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KÖTÜRÜM ŞEHRiN KAPILARI 

Sevda gibi taşıdım içimde 
Bir tomurcu�un geı111mlni 
Kavgam 
Güzel günler içindi 

Kimi zaman 
Bir törpü gibi iner sevdama 
Şimşeğin dalına. şiirin konodıno 
Nice dev uykulardan 
Bata:•lıklcrdan geclı;ı geldim de 
Takılıp kaldım işte 
Kötürüm şehrin kapılarına 

Evrensel bir türküydüm 
Bir çiçek köpüğüydüm 
Mutıuıu�un 11e hüznün oyrımındo 
Bir elma tadında ve ansızın Merıh·te 
Öylesine yansırdı hızım 
Do� eteklerine, suıoro 
Evren denizlerini aşıp geldim de 
Takılıp koldım işte 
Kötürüm şehrin kapılorırıo 
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Bu csesıni kaybeden şetıirt 
Gözlerini ve umutlarını 
Su mavisiz 
Şiirsiz 
Yüreksiz şehir 

Ama bilirim aptallığın toplamını 
8illrlm 
Taşa Clönüşen insanı 
Her toş biraz çimendir ve ballar veli 
Her karanlık biraz ışıktır, blroz ışığın anlamı 
Ve ey kötürüm şehrin kapıları! 

Vina de bir sevda gibi taşıvocoğım 
içimdeki tomurcuğun gerilimlni 
Kavgamı 
Guzel günlere adovocağım 
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ôCÜ 

V\ireOimi güneşlerde pişirdim 
Göklere kazıdım ôzgürlüğiimli 
Amerika Amerika 
Gecme banim gööürnderı 

O saz kulübede 
ÇDculda11nıın gözlerini gızıedlm 
Orndo uyur benim movtıerim 
Ookurımo 

Plrincler boy 11erlr 
Vaşornak clceklenir, sovrulur içimde 
Su benim otum. suyum, toprağım 
Dokunma 

Al sona ölüm 
Amerika Amerika 
Bunlar vılanları iiıkemln 
Cell{ıe karşı 
Bunlor bombulan ülkemin 

Clkolotanı cı�nemeden 
Piironu tüttürmeden 
Votaklora doymadan 
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Al sana ölüm vormo ülkene 
Varma SovQon gecelerine 
Ordo bekler ince bir kodın 
Ve yıllcırca önce kurulmuş umutlar 
Vcırmo 

Dünyanın dört bir ucundan 
NAw Vork'o yo!lor vorır 
Petrol. bakır ve pirine 
Ve ecılınmış lokmalarımız 
Öldürülen çecuklarımızın gülümsemesi 
Onloro varma 

Hey gck gözlü sarışın ölüm 
Amerika, Amerika 
iki gözü iki kurşun 
Sevgilerin, bebeklerin, güllerin öcüsü 
Amerika, Amerika 
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NOEL AGACI 

Ajonslordon tıir cam gibi düştüler 
Yılbaşı eobahıydı dünyamızda 
BEılki mışıl mışıl uykulordaydınız 
Ardınızda yorgun gece 
Belki gun doğm\Jştu gôzlerinize 
Oracıkta lcırJamı kuytusuna 
Ajonslordon bir com gibi dilştüler 

Bunu ateşlerden olıp getirdim 
Bu çamı süsleyin ormaOonlorlo 
Onu aclı!<la sils!eyln. :tencııerle 
Ne yokısır krallar, prensesler 
Tonklorlİ:ı, bilyeli bombalarla 
Veni ôlmüştüler ı;ımı:;ıcak getirdim 
Alın bu yürekleri. bu gözleri olın 
Btınlor Vietnom'lı çocuklar, <ılın süsleyin 
Size mutluluklar dllerım boylar 

Oemek heP. ciceklet olur boyle 
Senin dünyanda hidroıenıer yok 
Kurşuna dizilmez aşk ülkende 
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AMERiKAN ASKERiNiN TÜRKÜSÜ 

Bir mayıs ga§One boksam 
Bov11eren ekinlere baksam 
Clçeklere. kuşlara baksam 
Elterrme tıakcımam 

Kuşlar gecer Vietnam Vletnom 
Cocuklar oynor, kodınıar türkü eövler 
Boynunu uzatır y.ol boyunca c:ıcskler 
Vietnam Vietnam 

Ellerim gün ışığını kurşuna dizdiler 
Cocuk gölüşlerlni, kuş seslerini 
Ellerim kurşuna dizdiler 
Sanbchcr tilrkülerini 
Src::okııanıı geno kadınların 
Umudunu tarla sliren lhtlyorıarın 
Ellerfme bakamam 
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Ben savaştım evlerle. koşıorıo. cıceklerıe 
Ben öldürdüm sevdayı '.le onuru 
iki vonımdo JJ(I jondarmo glbl salınan 
Bu ellerle 

Yüzvıııat gecıı:ı gıtse de
Kovgo bltse d& 
Kcllforniyo'da, Mieislpi'de, Oregon Gölü"nde 
Kuşlar, çocuklar. şiirler. türküler 
Gosterlr ellerimi 
Vietnam Vletnom 
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DEVRİMCiNiN TÜRKÜSÜ 

Kürt Reşit'in anısına 

Ölüme karşı yaşamadır devrım 
Devrim bir sabah 
Devrim bir sürgün 
Devrimci ki kan krrmrzı bir güldür 
Devrimcide bir kavgadır ölüm 

Neye yarar bıçağa değmiyen bilek 
Sevgiye ve kurşuna açılmayan yürek 

Devrim bir türkü 
Devrim bir evren 
ister kederli, ister şen 
Bir özsudur yürür geçer yaşamanın içinden 

Ben ki bir kurşun gibi sevmişim 
Po.tinimi. sakalımı 
Ben ki dağlara şiir vermişim 
Potinlm ve sakalım sevmiş kavgayı 
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Durma. durduğun yerde ölüm 
Yürü cıceklere. sürgünlere 
Giı savaşa gider gibi düğünlere 

Neye yorar bıçcıQo deQmiyen bilek 
Sevgiye ve kurşuna ocıımayan yürek 

Devrim bir türkü 
Devrim bir evren 
ister kederli, ister şen 
Bir özsudur yürür geçer yoşomonın içinden 
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GENCLIK TÜRKÜSÜ 

Ben gencım sular do�urdu beni 
Orada kayalara çarpan aydınl ık auıar 
Orda ki gök güri.iltüeü ve şimşek şöleniydi 
Yitmeye değmez anıların uğultusunda 
Önce çicekler yuğuralım socınız ın baygın kokusunda 
Ayaklarım çırçıplak 
Öpüşlerım çırçıplak güneşler doğar kahkahamdan 

Ben gencim ellerim zaman yeli 
Balyo:ımmu "ururum çağların barikatına 
Aropsoclorına 
Ve kedere 
Bir kıvılcım bir gül bir umut 
Bu yaşamanın cılgınco dansında 

Tutup hergün yaşamayı selamlamak 
Gözlerimde tütüyor aevglllmln odı 
Sevgilim yani suların sürükledlfjl yaprak 
işte sona varıyorum ille de bir yere varılacaksa 
Gözleri nar çlçeklerl açan sona 
Ey öcü çağların kocakarısı 
Balyozumu vurdum ve yaktım gök şlmşe�lni 
Telörgüleri cltlerı aştım duvarlardan 
Ayaktarım çırcıplok 
Öpüşlerim çırcıplak güneşler doğar kahkahomdan 
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DEGIRMENCİNIN OGLU 

Kırlarda kekllk yumurtası toplayan 
Ve avorellğlnl ıslıkla c-:ılan 
Bir ee11dolı deQll artık değirmencinin o<)lu 
Ve onun ee11glllsl 
Veremli bit kız de�il artık 

'Vlkrorya bir yanım vardı 
Sessl'.l vatan kuyularda 
Hızlı ko11garor ünlüyor şimdi beni 
Hayda! 

işte sevglllm 
Bekliyor beni namluların kavşağında 
Yirminci yüz,,ıl ş.arkısıdır bu 
Ateşten adamların 
Yufka yürekle aöylenmec: 

Sen Qeç kalmış bir hüzünsün 
Ondokuzuncu yüzyıl romanlarından 
Amo kimseleri avutmuyor 
Şimdi intiharların güzelliğl 

Yirminci yüzyıl şarkısıdır bu 
Ôlüme güler yüzle yurümek 
Voşomoyı sevmemekten değil 
C<ıcuklar ve güller için ölmek 
Değirmencinin oğlu! 

Vlktorya kaldı uzaklarda 
Hızlı kavgalar ünlüyor şimdi beni 
Hayda! 
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ERNESTO CHE GUEVERA 

Bir çicek duştu And OoClcırındc 
Sormala onu yüre�im 
Scrmcla kı yaşasın i)!illk 
Vcşasın ylğltllk. doğruluk. güzellik 
Sar onu usulca o gelecektir 

Tomurcuk açar olur Guevero 
Su akar olur Guevera 
Zaman olur. olur Guevero 

Gök, o sonsuz gök, hepimizin 
BllSRk yeryüzü hepimizin 
Sevmek ve yaşamak bir ylirekle 
Bir damla karıdan büyütüp bir cıncrı 
Topra(ja dı.işen menekşeler 
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Bir gün son zincir kırılınca 
Botışn vorınc:o yeryüzüm 
Ciman yopraklorındo tıotırloyın 
Gözleri olacak Ernesto'nun 
Konı �locok oeon gülde 

Bl< geyik gezınır, kurt ultır 
Yosun tutar koya 
Yeryüzünün tüm da�larındo 
Ayok sesleri olocok hatırlayın 
Ernesto'nun 

Tomurcuk açor olur Guevero 
Su okor olur Guevera 
Zomon olur. olur Guevera 
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BİR YASEMİN KOKUSU 

MezorlıCın üstüne gün doOdu 
Güller buyüdü 
Veşlll aıılmış konserve kutularından 
Karıştı çürümüş kôğıt kokusuna 
Bir yasemin kokusu 
Biliyorum herşey karmaşık \le yanyana 
ôJüm ve tıayat 
Gecmış ve gelecek 
Ama güzeldi değerdi bütün o gözyaşlarına 
Aclıklar 
Sürgünler 

MezorlıQın üstünde gün 
U2okto bırak11 cıQlıkları 
Herşey yeniden öpüşlere cc�ırıyor 
Hadi gec gitsene oöplüklerden 
Kendi doğrultunda su 
Diyelim ki onlar anlamadılar 
Karanlıkta kan kırmızı bir filiz 
Biz bir evren büyütürdük 
Anlamadılar 

Karıştı cürümüş kôğıı kokusuna 
Bir yasemin kokusu 
Ama gü2eldi değerdi bütün o gözyoşlorıno 
Aclıklar 
SıJrgünler 
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EJDERHA ve KOZAl.Al< 

1 - Vietnam Güzeldir Hepimizden 

Sesler geliyor yerylizü cel<irdeğinden 
Toprak mı da�uruvar? 
Sesler geliyor güneşten 
Güneş mi doğuruyor'? 

Bır su delip karanlığı gecince 
Bıcok kemiğe değince 
Vietnam güzeldlr hepiml2den 

Kim serpti bu çiçekler! geceye 
Canlar kimin için çalıyor 
Gecmek varmış demek bu cehennam!e1derı 
Bir sabah vakti acıp pencereyi 
Gülümsemek varmış do�on güne 

Denizler maviliğe susayınca 
Ağaçlar bir öfkeye varınca 
Vielnam güzeldir hepimizden 



il - insanın Rüzgôr Oluşu 

Rüzgar gibi geçtiler sokaklardan 
Ayaklarında doyumsuz bir koşu 
Ayağım 
Sen de ayak mısın 

Rüzgar gibi geçtiler sokaklardan 
Kıvırcık ve isyankar 
Scclorım 
Sen de bayrak mısın 

Ruzgôr gibi gectııer sokaklardan 
Karanlığı delen iki kurşun 
Gözlerim 
Sen de varacak mısın 



111 - Tımaldanm Uzak 

Ellerim uzak neylevim 
Ayaklarım o deli rüzgôrdan uımk 
Tırııoklarım uzak nsyleyim 
Vietııomhm 
Kardeşim 

Türki..ıler yaksam eono 

Yüra�fmf kopanp göndetsem 
Bu fırtınalı deniz gibi göğsümden 
Vi&tııomlım 
Kardeşim 
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iV - Umudun Glızelflğl tein 

Vardılar intihar komandoları 
umudun güzeıııaı lçlıı 
sır çelik öikeyl alıp 
Yaşamanın güzelliği için 

Oaldılor intihar komandoları 
Karanlığa dellfişekler gibi 
Vurdular hancerlerlnl 
Tutsaklığın bağrına 
Canavarlığın bağrına 
Zulmün 
Aclı�ın 

lnsonın insanı aşmoeı bu 
lnsonın çeliği aşması bu 
Utanmam goyri ineanlı�ımdon 
Korkmam gayri 
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V - Bizimkiler 

o vatın yapıldak 
O göğüsleri ceviz ağacıarı gibi kavruk 
O gözler! iki oteştRn koı 
o sokaklardan dell!lşek gibi gecenler 
Bizimkilerdi 

O soolorırıda da�ların uykusuzlu�u 
O boyunları lpinc:ecik 
O ekmeaı öpup başıno koyanlar 
O namluları cocuklorı gibi sevenler 
Bizimkilerdi 

Sizimkilerdl hancerlerini üşüren 
Ya�lı kalın ensesine sömürgenin 
Jetleri kınk nyuncaklaro çeviren 
Vltamlnll eurotların ve doların 
Ve şehvet l<afıkoholonnın, cöpcatanlann 
üstünden basıp <ıecen 
a yalın yopıldak 
O boyunları ipincecik 
Bizimkilerdi 



\il - Kınlan Zincirin Sesi 

l<:olk be kardeşim 
Oeli mısın be kardeşim 
Bu tan başka ton 
Suıor vurdu gundCıze 
Kalk ta kınlan zınclrlerln sesini dinle 
Oo�ılan koronlığo bak 
Zulmün kacışıııo 
Kalk be kardeşim 

Ccın cekişiyor yedi başlı ejderha 
Ateş icinde şaşkın akrep 
Urun he do!;tlor namus günüdür 
Urun karanlığa 
Urun bu sömürgendir 

Ellerim yanında değil neyleyim 
Tımoklarım uzak 
Vietnomlım 
Kardeşim 
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Vll - Yef'\'üzü Bavra�ı 

Bir ovuc inson toşıyor yervüzü boyro(lını 
Ş!mşekcesltıe, veıcesıne 
Taşıyor yükiinii tüm karoların ve denizlerln 
8ir ovuo insan 
Ateşten ve <:ellk1en 
Ölüm ve düş gibi 
Yoşomok ve umut gibi 
Veriyor bir evren sovcşını 

Bu senin sovoşındır Zencim 
Portorikolum, Daminlklltn, Hlntllm 
Bu senın sovcşındır Kızılderlllm 
Modritlim, Zonguldcıklım, Dlyortıel<lrllm 

Alınıyor kolalar 
Can eekişlyor yedi başlı ejderha 
Vuruyor topr<r�ıma şavkı 
Gökıerin ve denizlerin 
Bir ucton bir uco <ıydınllğı taşıyor sular 
Veni bcıtıorıor için 
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Vlll - Sömürgenin Türküsü 

AOla oğla sömürgen 
AClo do gözyaşının güzelliğini öğren 

Şo�kınsrn. korku içindesin, bunalmışsın 
Denizler tutuştu sömürgen 

Vanr ok ekmek eemer ekme?je 
Mavi göz eıa göze sömürgen 

Türküler akar bir yeni sonsuza 
Varınca bir yeni oaQa evren 

AQlo oQla sömürgen 
AQla do gözyaşının güzelliğini öğren 



IX - Düşerse Kozolok 

Düşerse ko:zalok 
Topro{iın suyun güneşin kardeşll�lneı 
Varır mavllfğe bir ulu çam 

Düşerse Vletnamlım 
Bir vangın sabahı kızıllı�ında 
Toı.ecik bir yaprak gibi 
Gönlümuıe usulca 
Varır servileşlr geleceğe bir insan 
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ZULME, ÇiÇEKLERE v.s. DAİR 

Nice ki ilkyaz gelende 
Vurur dallara sürgün 
Vurur keskin bir yaz göğünde 
Nisan cıoekleriyle doludizgin 

Bir yanda özsu ve güller 
Bir yanda direne 
Trenler giderken ileri 
Kurşunlar giderken 
Cırpımr direnç 

Direne. o geomişin cadısı 
Sevgimin kelepçesi 
Pr'angom 

Baz<ın do bir komando biçiminde 
Yoşadı�ımız drakula geceleri 
Yüz:ünde do�lanmış bir gülümseme 
Bel�i gencecik bir gelinindir 
Belki annemin bu çığlık 
Bu yaralı guller 

Yirmınci yüzyılda verl!dl iş.bu kavga 
Karanlıkla güneş arasında 
Kelepçelerle bilek 
Tırpanla çiçek arasında 
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vorolorım tohumdur geleceğe 
Bıçaklar çoğallır bımi 
Ve ışı1ır geceyi cığlık 

Bu meşler olen bir akrebe şölEındlr 
Bu çığlıklar tohumun toprağı aşması 
Ve bir füs üstilncıe dövtıle oövüle 
VüreOımız. ı:ıişer 
Gözlerin urtıudunu yitirmesin 
Zulmü bir Ciemet çimenle vurocatfız alnından 
Tomurcuğun ucuyla 
Gülün kızılıyla 
Ve kardeşlik türküleriyle gececeğiz 
Vlrmlbirinci yüzyıl kopıeından 

Virmlnci yüzyılda verlldi işbu kovga 
Karanlıkla güneş orasında 
Kelepceıerıe bllek 
Tırporııo cicek arasında 
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VADO 

Bıcoklar daOlasa yüreoını 
Kendini Gulara bıraksan 
Kor yonıaı yüzünde acıların çiçeği 
Fırat onu hahrlar mısın? 

Yodo bir türküdür söylenir ülkemde 
Do!llordan kopup gelen 
Sonki bir dol uzanır maviliğe 
Toprak doyumsuz güler 
Büyür elleri bir tutam ışık 
Düşer ellerl ölüm 
Yodo bir sevgidir belirip yiten 

Bir sabah vakti yürüdük 
Sesimizi kuşlar gibi saldık hevv be! 
Ylirüdük duvarlar. kapılar, zlncırıer üzre 
Yol verdi bize azgın euıar 
Namluları yaşama gibi sevdik 
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Artık gülsün dedik dc:ıl} köyleri 
Arpa ekmekleri gülsün 
Gülsün benim anam yeter gayri 
Del}ışsfn dedik bırşeyler 
Değişsin gecmiş ve gelecek 
Yoksulluk ve zulüm 

Gecelerde bir ses gibi olmak 
Ateşler yonar, gö�sümüz büyür, olmak 
Türküler yansın heyy bel 
Gelecek ... o bir ebemkuşağı 
Vaylomızdo haziran yeli 
Arclıc ağacıarı ve özgürlük 

Büyür elleri bir tutam ışık 
Düşer elleri ölüm 
Ateşler sönsün dağlarda 
Koyunlar melesin dağlarda 
Gecelerin kanı aksın 



eıngöl da�ları uzak 
Bütün dc�lar uzak neylersin 
Voklaş benim uysal tonrıçom ölüm 
Sev Vodo'yu yorgun gözlerinden 
Atrnoca yüreğinden sev 

Sesimiz kırık bir oyuncak şimdi 
Tarih önünde bovnumuı bukük: 
Bu serüven değişmedi neylersin 
Bekleşlr do� köyleri ordo 
Bekleşir cıeek acmaya zozan 
Bekleşlr göcebem 

Bıcoklar dcğloso yüreğini 
Kendini suıoro bıraksan 
Yaşomoyı dellca sevmRk, Yado 
NQmluları delice sevmek 
fırot onu hatırlar mısın? 



PEŞMERGE 

Yüzünde yaOmurıorın kıtbocı 
t<orlc ayazla dövülmüş 
Cocuk gülüşlü 
Gözleri keskin 
Bir peşmergeydl o 

Bir türküyü bir ucundan tutar gibi 
Tarlasını usul usul karar gibi 
Karışmıştı 
Yirminci yüzyıl kovgaeıno 

Bir peşmergeydi o 
Coğlorı ozadetmek içln 
Güleryüzünü götürdü öıüme 
Tilrkülerinl götürdü 
Kurdu. kuşu. toprağı 
Sevinci ozadetmek lcln 

Cünkü yirminci vüzyıl 
Bir nomludur atamızdan 
Bir filizdir kon rengi ccan 
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NAMLULAR CÖZER BiLMECELERi 

Kerkük'te oralarda dağlarda 
Ölüm bulutu üşüttü beni 
Sen bir maviş anısın 
Düşünürüm kavgaların sıcaklı�ında 
Herkesin kendi masalını 

Kerkük'te herhangi bir evde 
Yumuşak bir sürüngendir zaman 
Beni zincirlerimden tonıyın 
Gözlerim eski Mısır 
Yani kurşun izleriyle sessiz ve derin 
Ben çağdaş valnızlığım 

Kim ne derse desin 
Namlular çözer bilmeceleri 
Ve namlular yapar dağları güzel 

Umut bir sevdadır bozan 
Ve insan yeşerir kavgalarda 
Açlığın ve çıplaklığın 
Güzel olduğu orda 
Herhangi bir Kerkük'te 
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Sular uzak dı.işer kimi 2omon 
Uzak düşer 1i.irküler 
Kimi şi ir bir filizdir insandon 
Öğrenilmeden yiter 

Nasıl onlatmolı süzülüp giden kuşun 
Ve onun yonık yüzünü 
Gtizlerl eski Mısır 
Veni kurşun izleriyle sessiz ve derin 
Nasıl onlotmclı tıerkesın masalını 
CcCdaş yalnızlıOını onun 
Kerkük'te oralarda da�lorda 
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iSYAN 

isyan betonlaşan gözyaşına 
Pazarda satılan mutluluğa 
isyan mobilyaya dönüşen 
Sevince ve acıya 
isyan demir parmaklıklar ören 
Elin sreaklığına 
isyan alınterine bir kelepçenin 
Parayla alınıp satılan 
Güzelliğe ve şiire isyan 

lsvon korkunun sovunmosına 
Clcekıekl zincire. zıncırdekl ekme�e 
Şehrin surlarına ve öikesizliğe 
Yeşili. olmayan göğe 
Ve ac: bir köpe�ln 
Sessizliğine isyan 
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isyan tarihin comuruna 
Büyücünün soluğuna 
Pırlantanın şohıno ve şahın burnuna 
O şah ki 
Şllrler ve insan düşüncesi geçer borsa"1ından 
PreMIP.r, düşesler. kont mont v.s. 
Bir de canım Aroblston şeyhleri 
Ve boş konserve tenekeleri 
Çöplüğe ısyan 

isyan Hıroşlmo'ya 
Kurşunla kopan sevdaya 
Apoletleri buyük 
Beyni küçük generalin 
Güneşsiz gözlerine isyorı 
Ciçel<lerin ölümüne 
Cocuk gö2lerindeki hüıne 
Jetler. napalm ve kan 
Ve ölü kömür iskeletleri ağaçların 
Yaralı hayata isyan 
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isyan boyan e�lşe 
Ağır aksak düşünceye 
Duvarların suskunıu�una 
2indoncının yüzüne ve karanlıOo 
Demir ökçe11e 
Ve kele.eceye tsyan 

lavan atın sessızııoıne 
Bekleyen suya 
Geç kolon sürgüne 
Gı'.irlemeyen doğa 
Soskun namluya 
Ölü hayata isyan 

E�meı:51miı:i \le se\llnclmlzl 
Götüren gemilere 
Küskün toprağa. yaslı gö�e 
Boşalan hayata domonmızdan 
Soframızın ve sevdamızın 
Ortasına basan 
cızmelere isyan 
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DURGUN SUDA KAVGA 

Durgun sulardayım şimdi ben 
Ve derin uykusundadır bora 
Zlncirlerlne büyüıenml$ gibi giden 
Karton adamlar ve hecin develeri 
Tik tak. tik tok 
Bir aşağı bir yukarı sallanarak 

Üşüyen bir serçe hep oyrıı comlorda 
Kar yağor. kor kalkar. avnı durgun sular 
Ayn ı can sıkıcı ve gurültüsüz adamlar 
Bir soboh d ipdiri bir dellyle uvansom 
içimde kuduran bir atı bıraksam 
Seni depremsiz sevemiyorum 
Kavgalı güzel yoşom 

Belki bir namlu varır mavi kuşa 
Varır gibi aşkın dudaklarına 
Gün olur uyuşukluğa iner bir tırpan 
Cimlerim yeşerir sa�nokların a ltında 
'feşerir benim eski sonşm sevdam 
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Karton adamlar çıkadursun terzilerden 
Hıncımı bllerlm durgun sularda ben 
Bunlar o dağlarsa şarkıları olacak 
Umut ve kurşun 
Kurşun ki bir selamdır aşka 

Dağlar ve türkü 
Bir çift mavi göz gibi aklımda 
Eski bir boğa gecer sularımdan 
Namlularda çiçekler üretirim 
lcimde bir cam. yaşam 
Sürer kavga 
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OTUZÜÇTEN SONRA AŞK 

Ne yona dönsem mayıs çiçekler! 
Vi.izüme sokulan bir sünger 
Gözlerimde maviler . . .  bu belki aşk 
Uysal bir solu{iun ,kıvılcımı 
Ve tenimde 
Uaul usul kırkayak 

Bu belkl aşk 
Beıkı mayıs 
Körpenin körpesi bir yaprak 
Diyelim ö!Oşü blr karamsarın 
Yani otıızücten sonra 
Kayalarla, fundalorla fışkıran hoyot 

Bu belki bir anın nükleer parcalonışı 
Belki yüreOin aldanışı 
Belki oşk 
Ve tenimde 
Usul usul kırkayak 



BU2 CICEGI 

Moğoronıın önünde bu2 çiçeği 
Yüreğim yüreğim 
Benim başım yüce 
Bedre Oa!)ı gibi 
Yollar nerede SEWdlğim 
Denl2ler nerede 

Vurur şubat yel i .  sızlar oğoclor, kırlar 
Kuşlar nerede. yapraklar nerede sevdiğim 
Kurtlar ac şimdi 
Ben açım 
Dünya blldiğin dünya 

Kırma dallarımı kar 
örtme toproOımı kar 
Yollarımı tu1ma 

Ordo devler var suları tutan 
Bir dudağı yerde, biri gök mavisinde 
Sevdiğim kırkıncı odada tutsak 
Kırma dallarımı kar 
Yollarımı tuımo 
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DERSİM 

Tunceli, toprağı kıımıZJya, sanya, mora çalan, ya· 
maçları meşe ağaçlanyla kaplı, iri yalçı:n dnğl.arla 
çevrelenmiş, içinde Mwızur ve Harçik adında iki ır· 

mak birleşen, altı bin nüfuslu. üç isimli bir kasaba.
dır: Mameki, Kalan, Tunceli. Yani Mameki'den kal.an 
Tunceli .. Halk:ı sakindir. •lGrve, hısım, aşiret çocuk
ları»dır. İçinde iki büyük kışla vardır, <c38• den kal
ma .. İl oluşu daha sonraki bir tarihe rastlar. Tunceli 
bölgesinin eski ilnlil ad.J •Dersim• d.ir. 

ı - Dersim 

Bir eski öyküdür bileceksiniz 
Mosallordcın kalmıştır Dersim 
Ülkemın ortasında gizil 
Vonık bir türküdür Dersim 

Yıl otuzsekizdi dağlotdo 
iri ceviz oOaçları ve atım vardı 
Bir cırpa ekmeği kadar sıcaktı 
Toproğım, kcırı m  ve cocuklarım 

Oysa soğuk bir kuştur 
Parı ldar eüngiJ 

Bcına nitin uzaksın düşündün mü 
Kurdo kuşa dostlu�umu düşündün mü 
Bu sularda ölüm bile güzel 
Sen hiç kurşunların anlamını düşündün mü 
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Yıl otuzseklzdi dağlarda 
iri ceviz a(jaclorı ve atım vardı 
Güneş ve sular ülkesinde orda 
Orcıo ki eski bir öyküdür Dersim 

il - Hmı Paşa 

«Hızır Paşa bizi berdcr etmeden 
«Acııın kapılar şaha gidelim.• 

O ki Hızır Paşa 'dır 
Berdor edecektir 
Berdar edecektir güneşleri 
Pir Sultan.Aız bir evrendir onun evreni 

O ki Hııır Poşo·dır 
Hayatı yosaklar denizi bellemiştir 
Gayri ôzsu yürümesin dollara 
Türkülere 2ınclr vurulsun 

Bir kez yasak mıdır gülümsemeler 
Elin eıe. dostun dosta vcrışı 
Bir kez yasak mıdır tohumun yarınlara varışı 
Umu11ar, uykular. düşijnceler 
Özgürlüğe zincir vurulsun 
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Hl - Orda Vardır Pir Sultan 

Bileğin nerde kelepceli 
Orda vordır Pir Sulton 
Başlarsa yeni bir zindan 
Orda vardır Pir Sultan 

Eşkiyolor 1utmuşso su başlarını 
Bebeler acsa 
Ordo vardır Pir Sultan 

insan duyarsa 
aToprok.sız insanın 
•Ve insansız toprağın feryadını» 
Orda vardır Pir Sultan 
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iV - Türküler Aşıp Gaçer Taşlardan 

•Kol�nln kopısı taştan cıkılmazı. 
Amma 
Türküler a�ıp gecer taşlardan 
Ve bir kerre daha 
Ôlüp dirilir Pir Sultan 
Ôzgilrlüğün şavkı vurur karanlığa bir kez 
Munzur cıkmıştır yatağından 
Sesi dağlordo taşlarda 
Ulu bir cal11ayan 

Bu voıumuzdur yürüyece�iz 
Tan yeri al olana dek 
Bu işimizdir öreceğiz 
Toprak elimizde güzel/eşecek 

Kacon koçar 
Ve ren vorır 
Bizim yürel1imlz pek 
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V - Neogeetapo Adam 

Neogestopo adam 
Durup dinledi koronlıklo 
Durup dinledi ses ca§layonını 
Ses ormanını 
Ses katarını 

Adamın yüzü kindi 
Hayatında sevememişti tııc 
Karanlıkta bir sesin 
Bir şiirin 
Bir türkünün güzellll:'jlni 

Adamın bakışları kindi 
Hic dostça acılmomışıı bu gözlar 
Bir meşe yapra�ıno bile 

Neogestapo adam 
Yani aklı birtakım Dedektif Nlk hikayelerinde 
Yanı kavgalıydı 
Şi irle 
Türküyle 
Ve gülümsiyen herhangi bir yüzle 



VI - Ve Ol Hikôyat 

Koltu�unda asık ytizlü bir puttur o 
Tedirgindir 
Mutsuzdur 
Şaşkındır 

Penceresine alev oıev tutuşon Munzur vurur 
Ôfkelldlr 
Cılgındır 
Budaladır o 

Buyruk gelmiştir efendilerinden 
Bir aferin olmak için 
Ol makomdo kalmak için 
Köledir o 

Ve böylece dirilen Pir Sultan 
Alınıp tekrar :zlndono konm�oktır 
Maksat 
Ve ol hlkClyat budur 
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Vll - Özgürlügü Bir Selwl Gibi Dikmek lcln 

Gencıiler 
Ve da deli bir rüzgôrda genceırnlŞ111er 
Dudaklarında bağımsızlık türküsü 
Sokaklardan bir kon gibi geçtiler 

Kimi on vasındo bebe 
Kimi yaşlı �zane xwe qlsekenoıı 
Liseli. ünlversıteıı, mektepsiz 
işçi, öğrotmen. mühendis 
Terzi. berber, işsiz 
Tiyatro oyuncusu 
Ve köylü idllet 
YuriJdüler tan yeri al olsun diye 
Soğuk putların verini güneşler alem diye 
Vı.irüdüler 
Al< kôğıt üstünden hayata geçirmek için 
ôzgüılüğü bir selvi glhı dikmek !cin 
VUrUdüler binter�..sl birceslne 
Bir barış lmecesine 

Oudoklarındo bağımsızlık türküsü 
Sokaklardan bir kon gibi geçtiler 
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Vlll - ilk Kurşun 

Karakol önünde 
Neoges1apo adam 
Ve özgtirlük ormanı göz göte geldiler bir an 
Birinin gözlerinde kin, ötekilerde inene 
Bağıms12lık marşını okudular 
Sesleri bir ulu koroydu dağlarda yansıyan 
Ve uzun süre beklediler 
icerde onlardan biri vardı 
Onu istediler 
Bir ölümü paylaşmaya gelmişlerdi 
Belki de 

Cı:ıvop ilk kurşundu 
Bir cam gibi porcolondı gece 
Böylece ban, ormanı kurşunla ıcranacaktır 
Yure�ı pek adomlcrın ba�rı konlanacaktır 
Ôyle ki beklenen güneş kanlarımızla kızarsın 
Özgürlük gülü 
Kanımı2lo beslenip büyüsün 

Kocan koçar 
Varan vonr 
Sizim yüreğimiz pek 
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IX - insan Kanı Bitektlr 

lnean kanı bltektlr 
Tohumdur bir nice yaşamaya 
Şiire, aşka, övl<üye 

insan kom bitekıir 
Emzirir toprağı annece 
Selvller, camlar, etmenler 
Yediveren güller bitsin diye 

lnean kanı bltektır 
ôzüdur güneşin, denizin, yaprağın 
lneandır o açar her yerde 
Umutta. hüzünde. özgür1Uk1e 

Biz gelece�e kon verenleriz 
Onun tein yaşarız QP.IP.cekte 
Gestapo adamsız ve putsuz 
Suyla, otla, böcekle kardeşçe 



X - Bir Mehmet Kılan'dı 

O, Dersim toprağının büyiJtmesi 
Bir Mehmet Kılan'dı 
Bıyıkları gibi yiireğl kocamandı 
Eğilmeye ahşomadı nedense 
Alcak sesle konuşmaya o 
Gözleri ışıl ışı l sevgi 
Ve zaman zaman öfke 
Sacları canlı bir isyandı 

Bundandı onun dağlara tutkusu 
Bundandı onun şaraplara tutkusu 

Bosboriton bir Mehmet Kılon'dı 
Bıyıkları gibi yüreği kocamandı 
Kurşunlardan do baskın 
Ordoydı, ordo olacaktı, eylem içinde vardı 
Ve nice hileye, zulme. kalleşııae 
Yumruğunu koyardı 

O bir Mehmet Kılan'dı 
Nice kahpe foklarından gecip gelmişli 
Ortaya bütün insanlığını koymuştu 
Bütün sevgisini. yiğitliğini 
Ama aldandı 
Bir kin kıvılcımı sarstı onun 
Kıvırcık sacları altındaki başını 
Çevresine bir kon gölü yayıldı 



.xı - Yüzler 

Kirni on ya,ında bebe 
K!rnl yaşlı uone xwe qisekeno) 
Liseli, ünlvaraltell, mektepsiz 
işçi, öCretmen, mülıeııdls 
Tetzı. bflı.ber, ışeJz 
Tiyatro oy,uncıJeu 
Ve köyl ü. idiler 

Betonların üetüne boylu boyunca uzonmı�tılc:ır 
Gözlerinde kon gllllerl 
Tenleri bir kez deha c:ellk 
Bir ate$ çemberinden geçmiştiler 
Paraları, eaotlerl, bel kayışları olınmış1ı 
Krrnı ayokkobıeız 
Kiminin gömıeaı kano bulanmıştı 
Ekmeklerlnl kordeşce bölüşmüştüler 

Comlordon meraklı gözler suıüyordıı onları 
Kc:ıteae konmu' azgın lıoyvonlorı 
G6kyüz0 yoratıklarını, e.şkiVokm 
Seyreder gibi ... 
J<OfOrlertnde alob11dl�lne cömert 
V't! aon�ı sevgi denen 9eyi hiç bllmernlş 
Seylrclleıdl bunlar 
•Onları düşünmeye alıe11rmamışlard11 



YÜZLER onuchı ve sakindiler 
Gecmişe karşı anlayışlı 
Geleceğe korarlıydılor 
Daha cok ateş çemberi bekliyordu onları 
Blrşeyler bitmemişti dehe 
Anı ı yorıard ı 

Garnizon nezarethanesinde YÜZLER 
Be1onloro bô'VIU boyunca uzonrrııştılor 
Ekmeklerlnl kardeşçe böluşmüştüler 
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ESKi AŞKLAR 

Kimi zaman bir cıgam dumanındo 
Yorgun akşamlarda hatırlar insan 
Yalnız bir gül gibidir eski aşklar 

Coy ıcer domino oyrıorıardı 
Sanki cokton tanışım lnsatılardı 
Bir türkü mırıldanırdım usulca 
Saat beş �ulorındo ı:ıece1di o 
Bir gilll.lmseme gibi camlarda 

Bakarsın yıllar sonra bir ikindi 
Catılar üstünde bir soluk mavi 
Uto�oç eller\ gibidir 
Bir yel vurur akasya dallarına 
Bakarsın yıllar sonra 
Bir selam gibi çıkagelir 

insan birini yorgun okşamlorda tıotırlcır 
Ezik bir gül gibidir eski aşklar 
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ÖLÜM VE ÇiÇEK 

Tan kızıllığında buluşalım orda 
Çocuklann türküsü. bulutlar ve doğan gün 
Orda ölüm ve cicek 

içimde gözlerin yürürüm kalabalıklar arasından 
Hüzünleri alır senden yürürüm 
Yüzün ne güzel böyle cocuk 
Sevgilim gibisin. mutluluk musun 

Bu ses benim yoşamomdır 
Dokunur sessiz yaproKlorına gecenin 
izleme onu ölüm 
Uzanıp gitsin mavilere 

lzıeme onu şiir bitmesin 

Ton kızıllığı vurdu sulara 
Yaydı kokusunu cicek uzokloro 
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GÜNEŞ VE KAR 

Kor üstünde tüfkü. güneş ve sonsuz 
Gözlerim bir çelik ışıltı kor 

Uzatsam ellerime değer ölüm 
Ve gulüm$;er yaşamak 

Mutluluğu seyredin yitebllir 
Bir yanı engin gökte. bir yanı yüzünüzde 
ırmak boyunca ışıyan buz ciceklerl 
Pul pul vonıp sönen kıvılcım kar 

Tepeler, ovalar. dallar boyu kar 
Güneş altında bir çellk ışıltı kor 
Bu beıılm çocuklu�umdu 
ipek hôcP.ğl sıcaklıöım 
Taşır bir sıcaklı�ı başka yıllorc 
Başka cocuklora kor 
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YOLCULUK 

Kimi zaman yo/lmurlar biçiminde 
Bozkır günlerinin uğultusu 
Belki de ormanın iri güller! 
Bir kav ateşidir içimde 
Gider mısır torloları, günebakan lor, g(derim 

Düşünmek işte yılları. ayrılı kları 
Bir Akdeniz akşamını düşünmek 
Sevinç mi keder mi böyle 
Yıllarca tcşınm lrenler gibi  
Gider mısır tarlaları, günebakanlar. giderim 

Bir yo�mur mevsiminde açar yüzün 
Tutuşur güneş harmanında 
İliklerime dek böyle yaşadığım 
Aşk mı yoksa ölüm müdür 
Gider mısır tarlaları, günebokonıor. gid9rlm 
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DERSİM il 

Oroda ıslonmıı,ı güneşe gittim 
Çimdim ormanın nice rengini 

Munzur boyunda güneş· bilsen 
Kacak bir sevgilidir ekimde 

Oysa bir kavga var bütün bu şflrde 
Ycrın bir başko vorındır gitsem 

Dağlar bir masoldır ondıkco gülümserim 
Atımı verı! bir oşko doğru sürerim 

Bir ucıon bir tJCO Dersim hırçın ve güzel 
Dersim eski öykü, Der6im o benim şövalye ü lkem 
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DiKENLi TEL 

Dikenli telln ötesi 
Bir mavi süttür 
Bir demirci kôrüğünce socılır 
Hayat kıvılcımları 
Nah şuramda yoşn mcnın pınarı 

Noh şuromdasın kadınım 

Güneş altında bir tüldür uzor 
Soclorın gibi bir dOnyodır 
Cocuk gözlerinde, çiğ tanelerinde 
Dostluğun 
Umudun 
Sevdan ın serencam ı 

Tel örgünün berisinde 
Türküsünü dinlerim d ünyanın 
Koyolorın. vahşi ırmo�ın 
Ve buruklu�unu ho1ırlcmanın 
Ey oydırılıOı emziren gece 
Ev bir demirci körüğünce 
Üreyen hoyat 
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Ses, renk ve gölge 
Sevine: ve zulüm 
Aşar telleri gönlümce yürürüm 
Bir cırpıdo tı'4ucumdoı:nn -yeryil2ü 
Bir solı.ıkto içimdesin 

Sen benim eavoşımlo varsın 
Ey sevda 
Ev not çiçeği. movı kuş 
Denızın ve gö�ün tuzu 
Acının ve çılgınlığın 
Ey )eryilzil, kadınım 
Sen benim ıcavgomsın 



BiR GÜLÜ BÜVÜTMEK YOK MU 

Örsün üstünde ses 
Ve kıvılcım 
Hep genolik çığlıkları hatırlarım 
Ayakları çıplak. göğüsleri yırtık 
Vcrclorına umut basmışlar 
Bır gülümseme gibi taşıyorlar 
Kamcı izlerini ve kederi 
Hatırlarım 
Dene dun gibi 
Yüzyıllar boyunca 
Ezl leıılerin seruven 1 

Dallar su&kun ve buruk 
Kor Hirkülerl acılı 
Koğuşumdan ve tel örgülerden öte 
Diyarbakır şet'ıri suskun 
Ova kıpırtısız, dağlar cok uzakta 
Ve ben akkor bir ötkedeylm 
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Böyle her bohar yeşerlyoreom 
Kederi 'Je zehri yenıvorscım 
Bir gülü buyütrtıek yok mu 
izbede 
Kavgada 
Sevdada voreom 
Sır gülü büyütmek yok mu 

Gecti e2ilenlerirı resmigeçidi 
Yirminci yüzyıl kapısından 
Cı�lıklorlo . o�ı'1cırlo. morşlorlcı 
Seslerinde kovga ve kin 
Özlem ve sevda 
Bir öfke gibi hatırlarım 
Keskin dişlerini efendilerin 
Gülüşlerı. komçılcırı, doro�cıclrırinı 
Ben hıncımı bltı yıllarca toşıdım 
Bir umut çiçeği gibi taşıdım 
Kovgomdorı bir gül cıkor 
Bilirim 
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SONBAHARDAN ctzGilER 

1 - Tutsaklar 

Geldlğlmlı:de otlar yemyeşlldi 
Ve kuzeydeydi güneş 
Kömür deposu boşaldı işte 
Momak'o sonboh<:ır geldl 

Güneş altında futsaklar 
Geçen sonbahara bakıyorlar 
Şirin mi şirin gecekondu evleri 
Samsun astortıncıo otomobiller 
Ne !JÜZeldlr yollarda olmak şimdi 



il - Cocuklar 

Kimi zomon çocuklar bir evrendir 
Yilzlerlnde sonbahar ma\llSI 
Yağmurlar düşer, güneşler savrulur 
Ve çocuklar tez büyür kimi z<ımon 
Kurşunlar böler sevdamızı 
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ili - Nöbetçi 

Tutsoklarcı bakıyor nöbete! 
Ben nöbetcivs bakıyorum 
Nereli 
Ne iş yopar 
Ne düşünür . . .  

Sonlxıharı sevmedin m i  hic 
Hey, tellerl bekllverı nöbetci! 
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iV - Her Sonbahar 

Yeryuzü o benim soneuz türküm 
Sevgilim sonbahar 
Yoşamok 
Sular Vfl gün ışığınco 
Voşomok 
Bir kora sevda gibi 
Bu ölümsü güzel gök oltındo 

Belki çacukluğumdur duyarım 
Böğürtlenlerdir mor ve buruk 
Ôlüınsü güzel 
içimde süren tomurcuk 

Her denize açılan yelkende 
Her taşında yüreğim corpar 
Yeryüzü o benim bitmez sevdam 
Ve bir yangın yenilenir içimde 
Her sonbahar 
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HELiN, EViN. BERIVAN 

Helln, Evin. Berivon 
Sizi ve baharı düşünürüm 
Sular ki aktır ülkemde 
sızı ve su ları düşünürüm 

Fırat'ın ötesi bir alodumon 
Türküler sordı dağı taşı 
Kavgo gönleri gelip cattı 
Sizi ve ülkemi düşünürüm 

Topro!jın gözyaşı dinsin 
Kuşlorın ve ciçekferin 
Gün vursun tarlalara 
Mutsuz halkımı düşünürüm 

işte karanlığın kaleleri 
Bir bir yıkılıp düşüyor 
Bir yenı çağdır başlayan 
Özgür insanları düşünurüm 

Türkülerimiz nice aydınlık 
Sevdamız büyük olacak 
insanı insan yapan 
Güzel· günleri düşünürOm 
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Bir korodumondır doOılır 
Açlık. kin ve kovgo 
Veni sözcükler buloco�ız 
Yeni bir dünya düşünürüm 

Yeryüzü (fyle geniş ki 
Ovıe do�urgon ki toprak 
Öyle hünerli ki ellerlmlz 
E11ler, cocuklar düşünürüm 

Yaşamaya böyle se11dalı 
Ve ölmek yorınlor için 
Kovgo günleri doCmuşuz 
Hayatın anlamını düşünürüm 

Ben ki oydınlı�o sevdalıyım 
Kardeşliğe ve toprağa 
Paralansın zincirler 
Demitsız bilekleri düşünürüm 

Helin, Evin. Berıvao 
Blllrinı sizler bı.lvuyünce 
Mopusone külleri üstünde 
Acon gı..illerl düşünürüm 
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KOGUŞTA GÜNLER 

Dışcırdo donuk bir Puşkln gecesi 
Diyarbakır'da kar 
Koğuşta gürültı.i 
Ve seni düşünmenin yalnızlığı 
Akasya dair 
Dikenli tel donmuştur 
Penceremde buz cicekleri 
Dicle nehri donmuştur. 

Bilmem ki nasıl anlatsam 
Sen devrimclymişsin diyorlar 
lşci sınıfı demişsin diyorlar 
Baskı altındadır falan filan 
Sömürü son bulacaktır 
Demişsin diyorlar 
Bilmem ki nasıl anlatsam 
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Comlardo bir demet buz 
AkaS'fO ağncı dallarında kar 
Ve şaşılocok kodor güneşi! bir gün 
lrı sarı o ser öven ı 
Sevdayı ve zehri düşündürür 
l9erdeylz 
ihanete ve yalana a l ışır gibi 
Linyit kômürüne. bitlis cıgorosıno alışmışız 
Sorgu suale 
Zulme 
Kovgayo 
Ve özgürlü�ü 
Bir nefes tütün gibi cekmlşiz 
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l(UKLA 

Rüzgarlar türkü sövledi�inde 
Yaban gülü ciçe�e durduğunda 
l<uşıarımı bıraktım. kukla 

Kar catlcr 
Sürer güneşe sevdalı tohum 
Giderim atım goklerin koynunda 
Ben bir ışınım, kukla 

Acılar gün doğurur 
Kızlar büyür sevdaya 
Yenı bir oıeş/e ürer soluğum 
ı=ıorıldar oelik 
Colior otom, kulda 

Akar 7.0man vP. su 
Karanlık, ışık 
Renk. tat ve koku 
Doyumsuz bir dons icinde evren 
Akar hayat. l<ukla 

Bı raktım kuşlarımı engine 
Göklere vardı kahkaham 
Sen de sal gözlerini ufka 
Cöz aklın zincirlerini 
Akıe> giden zamanda 
Cöz ellerlnl kukla 
Hevy. kukla 
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SERCEKUŞU 

Sercekuşu. sercekuşu 
Tomurcuklar actı mı 
Güney yelleri eeti mi 
Oışardo ne var ne yek 
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UMUDU NASIL ANLATMALI 

Denlzler. ülkeler aştırn nice 
Sevdamı nasıl cnlotrnaıı 
Bir hüzünse taşıdığım hep 
Da�Jor aıdında, ufkun ötesinde 
Umudu nasıl onlotmoıı 
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TUTSAKLAR! BEKLEYEN MEMED'IN TÜRKÜSÜ 

Gözlerinden yoz akşomlorı geçmez mi 
Gecmez mi Zeyno kız. yanakları dağlımı 
.�hlat oğocı, gün vurmuş yoncalar 
Aklından geçmez mi hlc şaşorım 
Vü:zü neden böyle anlamsız durur 

Yıldızları sönmüş gibi, ciceklerl kokmaz mı 
Sevmez mı pirinç göleklerlnl, tütün fidelerini 
Dizi dizi selvllerı 
işte yüreğimde va aklınıdodır 
Al şafoklon Memed'ln 
Umut torbası burdo işte 
Sımsıkı bağlı 
Memet bekler onu 
Süngüsünün ucu parıltılı 

Cekiclısr kıvılcım soçor 
Toprakta kımıl kımıl bir hayat 
Yer gök ışık içinde 
Ve sevdamızın güzelllğl 
Sevmez mi Memet yağlı tulumları dersin 
Dumanı nazlı tüten bocalar 
Amo işte o bekçisidir 
Kelepceıı geıece�lnln 
Süngüsünün ucu parıltılı 
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Topruk yuton adamlar vardı 
Tarlalar ve fabrikalar vutan 
insan yutan adamlar hele 
Hey anam tıev bir zamanlar ...  

Gelecek günleri düşüryurüm 
Adımız gecer mi dersin 
Şaşorlor mı bizlm ve Memed·in tıikôyeeine 
Duvarlar, 1elö rgüler 
Anlatır mı birşeyler 
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HARCIK BOVLAAI 

Bo Horçik boylarının buyüsünü 
Bir tıen bilirim vavru geyik 
Güneşler! kovolorım bilsen 
J<oyolorın türküsü bitirir beni 
Orman mı. gök mü lcimden gecen 

Işık denizine bonıp cıkmış 
Toza ku moşlo r gibi tüten 
Kırklar DoÇjı ordımdcdır 
Vel gibi gectlm Dellklltoş'tan 
Bir ben billrlm yovru geyik 
Movı gümüş sulorıo oynaşon 
Alabctıklar mı, düşlerlm midir 

Kutudere '.le derrıli çoylonn yangını 
Vüzıerı bir selamdır dostların 
Klrik'te soluklanır mavi 
Toprak kokusu, şövalye türküler! 
Zo�ge buruk bir güneştir 
lnsorıın bulup bulup yifüdi�i 
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Bu belki güzelllöin ölümü. ölümün güzelllği 
Belki eaki ve ölümsüz 
Yoğun bir dans içinde yaşam 
Su, rüzgôr, orman 
Geyik ve guAeŞ 

Ardımda tutsak bir kent 
Korkuya, kuşkuya belenmiş 
Rüzgôrlarımı alır giderim 
işte bir bıçak ışıltısında dağların özgürlüğü 
Eski 
Yalnız 
Onurlu bir hüzün gibi 

Dağlar dağlaşır benimle 
Sevdalar sevdalaşır 
GeJecekler döllenir içimde 

Yatakta, kavgada, mapusonede 
Ve kederli olduğum günler 
Ve da!gınken 
Harcik boylarında olurum hep 
Horçlk boyları içimden bir yağmur gibi gecer. 
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BİZİM DÜNVAMIZ GENiŞTiR 

Kim bizim kadar sevebilir 
Bu cıOlrk cığh�o doaon günü 
Kcnımızlo boyanmış günü 
Bu oclı�ımız, acılanmızdır 
Binlerce yıldır süregelmiş 
Ôlkemız. hıncımız. kavgamızdır 

Söyler torla kuşu türküsünü 
Söyler karınca 
Clçek. dol, rüzgfir ve eu 
Söyler türküsünü blrcğızdon 
Emekçi kardeşletlm 
Anom, kardeşim, korım 
Bu türkülerin an güzelidir 

Bizi bekllyor işte toprak 
Dallor yaprak açmavo 
Boş.oklar dolgun olocok 
Bekliyor vermek ıcın en kırmızıyı 
En ballıyı 
En eevdolıyı 
Hovot 
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V& makinaıar şimdi düşrnonım değil 
Dostumdur 
Nomıuıor uzanmaz gozlerime 
Geçmezler sevincimin umudumun üstünden 
Totıklor. toplar. ucoklor 
Hapishane d uvorlatı değil 
Evler öreriz ok taşıorlo 
Balkonlarında cicekJer ve cocul<Jor 

Sen olmodon önce sömürgen 
Biz vardık 
Kuşıar, çiçekler. ineonlordık 
Vardı san olmadan cince sömürgen 
Toprağa söylenen türküler 
Yıldızların ışılttsı 
Denizlerin soluğu 
Vardı ocılorın güzeın�ı 
t-ıi.i%ün ve umut 
Aşk ve olınterl 
Sem öldükten sonro yine olacak 

82 



Su bizim dünyamızdır geniştir 
Ucsuz bucaksızdır bu P-vren 

.Genişli r torlrıların. or mon lorın gönlü 
Arıların, balıkların. kıroz dallarının 
Gecenin ve aydınlığın 
Gözlerin sevinci, ellerln kordeşllOi 
Biz ne yoporım tel OrgOlerl 
işkenceleri nP. yapa lım sömürgen 

Aclık 
O gencecik solu�umun üstündeki da� 
Benım b\nlerce yıllık emekçi serencomım 
Gider bir daha geriye dönmemek üzere 
Gıder acı ve kin 
Ölür prangalar 

Söyler tarla kuşu tOrkösünü 
Söyler bir oi:jızdan emekçi kardeşıerim 
Türkülerin en güzelini 
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OZANIN ÖLÜMÜ 

Ozanco sevdim karlı dorukları 
Engin goğü, cakıl taşını 
Bileklerimde zıncırıerıe özgürdum 
Jnsanloı içindi .kav�am 
cıceklerı büyütür ölümum 
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ZINDANCIBAŞI VE OZAN 

Zindancıboşı heyy! 
Voşomak kurşuna dizilmez kl 
K_urşuna dlzllmez ki gö(iün mavi&i 
'la!)mur, şımşel< ve tohum 
Bin clcek acar sesim 
Sesim ku�şuna dizilmez ki! 
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Eşlenmfşti onda l'loyat ve devrim 
Ölümsüz yanardı 
Kızıl alev dillmlerl konon:h 
Serpelerd 1 ışığını lı zo k 1 aro 
Derin. di isiz karanlıklara 

Durogon, hasto bir sessızııQın 
Ölümcül korkunun 
Dönekliğin 
Nice ayalcboğından aşıp gnçfi O 
Vardı mcM güneşli ovdınlıklara 
Denizin türküsüne, umudun sesine 
Evrensel şiire karıştı O 



SARMAŞIK Cl(;EKtERI 

ilk sevdam sarmaşık çiçekleridir 
Satıohlcıra bir sürpri?le doğan 
Bul utsı.ız gökvuzi.i gıbi gergin 
Ve vonm gunli.ık bir voşam 

Dostlarım oldu benim 

Yasin'e, Aziz'e, 11.bami'ytı 

llmürleri sarmaşık çiceklerı kadar olan 
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BEKLEYiŞ 

Almanya'do bir lklndlyse 
Gün vurmuşsa ekim ca1ılorına 
Cebeci elekleri serilir pencereme 
Dakuzyüz allmışdörtlere çeker giderim 

Ben burada nice hüzOnler nakışladım 
Cıkıp gelsen koynunda bir kumruyla 
Heıeke koyundan Oşümüş zeytin dalı 
Ve bir parca Marmara getirsen 
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YENiLENİŞ 

Bu sevine ne? 
Sonkl Ankoro·da bir sokcı�o lncıım 
Ey bono eylül aşkları getiren güneı,ı 
Ve yağmurun altında sımsıcak yürek 
Sanki orı sekizinde hırpani gencim 
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SEV CAM 

Parklo rd<ı cicekler görsem 
Gülümseyen çocuklar görsem 
Bir xızJa karşılaşsa bakışlarımız 
Göılerı menekşe mavisinden 
Ülkemin dağlarını hatırla rım 
Sevdam namlulara ycızılı 
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HEY KIZIL MANTOLU KIZ 

Sen sosyalist bir şarkı glblsln 
Heyy kızıl mantolu kız 
Sevdiklerim uzaklarda kaldı 
Voşanmıyor dostsuz. duşmcneız 
Gözlerimden belli mi yobarıcılığım 
Hey kızıl mantolu kız 
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YENiK DEGILIZ 

Yenik değiliz 
Boşa gitmedi cektiğimiz acılar 
ilkyaz yağmurlarıyla yeşeren 
Tohumlara bak 
Bir yangın gecesini andıran 
Sesleri dinle 
Savaş alanında carpışonlar ver 

Yenik değtriz 
Etseler de bizi ekmeğimizden 
Yardan ayırsalar da bizi 
Çocuklarımızın buğday başağı soclarmdan 
Ve uzak düşsek de dağlarımızdan 

Yenik değlliz 
işte yeni bir bahar, yeni bir hasat mevsimi 
lşıe ışıltısı tırponların, orakların 
Ve örse inen cekicin sesi 

Yenik değiliz 
Torbamız tohum dolu 
Kanımızda bir pınar gibi kaynayan hayat 
Koşar adım gidiyoruz kavgaya 
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ORKESTRA 

Suskunsun 
Sano herşeyi anlatır gözlerim 
Şiiri. sevdayı, umudu 
Yangınları. mapusları. hıyonetlerı 
Barışı, kovgoyı cnlotır gözlerim 
Baş e�mlşsem. boş koldırmışsom 
Dişimle tırnoğımlo dayanmışaam 
Sabırsız bir top gibi 
Şafak vaktini bekliyorsam 
Gözlerim on ıotır 

Deli bir orkestra gibi yürekten coldım 
Havatın şıırını 
Gün doğuşunun va sonbaharın 
Suların. kayın oğaclonnın, tarlaların 
Yürekten çaldım acıların 
Kırbaç ve kurşun izlerinin şiirini 
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Kimi gün yozııordo kır çicaklerl topladım 
Kimi gün ellerim kelellcell,  tOngüler orasında yürüdüm 

sokoklordo 
Vı çaldı durmadon lolmdekl orkestra 
Yoııgııılor, kurşunlar, lfkence odaları 
Annemin bitmez o�ıt ı 
boatlonn bıcaklonmış bak ıftorı 
Dikeni! teller ortjındo bebek gözleri 
Ve coldı durmadan l'çlmde.kJ orkestra 

Suskun som 
Bana herşeyi anlatır glızlerlm 
Sevdovı anloıır bir ağıt gibi 
Borıtı ııe kavgayı 
131 ça1<10 nmış yüreaı 
Bir şafok vaktini 
Kurşunları onlotır gözlerim 
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GÜN GELECEK 

Körpe bir dol gibi koparamazsın sevincleriml 
Umudumu naml ulara sürmüçüm 
Gün gelecek 
Bayram topları gürleyecek 
Kız·o�ıon yürüyeceOiz 

Bir ırmaktır sP.vincim 
Bir taydır koşar ko11gaefan kavgovo 
Alodoöın ardındaki şafaOo 
Kederi gönlümden koparmışım 
BozQun yok bu savoşto 

Beni volumdon eyleyemezsln 
Fışkırdı fışkıracak sürgün 
Vardı varacak su 
Veni bir manzlle 

Gam de�il acılı kapılardan varışım 
Nice zincir, nice ztndon 
Adımım ymılon bunca ferman 
Gom de�il 
Umudumu namlulara sürmüşüm 
Gün gelecek 
8oyram topları gürleyecek 
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BiLiRSiN 

Sevetdim yosun kı:ı lcon rüzgdrlan bilirsin 

Bolkonlar, beyaz evler. sarmaşık çlçekleri 
Seni. küçük şiirleri ve dostlorımı 
ince yağan yo�murları ea ... erdim 

Yaz günlerl köyde otlar uzayınca 
Okı.ımok isterdim Vlktoryo'yı bllirsin 
Ve okşardım söğüt yaproklarını 
Boy otan eklnleri 

Doyamadım fdlt Piof'ın sesine 
Ormanların derinliğine. sessiz göl yüzlerine 
Ve bir biroyı yudumlamak okşom saatlerinde 

Sevglll korım 

Sono veremedim mutlu dünyasını kuçük burjuvcııonn 
Gençliğim bir isyan gibi geçti 
Eıllerıler cephesinde bir sovaşcıyım 
Mutluluk çetin btr kavga 
Uıok bir zafer günüdür burdo 
Zulümlerdel'l , mapuslardan gecmişlm 
Ölümlerde. kırbaclorda plşmişim 
Ve çeliğe su verıımış bilirsın 

Bir kere tutuştu mu bozkır 
Savaş türküleri sordı mı do�larımızı 
Mutluluk bir otar damar gibi vurur l<:imizde 
Bir bölüğümüz vurulup düşse de 
Ko1anıor yürür 
Yürür gözler, eller, türküler, sllôhlor 
Yeni bir menzile 
Veni bir tıayata 
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ŞİiR VE İNSAN 

Cck oradım insan gözlerinde şiiri 
Cok gördüm bir başına yitip gidişini türkulerln 
Gözlertnl azıcık evle 

· 

Sona ekmek ve şiir getirdim 
Burdo şimdi acık deniz türküleri 
Da�lara süzülen kuş 
Ben kf yıllarca bir senfoniyi bekledtm 

Bir sıcoklı(jı alıp gitme benden 
Gö21erlnl öldürüp gitme 
Yeter kendine zincirler ördüğun 
Yoksa ne anlamı kalır bunca hünerin 
Atomi.ın, elekltlğln, uzay gemisinin 

Cok aradım insan gôzlarlnde şiiri 
Cok gördum 
Elır başına uçup gidişini tı.irkülerln 
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HELİN 

O doi1dutju gün beıı doğ köylerlndeydim 
O cıltı aylıkken hapisteydim 
Döndüğümde unutmuştu beni 
üc yaşındayken süngiiler orasında buluştuk 
Bono ve iondarmo omcolora blsküvlt vermek istedi 
O altı yoşındoyken sıkıyönetim caldı kapımızı 
Bir yıl Ankoro, lstanbul. Dlyarbo'kır orosındo dolaştım 
Mapusoneye görmeğe gelişinde 
Eve dönmuyorum diye küstü benden 
Ve o yedi yaşındayken 
Koctım ondan ve ülkemden 

O şimdi sekiz yoşındodır 
Nedenini bilemez ayrdıklorın 
Acısını blllr 
Ve onun tein bütün bu olup bitenler 
Bir oyunca'1ın kırıhşıno benzer 
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SEN BENİM LA JAKONDAM 

vcornurlu bir ekim sobohındo 
Dalıp gidiyorum bir renk harmanında 
.içimde kederin ve şiirırı vorıgını 
Sanıcı oğoclor senmişsin 

·Bilemem nasıl bir evrendln 
Bir düştün sımaıcok şuramda 
Bu Münih göğünü parıldatan 
SeshFılli cocuklor senmişsin 

Seni toprokton ve çimlerden oluşturdum 
Çıncır yapra(lından. gün ışığından 
Ve bir t(lrkü Jear kıyılarındon 
&eni şiirden bir heykel gibi kurdum 
Sen betılm La Jokondom 
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PORTRE 

Cılgınce sevdlrn vaşomovı 
Keder içinde yuğruldum 
Sir vanım gülen ışık ldlyse 
Ağular ül�lydi öte -yanım 

Volnnlık bir heykeldir yii2ümde bak 
Tonlaşan soniyeleri çektJ yüreğim 
Oyı;o düşler. denizler verdim yüreğimden 
Umuttar. gü�ler. kuşlar verdim 
Bir omür boyu sevdovlo taştım. acıyı resimledim 

Bilsen ne dün'lolar geçti gö2letlmden 
Tiirkfilerim ucauz bucaksa kırlarda yitti 
Solu§umda demirler erittim de 
Sen uc:on bir rü2gôr gibi gittin 

Bok nice lıykCHer bulooaksın yQzümde 
Nice ustcnın fırça dcırbesını 
Ve iclme gömdüm bir tıuruk gülümsemeyle 
Uzaklaşan nice ayck sesini 

Hey avaıce'1ı. geeayl yırtan JŞJk 
Bir maviye patlayan tomurcuk 
Besbelli bir gezgindim, evrende şarkılar söyledim 
Seninle beraberdim ve sen&lzdim 
Bir ôykünOn içinden geolp gittim 
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GECMİŞE ÇEKiM 

!)oğdum ve yürüdüm bir ikllemie 
fcimde coşkun at binicisinin Ö'21emleri 
Va da kendini kıyıdan kıyıyo vuran bir gemi 
Kimi zomon do con alıcı şahan gibi 
Bir kurşun gibi dosdoğru gittiınse 
i4ep aynı ikilemdi 

Bir selomla nice zincir örenler 
postlarım, sevdiklerim 
:Artık enginlere koşon özgür cocuk dAğilim 
'Coğırır ardımdan dokunduğum herşey 
Yorgun bir denizciyim 

Do�dum ve yürüdüm bir ikilemle 
Kovgo ki benim moceromdır 
Yalnı:zlık prangam 
Ve bir kırlangıcın ölümüyse durmak 
Benim ölümüm de 
GeçmişE cekim olacak 
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KUCÜKÇEKUECE 

Ele avuca sıOmaz bir coğıovandır yüreğim 
umut r>arıltılı kıpır lcıpır 
Oracıkta KOcUkçekmece koyundodır 
Glzli, sıcacık sevdam 
Kızlarımı baCrımo basmışım gibi 
Elele vOrOnıf.if.ÜZ gibi sok.ok boyunca 
Bir soluk, giln oıkıvermiş 
sır soluk. bayrcım olmuş allar giyinmiş 

Ama ttış katıhaındo 
lmonaı:r geroek 
Ne tıolt etse de 1Jmut 
Nice cı!gın olsa do yürek 
Ekin Münlh'teylm tşte 
Ve kederli uza!< bir türküdür 
Kücükçekmece 
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GECMİŞTE BİR GECE 

Gün olur aldırmam ince yüreğin sesine 
Acırncsız yOrOrı:im 
Uçarı bir yeldir önümde 
Enginlere sürüp götüren yaşam 
Gün olur vurunca seaslzllğin ccını içimde 
Solgun bir ışığı hatırlarım 
Ya�mur slleceklerı, saat sıfır onbeşi 
Gecmişte bir gecenirı kapısını colarım 

Vanıboşımdo mı oturmuştunuz 
Benimle azıcık yüri.ımuştünüz 
Kenrll düşıerlnlzl götGrmüştünı.iz 
Duydum deniz soluyordu. sizi duymadım 
Başımı cama koydum. içimden bir yıldız aktı 
Cok eski bir çocukluk geceme aktı 
Güldüm bir cam kırılır gibi şını:ıırtııorla 
irkildi deniz, oğaçlar. lrk/Jdl gece 
Hiçbiriniz duymad ınız 

Geceve sarındım 
Kuşkusuz bana özgü bir geceydi bu 
VA olsa olsa herkesin böyl�slne 
Bir-iki gecesi olur yaşam boyu 
Kiicıimen omuzlara oğ11 gelen 
Yanı yüre�ın dile geldlrJI anlar 
Ve an ıların hormon <ılup ı;c:ıvrulduOu 
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Bu vazoyu yıllar boyu toşıdım 
Gonlümun usul yerinde 
Kavgada. zindanda, uzok kentlerde 
Onu günle işledim. dentz ışı{lını gömdüm 
Çimen tazellglyle kardım 
Sonsuzla bezedim 
Tuzla buz olan bu vazoyu 
Ben yıllarca düşledım 

Kavgamın bir adı vefa 
Bir adı arkadaşlık 
BilEın bilir zamanı nice cevlk gittim 
Köpiiklü sularda vundum, ormanda 
Gbğün camında bir ok sevlncttm 
Şimdi bolıkcı o{llarınrı tokıl dımsa 
Tutup dostluğu hol'ıeerledlnse 
Cer.ıeysiz sabırsız ellerlne 
Besbelli gönlümce pişkin deglllm 
Hep incecik sızlayan 
Bir tel vardır şummda 

Ama yıllar önce yola düştüğüm gün 
Duymuştum. bir dol bıckılonır gibi içimde 
Cünkü blrşey biter boşlayan birşeyle 
Bu yüreğe belkt şoşacaksın 
Adını bir türkü gibi olıp götürdümse 
Hücremin duvarına kazıdımso 
Arno ben ovum ve buyum işte 
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Gün ve gece lkizlerimdi 
Ölüm ve hasret 
Kuşkusuz Sa\loştım 
Oostlaro omuz verdim 

. Ve aent voşadım iliklerime dek 
Kavgam, sevdam, dostlarımla birlik 
Ü lkemd lniz, yaşamdınız 
Senim varoluş senfonimdlniz 

Amo ne denli güzel olsa biter her senfoni 
Ve noktofcnır hikaye 
Artık benim uzayımda değil!iin 
Kesişir U2:0 kloşır iki çizgi bil irsin 
Ve inscın yürü r kendi parobolünde 
Ama k�lay değil işte 
Bir gece varısı kimliği değiştirmek 
8ir yabancı gibi yürümek geceye 
Ve alıştırmak yüre�I 
Biten bir bihayeye 

Kıno1lın kınamasın beni dostlarım 
Oloki daha cok o<:ılıp kaponocok 
Kimi güne. kimi geceye kapım 
Cünkü ben ovum ve buyum ışte 
Ve belki de bu benim geçmişte bir geceye 
Son şiirim olacak 
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ORKESTRA il 

Fırtınclı gökyüzü karanlı?.jından 
Sızan ışığa şaştın mı? 
Bir kon gibi donup kalmış kederin altından 
Yüze vuran gülümsemeye şaştın mı? 
Cünku ben biraz ozansam 
Bir orkestcayı taşıyorsam yaşam boyu 
Denizden gelen bir melodidir bok 
llık yağmurla akşam duvarına oarpon 
Ormanı yoran otobüsün melodisi 
Gronlt kovaların. doruktak i yalnız evin 
Hem sen varsın 
Toza sürOlmüş toprck gibi besbelll 
En yüreksiz gecede, en onmaz yıkıntıda 
Ansızın iclmde bir cıngıroksın 
Bir sevine çığlığı 
Bir demet gün ışığı 
Dünyanın neresinde olursan ol 
Bir yt.ireğin o sımsıcak corpıntısı 
Terli gergin yağız ot 
işte bundan yaşama nın o inat güzelliği 
Akşama denize yağmura ormnno konşon orkestram 
işte bundan 
Üremesi ve yeniden üremesi umudun! 
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DAYANMAK BENiM KACINILMAZ MACERAM 

Birden yankılanır do sessizllCjin çanı 
Ortocağ lzbelerlrıden, küflü dehlizden 
Kendini upuzun bir yola vurmuş, noktamsı 
Kahrolası. Vcın Gogh'un adamı 
Ve vure�lmde usuldan bir kemirgen 
Taşırım, taşırım doho. bir dunya omuzumda 
Açıl ır ocılır da kapanır yaram 
Cunkü dayanmak benim kaçınılmaz maceranı 

Üşüşür uşüşür de cağcıltır kendini 
Al ıcı kuşlar cümbüşü. binlercelenlr 
Ve sağdan gelir. eoldcın gellr haneer 
Yol vermez dağda, azgın rüzgôrdo 
Btr gülüş lirkek. cıcımsı 
Btr bulutun kanadı. değer geçer 
Çimlenir derinlerde kanla besili 
Çimlenir granittan 
Cünkil dayanmak benim kacınılmoz maceram 
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Bilirsin sevdada. acıda pişk1nliğim 
Bir fülüt sesine cılgınca dı'.işkiinlüğüm 
Korkuyu da yaşadım kimi zomon iliklerime dek 
Kımi zaman stlklp attım korkuyu da elimin terefyle 
En olmadık onda 
Keder türküleri içinde 
Bımkılmışlıkto 
Ama kı2gın bir boğa olurdu şuramda 
Cünkü dayanmak benim kocınılmoı maceram 

Nice dönek olsa tuttuğum dal, bastığım toprak 
Nlce yollar ayrılsa ve çökse sessizliğin c:onı 
Deneyden geçmiştir bllesın 
Bu yaşamaya vurgun, bu cıJgın, iflah olmaz yürek 
Çünkü dilnyanın dünya olması böyledir ancak 
Yaşamın yaşam 
Cünkü dayanmak benim kocınılmaz mocerom. 
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OÖNÜŞ YOLU 

Tom da pırıl pırıl su yOzündo 
Tem do umut bir gün gil:ıi acmışken 
Ve koşar adım giderken yurek 
Vurur zıpkın 

Bir çelik ışıltJsında 
Zulümden, ağudon. pusudan gectin 
BaQrındo kurşun dellklerı gectın 
Tam do kavganın şofoğında 
Tom da sevdayı l:ıir dünya gibi kurmuşken 
Tutar zıpkın 

ilkyazdan bir dol gibi bs7-enlp gelmişken 
Oônüş yolu üzerinde vuruldun 
Soldan gelen honcerıe hem de 
işte bu 
Bir şlmşeaın donuşu 
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DüşOşu bır a{locrn upuzun yonkrlarıo 
Ve onrlorın cıldırton çıngırakları 
Yeniden başlamak va do döllenişi kör Gcncılorın 
Veni hikôyesl 
Dlşlerıni toproı:ıa geçiren 
Kocaman ağacın 

Ben değil miydim oysa 
Cicelclere dil veren 
Dünyayı sevdaya donatan 
Hey düşlerimde doQan ve ölen 
Seni S6n yopon ben de�ıı miydim 

Bir devdir olışkanfık 
Ama iki insan iki ayrı hiköyerlir 
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DOGAN GÜN 

Kırgın umutta 
Keder tortusunda 
Acıda, zehirde, pusuda 
Yı lma 
Doğan günü bekle 

Çünkü tutar bir erik ci<:eğl sunor sana 
Doğan gün 
Ven gölünden bir sabah 
Bir kıvılcım, bir titreşim 
Bir tutam Akdeniz 
Süphancı bir serinlik 
Ve gene bir gerinme 
Usulcacık sac hışırtıları 
Bir dudaktan buğulanan sıcaklık 
Tutar getirir 
Do�an gün 
Öpücük gibi konar gözlerine blr melodi 
Se'llgilin gibi dokunur parmaklarına bir kedi 
Ve kovga ve zulüm ve oteş 
Hep b i rlikte örülen b i r  türkü 
Gü7.el yapmak icln, güzel olmak için 
Cünkil hayat dönen, kıvrılan 
Vanan bir ibrişimdlr 
Tutar getirir 
Da�an gün 
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Yayınlanmaz arasında 
çıkan .şllr kitaplan : 

• TEMMUZ Bil.DİRİSİ 
HASAN HUSF..YlN 

• BAÔIMSIZLIK GtlLÜ 
CEYHUN ATUF KANSU 

• BİR ERMEN! GENERAL 
ATAOL BBHRAMOOLU 

• PRANGALAR 
KEMAL BURKAY 

• Yt)ZtlNÜN BİR YANINDA 
BERİN TAŞAt-i 

• GÖRtJŞME YERİ 
METİN DEMlRTAŞ 

• KÜÇÜK ŞEYLER 
th..K.t) ULUIRMAK 

• DURGUNDA BlR KURŞUN 
NİHAT AKSEYMEN 




