
 
 
 
BİR ATEŞ MASALI 

 
korkardık 

korkardık dipsiz karanlıklardan 

 
ve karanlık günler geldi 
       ansızın 

bir şafağa hasret kaldık 

bir bahara 

yaramaz çocuklar gibi 
yırtıldı son karanlıkta  
        yüzümüz 

ve saydık geceleri gündüzümüz 

atalarımız zifiride doğmuşlar 

ve olmazsa olmaz 

ekmek 

       su 

ve nefes 

       kadar enfes 

sevdamsı ve sıcak 
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bir kucak ışık için 

ilahlara vurmuşlar 

 
 
ateşti bir zamanlar 

her yan ateş 

dağ ateş dağıydı 
nemruttan indirdiğimiz hazan  
arzumuz 

       kanımız ateşti 
ve kutsal bilirdik ateşi 
       kardeşi 
             eşi 
ve anamız gibi 
ateşe gebe bir gece 

yanarken Nurhaklarda 

Newroz ateşi 
sıcak şafaklara 

ve anamızın bal tatlısı suratına 

        bakmak  
ve iki meme arasındaki çukura 

küçük bedenlerimizi atmak 

        için doğduk 

hayat iksiri 
anamızın bir adı 
ciğerlerimize çekerken havayı 
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nasıl da mahvetmişler dünyayı  
         ağladık 

 
yaşadıkça gördük 

gördükçe köpürdük 

denedik öğrendik 

öğrendikçe örgütlendik 

bir gece çalındı kapımız 

bir dost geldi sanmışız 

gülü dalından alır gibi 
yuvamızdan koparılmışız 

hep puştluk vakti gelir 

beyler buyruğu 

ve ayıklanır nesiller 

uzadıkça da uzar geceler 

yırtıldı son karanlıkta yüzümüz 

ve saydık geceleri gündüzümüz 

kar etmemiş zulüm 

ateşi meşale almışız 

tirana baş kaldırmışız 

yıkmışız korku duvarını aşmışız 

büyük ve sonsuz ateş 

güneş gibi 
karanlıkla boğuşmaya kalkmışız 
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ve pürüzsüz aydınlıkları 
koyu karanlıklardan çıkarmışız 

 
 
BAŞIMIZ 

 
kara da olabilir 

sarı ya da kumral 
gür saçlı  
kel ya da kabak 

seçeneksiz çıkarmışlar beni 
kelle pazarına  
          bir sabah  
 
doğa şahit  
          ben seçmedim 

seçmişler 

iki omuzum arasına 

korkunç ve gizemli 
ilahi bir anıt gibi  
          dikmişler 
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her ne çekmişsem 

hep bu akılsız baştan  
         çekmişim 

rivayet olunur ki 
onu kendim beğenmişim 

olmaz mı şikayet 
boyuna takılan taştan 

ağlamaz mı 
        kendi düşen 

yalan 

ola ki oldu  
        neyleyelim 

bir halt ettik diyelim 

onarımı olası her kusuru 

bu değil mi 
        gelişmenin düsturu 
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yeniden ver yaşımı doğa 

yarat 
       sil- baştan  
sözün özcesi 
her şeyhin öncesi 
kurtar beni bu baştan 

düzlerim kırdığım tüm potları 
dikerim söktüğüm fidanları 
fakat 
bu baş kaldıkça 

eleştiri öz eleştiri kar etmez 

ne düzler  
        ne fidan dikerim 

öyle çamlar devirdim ki 
ancak bu diyardan giderim 
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ÖZGÜRLÜK 

 
aptalmışım 

kadrini bilmezmişim 

olanaksız anlamak kibrini 
oysa 

ne küfürler yemişim           
        uğruna  
ne zindanlar 

ve bana bağlı  
değerin 

söyle  
olmadığım yerde 

fiyatın ne kadardır senin 

 



 Kendini Yaşamayanları Öyküsü 

 

16 

 
 
 
 
 
DAĞDAN GELEN İLE BAHÇIVAN 

 
bağandık 

İsa'dan Musa'dan önce doğandık 

bilgisiz  
ama 

özgür yaşadık doyasıya 

uçsuz bucaksız bozkırlarında 

kara 

        doluya 

                 çamura  
                           nispet 
dört ikliminde 

        ülkemin 

kardeşlik sunduk revanlara 

mola hakkı 
konar göçer kervanlara 

esirgemedik ekmeğimizi kimseden 

esirgedi toprağımızı bizden 

dağdan gelen 
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KAHROLURUM 

 
vurulursam 

iki dudak arasında 

zehir gibi çıkan 

acı bir söz ile 

vurulursam  
ve yaşarsa fermancım 

 
vurulursam 

doymamış yaşama 

baharında ömrümün 

       bir bebe 

yasa boğulur  
bir anneyle yüreğim 

vurulursa 
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vurulursam  
kahpe karanlık  
terk etmeden yurdumu 

ve doğmadan  
bir Newroz aydınlık  
        şafağında 

vurulursam 

ve bir nefes atımı 
küfretmeden sisteme 

vurulursam 

kahrolurum 
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İLENME 

 
neredesin 

katlediliyor halkım 

        tanrım 

yeminliyim  
dolamam dilime adını 
anmaksa seni 
değilim dargın 
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FİRARİYİM 

 
firarda olsam 

dertten kederden firarda 

olmasa da papel 
kıymeti  harbiyesi yok 

ne derse desin el 
tutsam ellerini günlerce 

sevsem seni gönlümce 

firarda olsam 

kem gözlerden uzak 

bir elim elinde 

biri belinde 

bir sana bana kalsak 

 
eksilecekse 

dostlar baş ucumda 

istemem 

olmazsa olmasın 

böyle firarlar 
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ÖLÜMLE SOHBET 

        -İrfan Ala'nın (Ökkeş Karayiğit) anısına 

 
kim bilir kaç kez 

burun buruna gelmiştik 

        tez tez 

sonra bir sabah 

İrfan Ala 

kod adi Ökkeş 

tersi de olası 
faşizmin belalısı 
adı gibiydi  
lakin iri değildi 
-vurulunca anlından- 

mıhladı katilin birini 
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ertesi gün 

öğrendim bir gazeteden 

ve bağırdım istemeden 

''kahrol kalleş ölüm'' 
''kalleş değilim'' dedi bir ses 

durdu bende nefes 

irkilmedim desem yalan 

hayır vardı tekrardan 

''kalleş ölüm'' dedim 

        gizliden 

''değilim'' dedi 
''hep beklerim  
        yanı başında ademin 

bakışırız 

       takışırız 

                 gülüşürüz 

çökmem boynuna ansızın 

medyalarla gelirim 

korkularla 

        acılarla 

                sancılarla 

çökmem boynuna ansızın adamın 

kalleş değilim 

kalleş olan katil'' 
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hani hakkı da yok değil 
 
DÜŞLERİM 

 
ah 

yine ne haltlar işledim 

ansızın 

yaşasam korkusuz geceler 

         dedim 

olmasa gayrı acı 
olmasa zalim ve zulüm 

ne ayrılık 

         ne ölüm 

olmasa puştluk 

         ihanet  
yalnızlık ve hasret 
ve bilmezsin 

ne kadar lanet 
geçiyor şu ömrüm 

ve gülüm 

taze pide neyse 

şu açlık da olmasa dedim 

naneyi yedim 

ne haltlar etmişim meğer 

komünistlikmiş tüm işlerim 

derde düşürdü beni  
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benim bu güzel düşlerim 

 
 
 
 
PATRONLAŞANLAR 

 
kendi mezarınızı siz 

bir çuval yaparken dipsiz 

ve bir düzen kurarken insafsız 

kazdınız 

tohum değil kan ektiniz 

girdiğiniz toprağa 

ve doymadı cana 

ölürken bir tekiniz 

 
yoktu gömülürken 

bir yoksuldan farkınız 

ne bir papyon kravat  
ne de gözlük taktınız 

sonunda 

benim  
ve tüm bebelerin 

nefretinden başka 

ne kazandınız 
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ERDALLARA 

 
salıncaklar kuracak yaştaydık 

gül dalı kadar narin 

daha dermemiş 

gonca memelerinden yarin 

 
dün vardık 

yarın da olacaktık 

salıncak sallanacaktık 

salıncaklar kuracak adımız 

Mazlumun ahı gibi 
zalimi kovacak andımız 

devinim dünyası bu 
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büyümüş küçülmüşüz 

sevda ateşi değil 
sol aşkına düşmüşüz 

ve girmişiz bir yola 

yoldaş demişiz 

sevmişiz 

        sevişmişiz 

bakmayın öyle pembemsi yüzlerimize 

yırtar kör karanlığı 
orta çağ gecelerinin 

çoban yıldızı 
çakmak çakmak göz bebeklerimiz 

ve bir şafak gibi 
yeşil baharlara 

        yurtlara 

Asya'da Afrika'da    
vakitli vakitsiz doğandık 

keşmekeş yasalarına karşı  
doğaya kalkandık 

bitmişliğe umut 
bilcümle sorunlara yanıttık 

ve sonsuz kurtuluşuna insanlığın 

çarpıtılmaz kanıttık 
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ve yeminli düşmandık  
         sömürü dünyasına 

salacaktı üstümüze sahipleri 
kulluğu reva 

it çakal sürüsü 

ve puşt tuzağı 
ve kalleşlikler 

gelecekti bir kuytuda infazımız 

ve biz 

henüz meyveye durmuş 

taze fidandık 

uyku mahmurluğundayken halkımız 

kırıldık 
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Mazlum 

         Deniz 

                  Mahir'di  
                            kodumuz 

ele avuca sığmazdı ruhumuz 

alışamadık zulme ihanete 

lakin mahkumduk 

         ölülü ete 

salıncaklar kuracak yaştaydık 

salıncak sallanacaktık 

ve gül dalında 

ve narin 

         yarin 

koynunda değil 
dar ağacında  
         salındık 
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ÖZ ELEŞTİRİ 

 
yanarım 

yanarım yandıklarıma 

bir ettiklerime 

bir de etkilerime 

ettiklerim az çok 

etkilerim daha da çok 

velhasıl 
hiçbirinde meymenet yok 
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GÜVERCİN 

 
mavi gök 

sarp kayalar 

ve yeşil ormanlardı 
        doğası 
uçsuz bucaksız uçabilir 

bakabilir 

ukala mahluk 

insanlara kuş bakışı 
lakin  
götürmez kibri hürriyeti 
yoktur  
yuvadan gayrı mülkiyeti 
 
tutkusu 

çavlan gibi destursuz 

rüzgar gibi sınırsız 

bölüşmek 

-        sevişmek 

ve üremek 

ve 

misali yoktur sadakatte 

bu zaafı 
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götürdü onu felakete 

 
SIKI DUR 

 
küfürüm var 

ağız dolusu 

ve ciğerimin dip köşesinden  
 şehvetle gelen 

küfürüm var 

sıkı dur 

 ağız dolusu 

anayı avradı 
ecdadı katmam 

suçsuza atmam 

unvanlı şanlı 
ya da namsız 

ve gamsız 

bilim adamının tümü 

aydının 

 emekçinin 

  işçinin 

sıkı dur 

demokratın 

 devrimcinin 

  şairin 

ırkçısı namussuz 
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BULAMADIM 

 
bulamadım temiz bir yer 

 yaşamaya 

bulamadım 

düz 

uzanmak  
ve sınırsız seyretmek 

özgürlüğün eşsiz misali 
global 
ve 

kuralsız gökyüzünü 

 
bulamadım 

doyasıya besine 

ve su sesine 

kanmış tek kişi 
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bulamadım  
özgürlüğü sınırsız 

demokrasi havarilerinde bile 

yasaklar dizi dizi 
birikmiş 

her yerde piramit 
ve ümit 
dediler 

bahar mevsimi gelecek 

bir gonca çiçek 

yeni bir gün 

ademoğlu ve ümit 
ve coşku 

ve yürek 

bu güzel şeylere edilecek  
bir çift söz  
dilimi 
bulamadım 
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SENİN OLSUN 

 
sevgi doluyken henüz 

dörde böl yüreğimi 
eşit 
dipdiri  
 ve taze 

al 
birini yavrularıma ver 

birini borçlarıma 

biri de senin 

kan revan 

sürmesin kavga 

kalanı insanlığa sun 

tatsızlık olmasın tek 

benimki eksik olsun 
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KAFA EMEĞİ ÜSTÜNE 

 
boşunadır kibrin 

yakında anlaşılacak 

kaynağı melekelerinin 

sanatçısın 

aydınsın 

liberal 
ya da sosyalist 
bir partide yönetensin 

ahmaklığın nedenisin 

sen  
henüz palazlanan 

ama ustalaşan 

dönünce sırtını emekçilere 

giderek patronlaşan 

basit bir hısızsın 
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yeteneklerin 

ve edindiğin bilgi farkı 
el konulmuş işçi 
ve yetim  hakkı 
  

lakin  
bulur bir açar 

kadir bilir halk 

proleterden yanaysan bağışlar 

yine de sen bilirsin 

unutma ki 
küçük de olsan 

burjuvanın birisin 
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KUŞ 

 
dünyalı bir kuş 

dolmuş 

gagası kan kırmızı 
sesi ağlaması 
ve kimsesiz 

öter gül dalında 

vakitli vakitsiz 

yanık tenli ve üryan 

belli ki etmiş isyan 

 
bir kuş öttü Afrika'dan 

tilili çekmesi 
terlemesi 
gülmesi 
Diyarbakır'daki gibi 
gecelerinin 

 hapisleri 
  katilleri 
Afrika'nın 
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Diyarbakır'daki gibi geceler 

arzın her yerinde 

kanla gelip 

 geçerler 

ve ne kuşlar susar 

ne şairler 

uzandıkça kana 

 pençeler 
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EFKAR TEPESİ 

 
hey ve hey 

ve leylim ley 

kaç bahar geçti 
neden hala gelmezsin 

ne kadar sıkıcıdır beklemek 

beklemeden bilmezsin 

 
rahmetli Turgut 
verdiydi hayli umut 
teşvik yasası çıkardıydı ihracatın 

olacak diye yıllarca beklediydik 

ithal bile etmedik 

geçti 1994 baharı 
devrim yine olmadı 
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hey ve hey ve leylim ley 

sen de olmasan 

olanaksız yaşamak 

bir saat bile fazla 

bu edepsiz sistemi 
sevgili efkar tepesi 
 
hey ve hey ve leylim ley 

insan bulmuşken 

tenha ve tek çınarlı 
boğaza karşı hafif rüzgarlı 
böyle güzelim bir yer 

domates yeşil biber 

birkaç dilim peynir 

kırmızı şarapla  
ne güzel yenir 
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oysa ne zevksiz adamım  
          bilmezsin 

içki miski içmem 

sigaranın lamı cimi yok 

Maraşlı gibi ot atmam 

Çorumlunun yaptığını da yapmam 

gözlük sattım bir keresinde 

müşteri oldu diye 

kovaladım dilenciyi 
tezgahımın çevresinde 

 
hey be hey ve leylim ley 

çok fırsat yakalarım 

ama bir kaz bile yolmadım 

beceriksizlik filan değil 
hani ne bileyim 

insanlık derler ya 

fazla kaptırdım kendimi 
oysa nesli tükenmiş  
          kuş bile değil 
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AYDIN 

 -Yalçın Küçük'e- 

 

yalancı 
kendi emeğimle 

yaşıyorum diyen aydındır 

aydınsa  
sömürdüğünün kanıtıdır 
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KARAM 

 
ayrıdır dilim  
anlatamam beyaz adam 

bak çaresiz gözlerime 

anlarsın belki 
henüz umut var 

senin değil 
 elindeki bilirim 

lakin onun namlusuyla ölürüm 

 
ayrıdır dilim 

anlatamam beyaz adam 

sokaktaki kanım 

ne kadar da benzer 
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yaşanan ortak kaderimize 

 
arama lütfen fark 

senin değil döndürdüğün çark 

karadır bilirim 

saçım tenim 

renkler kurtarmıyor bu kavgada 

asılmadı mı hak diyen beyazlar 

sizin yakada 

 
anlatamam beyaz adam 

bilirim siz gelmeden 

yoktu bir tek çapamız 

kazılmazdı da 

bu kadar çok mezarımız 

 
renkler kurtarmıyor bu kavgada 
nerede olursa olsun 

kara 

 beyaz 

fark etmez 

asılır şairler gecede 

özgürlük delince  
 bir hecede 

anlatamam 

beyaz adam 
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anlatamam 

 
 
 
 
DEMOKRASİ 

 

sarıdır şafaklar 
bizim buralarda 
sizin oralar nasıl 

kopyadır 
aslından daha da bozuk 
kokuştu bizim buralarda 
kuşaklar 
oralarda nasıl 

işsiz güçsüz 
bunaldı nesil 
bütçe eridi eriyecek 
kuşkuda bizde gelecek 
ya sizde nasıl 
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yağmur yerine 
yağar mı şarapnel 
alınır misiniz geceden 
ve kaybolur musunuz 
poliste 

işkence 
faili meçhul 
avucunuza cop  
 neyse 
size de sokarlar mı geriden 

sarıdır sendikalar 

 solcular 

ve mevcuttur çok şükür 

her kurumu milletin 

anlamıyorum 

şikayet 
ve hıyanet  
 niye 

hükumet yineledi ya geçende 

demokratik bir ülkedir diye 

 Türkiye 
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EMSAL OLMASIN 

 
aşmışım Marks'ı Lenin'i 
sırrını çözümlemişim 

ilme katkı yapmışım ki 
hiç anlaşılmamışım 

partinin lafı ne ki 
ben tümden kaldırmışım 

işime karıyanın 

çırasını yakmışım 

 
emsali görülmez kahraman 

dünyayı yeniden yaratan 

ölüye kan 

 can  
  verenim 

kitap  
 yasa 

  ferman  
   benim 
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ola ki şaşmasın kul 
alimallah alırsam elime 

bakmam  gözyaşlarına ederim pul 
bak bu bir talimattır 

yerime göz dikeni 
ihmal dahilindeki 
şüphe ne kelime 

ş diyeni demeyeni 
yol olmasın tek  
öldür 

ve derinlere gömdür 
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BAŞ 

 
ister çeribaşı 
ister onbaşı 
ister parti başı 
ister devlet 
ister sağ ister sol 
her kim olursan ol 
ne kadar şişinirsen şişin 

er veya geç 

belki bir bölgeyi batıracak 

belki ekolojik felakete  
 mal olacak 

her ne olursa olsun 

atılması gereken  
 safrasın 
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HALEPÇE 

 
uyanır 

uyanır ansızın geceden 

tekmil telaşı 
vakitsiz gelen ecelden 

parmaklarında 

eli bir bebeğin 

katlanır korkusu 

karelere küplere 

 
güleç  
bir kaşık suda canı 
boğsan boğulur 

geleceği insanlığın 
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hani  
1940'lı toplama kampları 
faz odalar 

dayanır mıydı yürek 

sonu susanın 

alkış çalanın 

ayrıldı mı Yahudi'den 

devinim dünyası 
 
hey sen oradaki 
sen Amerika 

Avrupa 

Asya 

hey sen dünyalı 
durma öyle sessiz  
ve ilgisiz 

yarın bilmezsin sıra kimin 

sekiz bin 

çığlık çığlığa can 

feryadı insanlığın 

ve bir kaşık sudadır canı 
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değil Halepçe'nin 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
PARALI 

 
hiç sevmedim seni 
mecburiyetimden 

burkmuştur yüreğimi  
sana her gelişim 
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BÜYÜMEK 

 
huzursuz eder açlık 

huzursuz gebe kadın 

hane 

 bebek 

  gelecek 

   huzursuz 

ve büyütmek 

bir ekmek  
değil ki tek 

şu şekilsiz kainat 
şu zehir zemberek 

nasıl sunulur sana 

ve her nasılsa 

çar naçar 

hem huzursuzluk 

hem bebek 

 büyüyecek 



 Kendini Yaşamayanları Öyküsü 

 

54 

 
 

 

 

 

 

 

 
BİR ŞEYLEŞTİRİLMEK 

 
herkes beni  
bir şeyleştirmek istedi 
anam çocuklaştırmak 

babam uşaklaştırmak 

hocam ehlileştirmek 

eşim evcilleştirmek 

 istedi 
 
kaçtım 

sığındım dostuma 

sabah akşam nutuk çekip 

o da 

normalleştirmek 
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kalmamış dünyada emniyet 
çıkmıyor sabaha 

akşam verilen emanet 
deneyeyim dedim  
 bir kez de sokağı 
insanlar yumağı 
 blok blok 

safına çağırıyor herkes 

vaatlere laf yok 

taraflaştırmak 

ahmaklaştırmak 

maymunlaştırmak 

yalnızım kurtlar ortasında 

yaşamak olanaksız 

çekiçle örs arasında 
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sonra girdim bir örgüte 

yeni bir kişilik 

partileştirmek 

bütünleştirmek 

 istediler 

bahane mi yok 

cahilmişim 

geri kalmışım 

aydınlaştırmak 

ayrılaştırmak 

sütunlaştırmak 

 istediler 
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devlete düştüm bir keresinde 

girişte 

kapının üst bölmesinde 

''burada Allah yoktur'' 

yıllardır moda 

terörist dediler muhakkak  
kapatıp hücreye  
kitlediler mazgalları 
suskunlaştırmak 

uysallaştırmak 

ajanlaştırmak 

istediler 

olmayınca 

''burada yoktur'' deyi 
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ettiler inkar 

 
 
 
 
yok fikrimi bir soran 

isyanımın nedenini yoran 

bilirim 

eğitim bir aracı 
fırça zorunlu parçası 
hepsinin ortak paydası 
beni bir şeyleştirme çabası 
uslanmak istemiyorum açıkçası 
 

sıkıldım bir şenliğe daldım 

ayak ayak üstünde 

 temaya daldım 

''daha partilileşmemişsin heval''  

diye  
 uyarı aldım 

robotlaşmak bu olsa gerek 

uyarıcıya baka kaldım 

demek 

hala bir şeyleştirilememişim 

ve derinden 

bir şükür 

 çekmişim 
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GİZLİ ÖVGÜ  
 
hey koca Marks 

severim felsefeni fennini 
edebiyatını izahatını 
''insanlık önüne koyar  

 yalnızca 

çözeceği sorunları'' 
 demiştin 

''köle toplumu ileri 

kominden'' de 

''üretim araçlarının gelişimine göre'' 

bre 

kapitalizm 

-ya da tacir toplumu- 

bu meretlerin 

en geliştiği aşama 

ama 

bak şu delişmiş kubbe 

zehirli havadan ölen bebe 
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birbirini boğazlayan 

 kardeşler 

bölgesel harpler 

 
 
 
 
şu kavrulmuş toprak 

bulanık sular 

hormon 

belki veriyor bire on 

mezar oluyor insana 

her yerde yükselen beton 

hummalı üretim 

ve gereksiz tüketim 

şu köleleşmiş insan soyu 

stres 

 aids 

pes 

hepsi üretim araçlarının eseri 
 
ah keşke  
insan ile doğanın 

gelişimini  
nispet alsaydın 

ve şu cani sisteme  
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gizli övgü yerine 

açık sövgü yapsaydın 

 
 
 

 

 

 

KIR ÇİÇEKLERİ 

  
onlar ki toprakta karınca 

 suda balık 

  havada kuş kadar 

   çokturlar 

korkak 

 cesur 

  cahil 
   hakim 

    ve çocukturlar 

ve kahreden 

 yaratan ki onlardır 

  destanımızda yalnız onların 

   maceraları vardır 

-Nazım Hikmet Ran- 
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kır çiçekleri direnişi 
 bir ulu destandır 

destan 

kaos ve cehennem içinde 

ebadı beşeri vakanın 

ve ahvalin  
 izahına  
  azdır 

işgalliye tayfasından 

namı cihana şayan 

sözde  komünist ozan 

Nazım'ın 

''... 
 şark'' 

  dediği 
bereket kapısı ki 
kutsal kitabeler 

oraya cennet-i ala  
 derler 
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yüreğinde kan 

altın kafese konan 

 bülbülün 

ah vatan 

 dediği 
bağ-ı gül 
 nam-ı diğer gülistan 

yiğit yurdu 

Kürdistan’dır 

 
kır çiçekleri direnişi 
 bir ulu destandır 

destan 

ihanet  
 ve  
zulüm içinde 

acının 

 dostluğun 

  kardeşliğin 

   tanımına dardır 

ve yalnızca 

 öykümüzde 
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hakikatlerin yeri vardır 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bir ucu bal kaymak 

 Kızılırmak 

coşkun 

 ve buz 

ikindi sıcağı 
 ve temmuz 

kıyılarında çatlar 

Diyarbakır'dan gelen karpuz 
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bir ucu 

horonda kemençenin 

ve aşkı bir Temel'in 

ak tenli 
 kara benli 
  ince belli 
Pontus güzeli 
sepetinde 

demi 
kan rengi 
ve kokusu 

yorgunluğunu alır yolcunun 

 
ve horonda kanatları arının 

yeşil denizinde karanın 

bin bir derde deva  
hikmeti doğanın 

Anzer diyarı 
 Lazistan 
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bir ucu uzanır 

sarp kayalar 

 gök mavisi 
bir ucu bucaksız  
 Acem halısı 
bir ucu  
dört mevsim kar kaplanır 

bir ucu  
Kafdağı'na yaslanır 

çırpar  
kanadı Zümrüd-ü Anka kuşun 

bulutlar arasında 

tarifsiz masal ülkesi 
sığınsa da yücesine 

ne kesilir gak gık sesi 
ne de tükenir  
Kürd'ün kellesi 
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bir ucu  
tarihi 
 köyleri 
  evleri 
iç içe 

ırkı kardeş 

kaderi eş 

lo ortak feryadı bitirilmişliğin 

ve ahı 
 figanı 
Ermeni anası 
''ben ölmüşüm 

 Allah için 

şu mazlumu kurtarın'' 

ve kazınsa altı karın 

bulunur bir öyküsü 

saklı hazinelerine dair 

düşünür bulunsa insanda ar 

çığlık insan çığlığıdır 

ismi değişse ne var 
can kan 

 her yan 
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bir ucu  
adımı kabristan 

 Ermenistan 

 
 

 

ve 1970 sonrası 
 terörist 
ev şor her roj di bihîst 
vurulan oğluydu  
komşu köylü 
surat insan 

şehadet de getirmişti Hasan 
yoktu saf 
askerde insaf 

nerede sakındığı ilahlar 

Nerede haklar 
bir fincan kahvenin 
kırk yıl hatırı varsa 
olmaz mı baklavası  
bin yıl kardeşliğinin 

ne utanmaz yüzsüzlük 

başa gelmeyince tınmaz 

Ermeni Kürt demez 

edinmek 

için bir fazla ekmek 
adem etini yemek 
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bir ucu 
bir varmış bir yokmuş 
ananın kulu çokmuş 

ab-ı hayatla doğmuş 

Mezra Botan'da  
 Gılgameş 

ateş yurdu  
Ağrı'da  
Zeus'un babası 
iyilik öğretisi 
 Zerdüşt 
durur ebediyete kadar  
Raman'da  
Nemrut'ta  
haç kıran  
 Sabahaddin'i Kurdi 
Zaloğlu Rüstem 

nebi Halil İbrahim 
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ve bilmem daha kim 

 
 
 
 
 
 
bir ucu 

balyoz sallıyor hala 

modern Dehak'lara 

mirasıdır torunlarına 

Demirci Kawa'nın 

bir ucu gowend  
bir ucu şîn 

Kürd'ün mü bilinmez 

öncesizden gelir öyküsü 

sonsuza dek söylenir türküsü 

ağıtsı 
ansızın vurulmuş sevdalısı 
bir akşam gün batışı 
fi tarihte demiş  Araplar 

mayına basmadan atlar 

Suriye hududunda 

kaçak değil  
hısım ziyareti 
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kurban kesildik 

 yüzyıllar boyu 

kabul etmiş diyelim  
 utanmaz tanrılar 

çığlık insan çığlığıdır 

yetişmek kalsın imdadına 

kulak asmaz insanlık 

sağır yüreklerin inadına 

 dayandık 

her baharda  
Newroz'larla uyandık 

uyandıkça 

kızıl kanlara boyandık 

 
bir ucu 

efsanemsi Med'yanın armağanıdır 

kaderi 
Astiyages ve Harpagos'un 

ve ihanete zorlar çocuklarını 
bir ucu tarih 

bir ucu Laç deresi 
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kan aksa Fırat 
gerçek ters yüz edilmez 

 
 
 
 
 
 
namertlik oturmuş yüreklerine 

 kalleşlik 

kan emerler ülkemizden 

ödenemez diyetleri 
birkaç kürek 

birkaç yürek değil 
ve  
haramiler yiyemez 

bunların yediği kadar 

kesilmekle de tükenmedik 

lakin vazgeçmez huyundan 

iki düşman 

kimi orak salladı kökümüze 

kimi tırpan 

direndi kır çiçekleri 
direndi kalleşe inat 
diktiler toprağa 

şehadet abideleri 
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önde ve üstte  
olmak isterler 

''batarsa batsın millet 

ne kelime eşitlik'' 

leş kokan nefesleri 
ruhsuzlara emirdi 
''kavganın en çetini 

düşmanlar içimizde'' 

ve yediler 

kardeşlerinin etini 
 
ne Meryem'in günahıydı 
ne kır çiçeklerinde zaaf 

döl vermez gayrı 
kısır katır inadında 

kahraman doğuran ilahe 

oysa ilk  
burada gebe kaldı 
lakin vermez halkıma 

düşmanları yenmekle  
zulüm dikta bitmezdi 
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Dehak'lar tepemizden  
bu nedenle gitmezdi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
akıyordu su 

arkıt berrak 

ve süt kadar ak değil 
bekliyor yol kıyısında 

Astiyages'le Harpagos'u 

Kürd kabusu 

 ihanet 
bu nedenle süre gelir 

yılardır esaret 
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FELSEFE 

 
ah 

bir günüm daha geçti 
feryadı beyhudedir 

 ademin 

kutsal ateşten sonra 

Hürmüz'den evvel 
ve görelileneli beri 
her nesne bir momente 

yoktu merhumu zaman 
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uyandı derin uykusundan 

mahmurlardan biri 
''sabah'' 

''gün'' 

 ve ''mekan''  
dedi 
farklılaştı birden 

yeryüzü 

ademoğlu 

kainat 
rölativite hayat 
fakat 
nispetler mutlak değil 
 
ve farklılaştı yaratık 

ayrıklaştım 

insanlaştım 

ayrıştım 

kutuplaştım 

ve ayırtındayım kavganın 
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gün ayrıdır diğerinden 

ayrıdır her pazartesi 
ve 

o benden farklıdır ki 
hiçbir şey bilmediğini  
bilir 

ben de yanlış olduğunu 

her yaptığımın 

 
gerçek izafi bir kere 

aşk ve ilgi 
ulaştığım bilgi 
bağımlı bir yere 

iki kere iki dört 
etmez her zaman 

doğru değil doğrularım 

ekonomik politikalarım 

-en azından sana göre- 
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böyle yerleşti töre 

 
 
 
 
 
 
 
ve değmez katline nesnenin 

ne denli mükemmel  
-olursa olsun- 

uğruna fedai kar 

fedai can ettiğimiz  
gün batmadan 

karlı Cüdi'nin ardından 

kutsal kitabelerden 

gökteki ilahelerden 

gelse de 

şehvetle sarıldığımız savlar 

fiiliyatta hep yanlış çıkar 

devran mı döner 

tarihi tekerrür mü  
yoksa 

durmaz bilinen hattında  
aritmetiksel doğrular 
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ve sevdalara gelmişim 

kara saçlara 

baygın bakışlara 

değil 
bilgeleredir aşkım 

de gel de sevme 

kiraz dudaklar yanmadan 

bir öpücüm alır gibi 
kordan 

''sakın yargılama'' 

demez mi bir dahası 
mekanizma 

ya da yeni dünya düzeni 
-siz ne derseniz deyin- 

egemenler sultası 
azgın sistemin  

''tek egemen benim arza'' 

dediği anda 
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''asla kurallama'' 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
öyle ya  
direnir kuralsızlar 

Allahsızlar 

kitapsızlar 

ve zoru uygular 

zalim kural koyucular 

işkenceler 

çarmıhlar 

idamlar 

bilinmez mi  
kanla konan 

daha çok kanla kalkar 
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ve dönüyor tekerlek 

öncesizden gelip 

 sonrasıza giderek 

sistemsiz 

kuralsız 

istemsiz 

akıyor mecrasına her şey 

her yerde boşluk  
ve dipsiz sonsuzluk 

ve gidilmez hürriyete oturarak 

kalkmak yürümek gerek 

hareket  
hareket  
hareket 
kural dışı 
ezeli ve edebi gelişim yasası 
ve işin felsefesi  
 budur 
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ÖYLE BİR  YER  

 

 
bir yer duşun 

ot bitmez 

kuş konmaz 

kervan geçmez 

bir avuç kül 
gayri  
yem yeşil değil 
anaysan oğlundan 

gelinsen kocandan bil 
 
sıcak  
olur mu kuru toprak 

yuvasız 

insansız sevgi 
yanıksa tenimiz 

yanmalı mı evimiz 

susan insan 

yüzde doksan 

Müslüman 
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bu mudur sizde iman 

bak çiğneniyor ölümüz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
her kuşun bir yuvası 
ayrı ötüşü var 

doğduğumuz toprakta  
hakkımız yok kuş kadar 

sen gönderdin askeri 
san patlattın mavzeri 
varsa ahı mazlumun 

utkun 

hatta ölümün bile nafile 

peşindeyiz mahşere kadar 
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GÜLMÜŞÜM 

 
kızılım 

sapına kadar Kızılbaş'ım 

Kürd'üm 

'Türk' 
Arap  
milliyetsiz 

Ezdi 
Süryani 
dinsiz kardeşim 

karışmış terimiz 

tenimiz  
bu toprakta 

Şafii 
Hanbeli 
Maliki 
İsa  
Musa 
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kandaşım 

 
 
 
 
 
insanım ben maşa değilim 

Mustafa'yım paşa değilim 

kalenderim ata değilim 

satmam bir koltuğa haklıyı 
hançerlenmiş yüreği halkımın 

yaralıyım 

unutacak kadar gafil değilim 

sormayan barışa kail değilim 

 
kızılım  
sapına kadar Kızılbaş'ım 

uzatmışsa  
zalime elini dedem 

ne Aleviyim ne de Bektaşi 
arzın her yerinde 

devrim aşkına yanan  
 yoldaşım 

 
 
 



 Kendini Yaşamayanları Öyküsü 

 

86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kırkımız kırkımız için 

birimiz kırkımız 

imanım tam sınıfsızlığa 

ne kımız içmişim 

haram yemişim 

ne sır vermişim 

puslu hain bir gecede 

faili 'meçhul'e ölmüşüm 

korkmuş kefenimden efendiler 

keyfimden gülmüşüm 
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