Muharrem Çetinkaya

Elbette sevdan›n ve kavgan›n
Bir bedeli olmal›
Sarm›ﬂsa bedenini
o ateﬂ sende kalmal›
Bir y›ld›z›n kayd›¤› yerden
Yeniden bir y›ld›z do¤mal›
Veda vaktim geldi
Ey atl› kar›ncalar,
çarp›ﬂan otomobiller
Çocukluk sevincim,
bayram ve ﬂenlik telaﬂ›m
Veda vakti geldi
Mor menekﬂeli Dersim Da¤lar›
Ezgisiyle büyüdü¤üm silah sesleri
ﬁehirleri serinleten kan f›skiyeleri,
iﬂçi semtleri
Hoﬂçakal›n asi da¤lar
Ele avuca s›¤mayan çocuklar...

Muharrem Çetinkaya, 20 Ekim 2000’de baﬂlayan ve
4. y›l›na giren ölüm orucu direniﬂinde kendini feda
eden kahramanlardan biri...
Emperyalizmin emriyle oligarﬂi taraf›ndan yaﬂama
geçirilen F Tipi Hapishane hücrelerinde süren direniﬂin d›ﬂar›daki sesi olan Küçükarmutlu’daki ölüm
orucu direniﬂine sald›r›y› protesto etmek için Sincan
Hapishanesi’nde bedenini tutuﬂturarak kendini feda
etti. Ba¤›ms›z, demokratik ve sosyalist bir Türkiye
mücadelesinin kahraman ﬂehitlerinden biri olana kadar kaleme ald›¤› ﬂiirleriyle kavgas›n›, sevdas›n›, ba¤›ms›z ve özgür bir ülkeye özlemini anlatt›... Kavgan›n ﬂiirini yazd›, kavgay› sürdürenler O’nun ﬂiirini
yazmaya devam ediyor...
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Muharrem Çetinkaya
1970 Y›l›nda Malatya ‹li Do¤anﬂehir ‹lçesi Suçat›
köyünde do¤du. Bir demiryolu iﬂçisinin üç çocu¤undan
ortanca olan›d›r. Da¤ yaﬂam›na -gerillaya- kat›lana dek
baﬂar›l› bir okul hayat› olmuﬂtur. Ard›ndan baﬂar›l› bir
da¤ yaﬂam› ve yaklaﬂ›k beﬂ y›ll›k direniﬂlerle dolu bir cezaevi yaﬂam› olmuﬂtur. Muharrem, 12 Kas›m 2001 tarihinde Küçük Armutlu sald›r›s›na cevap amac›yla Sincan
F Tipi hapisanesinde bedenini tutuﬂturarak ölümsüzleﬂmiﬂtir.
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ÖNSÖZ YER‹NE

‹NANCA VE KAVGAYA DA‹R B‹R ANI

Bu ﬂiirlerin hemen tamam› Malatya E Tipi ve Sincan F Tipi hapishanesinde yaz›lm›ﬂt›r. Parça parça olarak
yollanan bu ﬂiirleri bir kitaba dönüﬂtürmek bana nasip oldu.
Yaz›lan bu ﬂiirlerin, ﬂiir tart›ﬂmalar›n›n uza¤›nda
de¤erlendirilmesinde yarar var. Çünkü, bu ﬂiirleri yazan
kiﬂi hayatta olmad›¤›ndan yap›lacak eleﬂtirileri de cevaplayamayacakt›r. Belki de bütün bu kayg›lardan olsa gerek,
bu kitaba önsöz yazman›n zorlu¤unu taﬂ›yorum kalemimde. Önsöz, sonsözü söyleyecek olanlara atfen kaleme al›n›r. Oysa bu ﬂiirlerin gerçek sahibi ilk sözünü de son sözünü de 12 Kas›m 2001 tarihinde Sincan Hapishanesi’nde
“Kendini feda eylemiyle” söyledi zaten.
Muharrem ile abi kardeﬂ iliﬂkisinden daha öte derin bir ortakl›¤›m›z›n olmas› elime kalem alma cesareti
verdi bana. Derin bir iliﬂkiydi. Çünkü, onun hapishanede
yaﬂad›¤› zorluklar› en ince ayr›nt›lar›na kadar bilen biriydim. Derin bir iliﬂkiydi. Çünkü, ikimiz de bu ülkede hiç bir
ﬂeyin sadece sözlerle ve yasalarla de¤iﬂmedi¤ini gördük
ve yaﬂad›k. Ve ikimiz de maviye yasak bu ülkede deyim
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yerindeyse yine de k›rm›z› bir çocukluk yaﬂad›k yoksulluklar›n gölgesinde.
Muharrem’in çocuklu¤undan k›saca söz etmek istiyorum. Muharrem’in çocuklu¤u istasyon k›y›s› bir köyde
geçmiﬂti. Bu köy gerçekten ﬂirin bir yerdi o zamanlar. Çocuklu¤umuzun en güzel bahçesiydi Suçat›. O y›llarda evlerin üzeri çat›s›zd›. Toprak evler çocuklu¤umuzu ve çocukluk oyunlar›m›z› süslüyordu. Damdan dama atl›yorduk. Hele çocuklu¤umuzun sonbahar›nda kurumuﬂ tarhanalar›n telaﬂla toplanmas›, evlerin damlar›na pekmez serilmesi, cevizlerin taﬂlanmas›... ‹ﬂte Suçat› o zamanlar
böyleydi. Hapishane görüﬂleri sonras›nda paylaﬂt›¤›m›z
Suçat› köyünü belki de en güzel Ziya ÜNSEL aç›klam›ﬂ diyebilirim. Yazar Ziya ÜNSEL, “Ç›lg›n Doruklar” adl› gezi
yaz›s›nda çocuklu¤umuzun mekan› Suçat›’ya iliﬂkin ﬂöyle
yaz›yor; “Bir ara Malatya Adana demiryolu hemen yan›m›za geldi. O da bizimle beraber gidiyordu. Suçat›’y› geçtik. Küçücük istasyonu öyle sessizdi öyle kimsesiz bir yer
ki... ‹nsan›n burada trenlerin duraca¤›na, yolcular›n inipbinece¤ine hiç inanas› gelmiyor. Ve c›l›z akasyalara ac›yorsunuz...” Sevgili Muharrem’in çocuklu¤u böyle bir
köyde boy verdi. ÜNSEL’in ac›d›¤› bu c›l›z akasyalar›n
gölgesinde demiryolu iﬂçisi olan babam›z› beklerdik. O
zamanlar ne akasyalar c›l›zd› ne de bugünkü gibi istasyonlar kimsesizdi. Çünkü, babam›zd› o c›l›z akasyalar› sulayan ve sekiz kiloluk kazmas›yla babam›z›n yaratt›¤›
emek idi, ‹stasyonlar› kimsesiz b›rakmayan.
Zamanla zorunlu ayr›klar›m›z oldu, çocuklu¤umuzun yaz güneﬂini ve k›ﬂ masallar›m›z› süsleyen Suçat›’dan. Ve ﬂimdi o c›l›z akasyalar›n gölgesinde babas›n›
bekleyen bir çocu¤un olmamas›!.. Böyle bir çocukluk düﬂünü yitirmek, otururken s›rt›m›z› boﬂlu¤a dayamak gibi
bir ﬂey olsa gerek...
Muharrem’in ortaokul ve liseli y›llar› ile beraber
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Suçat› terk edilmek zorunda kal›nm›ﬂ, yaﬂ yirmilere merdiven dayam›ﬂt›. Muharrem Anadolu Ö¤retmen Lisesi’nde okuyordu. Birlikte bir kaç gözalt› olay› yaﬂam›ﬂt›k.
Ben, Burdur E¤itim Yüksek Okulunda okuyordum. Arada
mektuplaﬂ›yorduk. Muharrem’e yazd›¤›m bir mektup okul
idaresince okunmuﬂ ve kardeﬂimin bolca dayak yemesine
yol açm›ﬂt›. Kardeﬂimi falakaya yat›ran bu “pek sevgili
e¤itimciler” iki kardeﬂin mektuplaﬂmas›n› adeta yasad›ﬂ›
bir örgütün dokümanlar›n› ele geçirmiﬂ gibi alg›lam›ﬂ ve
okul müdürü baﬂkanl›¤›nda kurulan dört kiﬂilik “dayak komitesi” Muharrem’in üzerine çullan›p tekme tokat görevlerini yerine getirmiﬂlerdi. Ve bu ö¤retmen(cik)ler hala
ö¤retmenlik yapmaktalar. Türkiye’deki e¤itim kalitesinin
bu kadar yüksek ve ileri olmas›n› da bu polis ö¤retmenlere borçluyuz!
Bu k›sa ve ibret verici yaﬂanm›ﬂl›¤›n ard›nda Muharrem, devrimci siyasete daha yak›ndan ilgili duymaya
baﬂlad›. Sonraki y›llarda bir süre k›rsalda bulunmas› ve
ard›ndan tutsakl›¤› 12 Kas›m 2001’e kadar sürdü. 12 Kas›m 2001’de Küçük Armutlu sald›r›s›n› protesto etmek
için, Sincan F Tipi Hapishanesindeyken bedenini tutuﬂturarak, insanca bir yolda kendisini kahramanca feda etmiﬂtir.
Kardeﬂimi sayg›yla an›yorum.

Mazlum ÇET‹NKAYA

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›

BÖLÜM 1:

YURDUNU ARAYAN OZAN

Birinci bölüm ﬂiirler ölüm orucu öncesi yaz›lm›ﬂt›r.
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zamana direnen
düﬂlerim hala diri
zamana direnir
unutma ölüm yenildi mi bir kez
gerisi mutlak gelir
insanl›¤› sevmenin
kardeﬂçe üretip
kardeﬂçe bölüﬂmenin
ve biz
erdemin kuﬂa¤›y›z
sabr› kaç kez
s›nad›k kavgam›zda
kaç kez yenildi
zaman mefhumu düﬂlerimize
ve biz ayd›nlanman›n aﬂ›¤›y›z
güneﬂi, ateﬂi ve bilgiyi
kana kana içmenin sevdal›s›y›z
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yurdunu arayan ozan
bilinçte sessizce patlayan
kar yang›n› bir isyan
ço¤alan her ölümden sonra
hayat›n anlam›n› yüceltti insan
bir Filistinlinin ayas›nda s›k›lan taﬂt›r kalbim
biraz gezgin bir ihtilalim
yurdunu dolaﬂan bir gezginim
do¤du¤um köy, doydu¤um ﬂehir
topsuz, tanks›z teslim edilir
zindanlarda bekleyen teslimiyet birlikleri
da¤larda civan ömürlü kelebek ölüleri
çi¤nenen Kürt gençlerinin cesetleri
ve s›n›rlarda içilen ihanet yeminleri
diz çöken baﬂ e¤enler
ahh gezgin, direnen baﬂ nas›l e¤ildi
e¤ilen baﬂ nas›l gö¤ermeli?
Med'i satan adam kim?
kimdir Aliﬂer'i arkadan vuran?
her a¤ac›n kurdu kendi içindeyse
sürünün baﬂ›ndaki çoban m› sürüyü satan.
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pasl› hançer
kans›z ölen serçeler
suyun yüzeyinde soluk solu¤a bo¤ulan bir nilüfer
rüyas›d›r korkunun kan ter içinde biter
aﬂk özde, sözde do¤ruluk ister
utan›r›m baﬂ e¤mekten
bak›ﬂlar›nla bir da¤ havas› ver duruﬂuma
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F›rat ve Dicle sular›ndan çürüyen iki nehir
ah yurdum aﬂk›n kar alt›nda ateﬂtir
aç kollar›n› iki yana, sar beni
yaln›z kalmaktan bunal›r›m
çöl kura¤›nda rüzgar›m ol
yurdumu gezerken ö¤rendim
kendi diliyle yazamayan ozan
atalar›n›n ruhuyla dertleﬂir
ki sözcükler
büyülü, sisli, yalanc› ve yabanc› sözcükler iner
k›sra¤›n s›rt›na de¤er kamç›lar gibi ozan›n diline
ey yabanc›l›kla örtülen yaln›zl›k
yurdunu arayan G›lgam›ﬂ nerde?
ruhumu tarayan atalar›m kiminle?
ey tarihin üzerini örten kum
olmal› ozan
vatan›n› ayd›nlatt›kça ölen mum
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ey gezgin ihtilalci dinle rüzgar›n sesini
okﬂa denizi
çöz yaﬂam›n gizini
düﬂün geçmiﬂi, gelece¤i
kentlerin bedenlerinde yap›lan resmi geçitleri
o¤ullar›n› soran bak›ﬂlara
fahiﬂesine ba¤l› Mussolini'lerin cumartesileri
cop ve kalaslarla dinlettikleri Wagner'i.
art›k hüküm giymiﬂtir halk›n türküleri, ﬂiirleri
öyleyse ozan silahlar eﬂli¤inde türkülerini söylemeli
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benim vatan›mda
açl›ktan kurt, kuﬂ kan tükürür dünyaya
düﬂ yolcular› olmay›nca
güneﬂ söner, dünya karar›r
kolum kanad›m k›r›l›r
halk›m›n kan›na ekmek do¤ran›r
ey güneﬂli güzel günleri isteyenler, ki
düﬂ yolcular› der ad›n›za kimileri
gözleriniz ﬂimﬂeklere gebe mavi bulutlar gibiydi
gözleriniz s›cak güneﬂ ve rüzgar tad› taﬂ›rd›
siz gidince
suyu bekleyen vahalara döner kalbim
hat›ran›z yaln›zca yaral› ve yasl› bir mendil
oysa kan›m›za ekmek do¤rayanlar›n kanl› bir
kelepçeydi gözleri
söyle ey ozan
daha kanayacak m› vatan›n yaras› hayli zaman.

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›
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dengbejler
uzun k›ﬂ gecelerinde isyanlar anlat›rd›
may›nl› s›n›r boylar›nda lanet tel örgüler ay›rd›
sanki dünya kör, sa¤›r ve aptald›
tanr›n›n gazab›na u¤ram›ﬂt› Zerdüﬂt'ün topra¤›
Kürt kad›nlar›n›n a¤›tlar›na kimya sesi ya¤ard›
açl›¤›n a¤›r kokusu sarard› ma¤aralar›
zambak, ﬂilan ve da¤ çaylar› aras›nda
bebeler kundaklan›rd›
yarlarda gelinlerin ç›¤l›klar› ard ü azman› yarard›
olmuﬂtu art›k Kürd'ün isyan›, izzet nefis ve namus belas›
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ya¤mur ya¤d›¤›nda
Arap k›z›n›n pencereden bakmas›
bir masal›n tatl› yalanlar›yd›
benim yurdumda ya¤mur yerine hardal ya¤ard›
ot bile dinlemez otlu¤un yumuﬂak uysall›¤›n›
kald›r›r üstündeki a¤›r taﬂlar›
neden benim yurdumda
a¤laya-s›zlaya gelinlik diken gözler
güle-oynaya kefen biçer
baykuﬂ sesleri ve uzun kurt ulumalar›
ateﬂe verilmiﬂ bu¤day tarlalar›
nehirler do¤du¤u kayna¤a döner mi?
da¤larda/bir kaval›n ezgisinde
sürgünler tutuﬂur akard›
ey ozan daha k›yamete kadar kanar m›?
ba¤› viran, bahçesi kabristan Kürdistan'›n yaras›.
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bir tavﬂan gibi yaﬂamad›
yüre¤imin balk›yan kan› Filistin çocuklar›
s›zlayan yaram
ac›yan yan›m intifada çocuklar›
vicdan›m›n balk›yan kan› intifada çocuklar›
zulmün tahammül zinciri parçaland›
tonlarca çeli¤e karﬂ›
direniyor milyonlarca et ve intifada çocuklar›
bir meyveyim ben dal›ndan kopar›lm›ﬂ ve garip
olmuﬂum Hayfa portakal› gibi a¤lamaktan muzdarip
mümkünü yok eyy intifada çocuklar›
gerilmiﬂ tel gibi birazda kopaca¤›m
zaman›n imbi¤inde sonsuzlu¤a akaca¤›m
kan›m› kan›n›za karaca¤›m
inanmad›m hiç Yehova ve tap›naklar›na
tapaca¤›m ama
avucunuzda s›k›l› sert taﬂa
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Yeryüzü foto¤raflar›
taze ekinlerde potin izleri görmüﬂüm
so¤uk taﬂlar aras›nda genç ölüleri
uzak ülkelerden gelen bir gezgindim
güneﬂli güzel günlere merhaba diyenleri sevdim
düﬂümde k›rm›z› papuçlar çal›p
peﬂin hükümler giymiﬂim
belki de “Romal› Mecius”1 idim
"elimi ateﬂe at›p ac›m› metanetle gizledim”2
terkimde avuç avuç sular içirdim ebabil kuﬂlar›na
an›lar›m› havac› pullar› gibi biriktirdim
k›r›k keman eﬂli¤inde söylenen bir ﬂark›yd›m
ezgisi unutulmuﬂ çocuklarca
ben bir gezginim masallar getirdim
en çok ertelenmiﬂ aﬂk masallar›n› getirdim
merhaba, güneﬂli güzel günler için dö¤üﬂen çocuklar
sizleri sevdim
inci toplad›m uzak denizlerde
meçhullerin gölgesini seçtim her midyede
deniz ana
sudaki yaz› misali silmiﬂ kar maskelileri
sakl›yor yi¤itlerin sözlerini, gölgelerini,
midyedeki inci gibi.
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ha desem hapsedilirim, "bir nefes boyu"3
tu desem tutuklan›r›m.
so¤uk taﬂ döﬂemelerde ve izbe köﬂelerde
"tükürsem cinayet say›l›r"4 belki de
uzun yollardan gelip zindanlardan geçmiﬂim
"sular olmuﬂ aﬂk›m›n ﬂahidi”5 bir biliciydim
ﬂehirlerin yorgunlu¤unu içip k›rlara nefes vermiﬂtim
biraz zenci biraz yezidiyim
Kara Afrika'n›n elinde sevinci de ekme¤i de çalan
kam›ﬂ saray›nda mutlu kardeﬂim Lumumba'y› 6
Roma arenas›nda parçalayan
Jamaikal› yerliye as›lacak boyun b›rakmayan 7
hangi cellat, hangi müstemleke
ey güneﬂli günlerin düﬂçüleri
ac›lar getirdim size uzak ülke ve denizlerden
kininizi bileyesiniz diye
hekimi siz, derman› ellerinizde

19

20

Muharrem Çetinkaya

gördüm, öldürürken bile bizleri
korku ak›yor gözleri
sald›lar sokaklara katilleri
kirlettiler vatan›m›n bakire düﬂlerini
serpin, serpin vatan›m›n üzerine Ulucan'›n küllerini
yak›n Ulucan'›n küllerinden ateﬂini
ki vatan› yeniden kursun ölülerimizin iskeletleri
gözlerimiz yivlerinden f›rlayan mermiler gibi
bu öyle uçsuz bucaks›z bir sevgi ki,
büyüyor, güzelleﬂiyor
artt›rd›kça düﬂman›na kinini, nefretini
diren kalbim, diren ki
türküleyesin al›n terimiz gibi namuslu günleri.
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sabahlar› yang›nlar› kucaklard› memleketim
güneﬂli güzel günleri isteyenleri ard›nda
ve redifler geçerdi raylardan
ateﬂten b›çakt›, kehribar saçl› kad›nlar›n gözleri
yeryüzü püskürtüyordu her ﬂehitten sonra
yüzlerce karanfili
‹smet, "Nguyen Van Trai"8 gibi halk kazanacak
diye ba¤›r›p bitirdi son ödevini
yay›ld› çan gibi
aln› k›z›l bantl› kad›nlar›n sesleri
yak›n katilleri ve günahkar elleri
yaﬂanan her ac›n›n bedeli ödenmeli.
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"güneyin a¤açlar› garip bir meyve veriyor
yapraklar›nda kan var ve kökleri kanl›
siyah adam›n vücudu esintiyle sallan›yor
garip bir meyve sark›yor çam a¤açlar›ndan"9
ninniler içinde a¤›tlar› ö¤rendim hayattan
bir gezgindim
baﬂka dillerden ﬂark›lar dinleyip de esinlendim
geldim size, ey güneﬂli günleri isteyenler
yedi¤imiz ekmek ve tuz
içti¤imiz su
bir de yiyece¤imiz
yaﬂam›n ve ölümün ad› bengisu kals›n.
ben sizi sevdim.
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yaﬂam gerekçem I
ey ömrümün bahar›
yaﬂam nedenim
kahr›m-sabr›m
ah ince bellim-sevdi¤im
ah düﬂlerim
düﬂlerim
sevgiliden neler
neler beklerim
ey sevgili
aram›zda ﬂehirler de¤il
yeﬂil da¤lar hiç de¤il
Aysbergler var
sevdan m›?
afyon olur,
baﬂ›ma vurur dizelerde
ey sevdi¤im
ömrümün gerekçesi
saçlar›na
mersin çiçe¤i ekti¤im
gö¤süne
zeytin dal› takt›¤›m
aﬂk›n ç›plak sureti,
yanan dudaklar›ma
sevda liman›ma
yanaﬂ aheste- aheste
ﬂiir tanr›s›
ç›lg›n Apollon’un dizelerinde
der defneler
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ve bir kez
açt›k m› koca a¤z›m›z›
yumduk mu kara gözümüzü
bir a¤›z dolusu
ana-avrat demeden
küfrederiz,
namussuza-bezirgana
bundand›r,
nam salm›ﬂ dünyaya
ve terimizde
Çukurova s›ca¤›ndan
mertlik-yi¤itlik kokar
küfürlerimiz gibi.
ve Anadolu'nun
hasretine dayanmak
bir k›ﬂ titreyiﬂine tutulmakt›r.
düﬂlerinde yaﬂamak
bir bahar›n tazeli¤ine kavuﬂmakt›r.
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yaﬂama gerekçem II
gel güzelim, gel
gel de bak
yaﬂam›n
ve kavgan›n
anlaml›¤›na
unutma
yaﬂam›n karanl›k oldu mu
ölümün
zifiri karanl›k olur
ey sevgili
kalbimin bilmecesi
sevginin
ve ilerlemenin bilimi.
yön ver, sevilesin
sevilesin ki,
imana gelsin
çiyanlar-yabaniler
a¤kurdu ve anzavurlar
yaﬂam gerekçem
sen sevince
kavgan›n yaﬂam›n›
susar,
a¤›zotu ve manyetolar
susar, yalan makinalar›
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meyvaya gelir
ahlatlar
ey sevgili
yaﬂam gerekçem
seller
damla damla ya¤murdan
oluﬂur.
akrep ateﬂle dansa tutuﬂur
sen inan›nca
yar›nlara
zindanlar kavgayla buluﬂur
belki;
ac›n›n fidelerini dikeriz
gönül bahçemize
vars›n olsun
meyvalar›n› derece¤iz
göz yaﬂ›n›n
zafer meydanlar›nda.
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vatan yaral›
ne oyun
ne de a¤laman›n zaman›
taﬂduvar avlu
siper olmuﬂ Liceli’ye
yine:
›l›k ›l›k kan kokusu
sarar Lice'yi
bir yel eser
ölüm
korkulu
göç yollar› görünür.
taﬂl›-sapa
o diyar senin
bu diyar benim diye
vatan
gövdesini sarm›ﬂ
yaral›,
gözler yaﬂl›
kaybederken evlatlar›n›
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varaca¤›z menzile

y›k›mlardan, yang›nlardan,
sürgünlerden,
may›n tarlalar›ndan geldik.
yanm›ﬂ meﬂe ormanlar› gibi
sürgün verdik her yand›kça,
dalland›k, budakland›k,
kök sald›k hep, vuruldukça
biz ki; güneﬂten sa¤›l›r
baldan süzülür
sudan ar›n›r
topraktan f›ﬂk›r›r gibi
geldik bugüne
içti¤imiz su de¤ildi
sab›r ve direnç ﬂarab›yd›
ezilmiﬂ ve horlanm›ﬂlar›n
aﬂk yeminiydi
zafer türkülerimiz
yar›n, bir daha
ﬂiirler ezgisiz
sular dizginsiz akmayacak
uyumlu bir orkestra gibi
sular, ormanlar› besleyerek öpecek,
güneﬂ topra¤› ›s›tarak kucaklayacak.
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daha dündü
pamuk de¤ildi yast›¤›m›z,
taﬂt›.
yün de¤ildi yorgan›m›z,
yaprakt›.
gül de¤ildi koklad›¤›m›z,
baruttu.
yar de¤ildi sar›ld›¤›m›z
silaht›.
gün oldu
y›ld›zlarla dost olduk.
do¤ayla bilgece konuﬂtuk.
de¤il insanlar
kuﬂlar bile dilimizden anlard›
yaﬂad›klar›m›z düﬂ de¤il gerçekti.
su gibi
ekmek gibi
hava gibi
ve biz ki yar›n
kan ve irin tarlalar›nda
yollar› arﬂ›nlaya arﬂ›nlaya
diz boyu ihanetleri yara yara
varaca¤›z menzile
çünkü biz
ﬂiirlerin, türkülerin en güzelini
yemin sayd›k kendimize
kilitlendi bir kez,
bu yürekler zafere.
çiçeklerin rengarengini
aﬂklar›n en güzelini
zaferle müjdeleyece¤iz.
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ﬂunun ﬂuras›nda
kaç müebbetlik,
kaç baharl›k,
ömür kald›.
düﬂlerimize gebe
kaç kurﬂunluk
yol kald› ileride
ﬂimdi
mart›lar›n kanad›na
tak›l› kalsa da
özgürlü¤ümüz,
varaca¤›z menzile
sözümüz sözdür
hem de er sözü
düﬂlerimiz gerçektir
ﬂu yeryüzü
ve de gökyüzü gibi.
art›k,
barutumuz ›slak de¤il
stepleri tutuﬂturarak,
dünyay›, Mezra Botan'dan sarsarak
varaca¤›z menzile.
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unutulmuﬂ
deniz, mavili¤ini unutmuﬂ
anaforda.
sevda, t›ls›m›n› yitirmiﬂ
sözcüklerde.
yeryüzü,
bereketini kaybetmiﬂ
ya¤mur dualar›nda.
gökyüzü,
özgürlü¤ünü yitirir
karbonlu, cival›
havalarda.
çocuklar,
gülümsemesini unutur
kan ve barut ortas›nda.
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tutkular›n esiriyim
tutkular›n esiriyim
ne da¤lar
ne f›rt›nalar
s›¤ar yüre¤ime.
b›rakt›m sevdam›,
Harran ovas›nda
gel de tutuﬂsun tutkular›m
özgürlük ateﬂinle.
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tut ki
tut ki; sen
kelepçelenmiﬂ
tutsak yüre¤imde
kanat ç›rpan
bir k›rlang›çs›n.
sal›versem,
uçuverir misin?
yaban ellerine.
konar m›s›n
baﬂka yüreklere.

tut ki; gözlerin
bir hüzün ›rma¤›
sevdaya hasret
kurak bedenimde.
bir gülücük istesem,
gülüverir misin?
öper misin?
susam›ﬂ, çatlak dudaklar›mdan.
tut ki; Prometheus’um
yüre¤im bir top ateﬂ
sen de
donuveren bir güvercin
gel desem
donuveren fidelerimi
›s›t›r m›s›n?
gelmeyip de
Olimpucus da¤›na gider misin?
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sen I
sen, ne oltamda bal›ks›n
ne de kadehimde rak›s›n.
sen,
zifiri karanl›¤›mda
çoban y›ld›z›ms›n.
yaﬂ yirmibeﬂ
ömrümün ço¤u gitti, az› kald›.
gelip geçen ömrümde
yazlar bitti
k›ﬂlar kald›.
Naz›m ölür
Vera Naz›m’s›z kal›r.
sel gider, kum kal›r.
o yaﬂanm›ﬂ
bir ömürlük yolda
senden bana
tozlu bir foto¤raf kald›.
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sen II
ne olur
bana beni hat›rlatma
hep ben sen olay›m
ekme¤imde kat›k
saçlar›nda bir tek kara tel
göz p›narlar›nda
bir damla olup
›l›k ›l›k akay›m
her gece gelip
yorgun arg›n
endaml› kollar›na uzanay›m
b›rak nehirlerde yaln›z akay›m
insan(c›k) selinde yaln›z dolaﬂay›m
ne olur
hep sen konuﬂ
hep sen gül
ben hep sen olay›m
sen sen kal.
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bir garip Orhan Veli mi?
hazan mevsimi donmuﬂ,
bütün k›z›ll›klar susmuﬂ,
ütopyalar›m ham
dinmiﬂ yürek çarp›nt›m
palamutlara gömütlenmiﬂ açl›¤›m
kurﬂunlanm›ﬂ yollar›n ortas›nday›z
delinir gök kubbeye s›¤maz rüyalar›m›z
sevginin burçlar›na dikilmiﬂ
bir gülümseme, çaylaks›.
sus...
gündüzün dili lâl
geceler konuﬂsun
da¤lar aks›n
yal›mlar sönsün
naçarlar alevlensin
çiziyorum sevgilinin resmini,
c›garam›n duman›yla
sus pus olmuﬂ
tüm mavilikler,
denizler.
bir ﬂairler kald› geride,
ﬂövalyece
bir de ﬂiirler kald› torbada az›k
silahta mermi,
gözde ilahi bir nur
yivlerinde setlerin
yeni hayatlar biter.
yol ayr›m›nday›z ﬂimdi.
paslan›r ihanet hançerleri
kurﬂunlanm›ﬂ dizelerde.
25 ﬂubat 1998
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ölümü sevda
gök kubbeye s›¤maz
kanlarla çizilmiﬂ haritalar.
et ve kemikten örülü
zulmün saray› Ninova'da
destanlar yaz›lacak,
ölümü sevda
kavgay› kardeﬂ belleyenlerce.
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nerde
nerde
masal›ms› dünyalarda
›rmak ›rmak olmuﬂ gözyaﬂlar›
git, dönüp bakarsan
c›gara gibi yanas›n
benimle kals›n,
bu kederli gecede
kadehimi dolduran gözyaﬂ›n
ve foto¤raf›n
git, dönüp bakma bir daha
laf gelmesin dostlu¤umuza
istemem, ey bivefakar canan
yaln›z bana kals›n
c›garam›n duman›
o tek gözlü kulübe
ve bol kitap
ve ﬂarap
bana kals›n
ve tarih
bilmem kaç.
elveda,
uzaklaﬂ›yorum bu ﬂehirde
ve makinalaﬂan bu toplumda
çünkü; bu ﬂehirde herﬂey para
aﬂ para
aﬂk para
iﬂ para
oysa ben, kaç defa
yaln›zl›¤›m› satt›m
hem de bedava
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meçhulün çizgisi
ey mavi gök,
h›rç›n su,
kara toprak.
duyun da
hissedin
bu ç›¤l›¤›
ölümün,
bilinemezli¤in yani,
o meçhulün çizgisini ölümün.
ey ﬂarabi renkli gecelerin
vurdum duymazl›¤›.
dinleyin,
dinleyin de
duyun bu ç›¤l›¤›
k›r›k kanl› kadehlerde
yudum yudum gelen
ölümün soluk al›ﬂlar›n›.
ey rahmine ihanet tohumu serpilen geceler.
anla,
bu kavga
üﬂ beﬂ günlük
hat›r mat›r meselesi de¤il
a¤›tlar›n-ç›¤l›klar›n
hesab›d›r bu.
boynumuzun borcudur.
el-ayak buz tutmuﬂ
bu u¤urda
ne yazar.
yeter ki yürek çarps›n.
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isimsiz ﬂiirler I
sevincim raylara,
gülüﬂüm hücrelere tak›l› kald›.
biliyorum
d›ﬂarda hayat
gürül gürül
volkan olup akmakta,
yaban ar›lar› bile
har›l har›l çal›ﬂ›p
bal yapmakta.
bense, burada
volta at›p
yeni baharlar düﬂlemekteyim.

Muharrem Çetinkaya

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›

isimsiz ﬂiirler II
ne zamand›r ülkemde;
tomurcuklar patlamaz,
sar›, esmer k›zlar
saçlar›na
papatyalardan taç yapmaz.
çocuklar,
cevizleri taﬂlamaz
damlara,
pekmez serilmez.
unutuldu mu ne
kurﬂunlar, bombalar ortas›nda,
hem ilkbahar hem yaz.
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insan› insan gibi

biz ki
kömürü dam›tmaktan,
çiçe¤i dermekten,
bu¤day› ekmekten,
b›kmad›k, b›kmay›z.
biz ki
çiçeklerin özünden
kavgan›n yar›s›ndan
dönmedik, dönmeyiz.

biz ki
insan› para için
yaﬂam› yaﬂamak için
sevmedik, sevmeyiz.
insan› insan gibi
yani gül gibi
emek gibi
sevdik severiz.
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ille
elin varsa, el
dilin varsa, dil ver
ille, ben insan›m diyorsan
ses ver ç›¤l›¤a.
k›r›ls›n kabuklar
y›k›ls›n sahte dünyalar
ses verilsin ç›¤l›klara.
insanl›k sürükleniyor
bir kez daha
Lice’de Etruﬂ’ta.
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hayk›r›ﬂ
kar›ﬂmad› ç›¤l›¤›m›z
ne suyun
ne de gecenin sessizli¤ine
bitmek bilmeyen
rüzgar›n u¤ultusuna.
ferman›
yak›l›rken ülkenin
parçalanan
her bedenin hayk›r›ﬂ›
tutkusu olur,
ölümüne yaﬂaman›n.
birileri
vars›n
sessiz dursun.
ç›¤l›¤›n›za birileri
güç katar,
ter ve kanla yo¤rulan
bu topra¤a
ve ﬂimdi daha sesli
duyuyoruz
o parçalanm›ﬂ ülkenin
küllenmiﬂ vücudundan
yukar›ya bak.
hayk›r›ﬂlar...
B›mre Koledarî
Bijî Azadî.
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hayk›r
hayk›r, hayk›r ki
Cudi'nin zirvesinde düﬂen
her beden bir bayrak
bir parça toprak olsun
üstünde kardelenler açs›n
Mahabat'a gülümsercesine
hayk›r,
sular›nda parçalanan
onlarca, yüzlerce
Amedlimin hat›r›na.
hayk›r,
atlar›n kanl› nallar›yla
as›rlarca tepinen
Mezra Botan’›n u¤runa
hayk›r,
a¤uyu süzen yüre¤im.
mutlakt›r hakl›l›¤›m›z
yer bizim tan›¤›m›z
gök bizim tan›¤›m›z
hayk›r ki
kalmas›n ah›m›z.
hayk›r Harpagus’lara, hayk›r ki
Apê Musa'n›n ak saçlar›na
gülümsesin
beyaz kar tanecikleri.
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hayk›r, hayk›r ki
köz köz olmuﬂ yürekleri ile
göz göz akan gözleri ile
ﬂen olsun
Artuﬂun çocuklar›.
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hani
gece k›z›l
saçlar›n ayn› sefa
gözleri mavi
ay soluksa
rengi hani
elleri
bir top pamuk
k›pk›z›l bir kor
yüre¤i
kimbilir?
kaç hayat gö¤ertir
›rmaklaﬂan gözlerin
11 mart 1998
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Zulüm
hangi bulut
ya¤mur yerine
kan a¤lar
Kürdistan›m’da.
zulüm kanla kar›ﬂ›k, kar içinde ya¤ar
ve çocuklar› Kürdistan’›m›n
çocuklar›m›z yani
korkudan büzülmüﬂ
ç›plak yatarlar.
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gün gelir
gün gelir
bir avuç kor oluruz
düﬂeriz
umutsuzlu¤un sa¤nak
ya¤›ﬂ›nda
rengarenk düﬂlerimizi
saklar›z
yaram›zdaki mahzende.
ve gün olacak
ac›y› ekip
gözyaﬂ›n› biçip
karamsarl›¤›n
tohumlar›n› ba¤r›m›zda
söküp,
umudu büyütece¤iz.

49

50

gerisi yalan
çok kere
ac›m› dindirdi
gözlerin.
bazan ateﬂli bir söylev
bir da¤ selidir
inatç› bak›ﬂlar.
ve bahar oldu.
gel.
eridi karlar
da¤lar›n eteklerinde
ne söylenecekse
söylendi gayri.
sa¤›r,
kör,
dipsiz kuyulara dahi.
bir güneﬂ gelmedi
ülkeme,
bir de sen
gerisi yalan.
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e¤er-e¤er
e¤er
büyük dünyalar yarat›lacaksa
ekme¤ini
s›cak - so¤uk
taze - kuru diye ay›rmadan
paylaﬂman gerek.
e¤er
ayd›nlanacaksa birileri bildiklerinle
hiç ikircikli¤e düﬂmeden
hece - hece
kelime - kelime
anlatman gerek.
e¤er
en büyük mutluluk olacaksa
sevday›
ac› - tatl› demeden
yaﬂamak gerek.
e¤er
yeni dünyalar kurulacaksa
kavgaya tutuﬂmak gerek
zor - kolay ayr›m›na girmeden
dönüﬂüp - dönüﬂtürmek gerek.
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düﬂümde kal›r
d›ﬂarda
ahmak ›slatan ya¤›yor.
rüzgar diniyor.
toprak
a¤›r a¤›r kokar,
özlem olur
do¤al olan ne varsa.
biraz hüzün
biraz nostalji
çöker
karanl›k hücreme.
sessizce
dolarken gece
düﬂümde kal›r
dört duvar
kör pencere.
(13.11.1996)
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düﬂlerim tutuﬂur
marjinalli¤im bitti
düﬂlerimde.
s›k›l› kal›r yumru¤um
bütünlerken ülkemi
gözlerim
hücreme
iliﬂir kal›r.
yüre¤im
ah bu deli yüre¤im
ﬂairim, m›sralar›na esir kal›r.
oysa hayallerim
hala canl›
alanlarda
da¤larda
zindanlarda
tutuﬂur kal›r.
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do¤an›n dostlu¤u
havada
sis
bulut
duman varken
hava
kan
barut
eylem kokuyor
düﬂman›n çirkefli¤i
sinmek istiyor havaya
ve yürürken da¤da
karda
boranda
uzun kurt ulumalar›
yarar sessizli¤i
sarar bedenimizi
m›r›ldand› dudaklar›m›z
zafer türkülerini
ve ay büyür
ad›mlar daha h›zl›
ormanlar,
aﬂ›lmaz görünen da¤lar
sessizli¤imizi bozar
dostlu¤umuzdan yana.
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dize-imge ve ﬂiir
bütün dizelerin
gülüﬂleri laciverte
fistanlar› k›rm›z›ya çalar.
bütün imgelerin,
gözleri mavidir
doludizgin koﬂar sevgili
bütün metaforlarda
bütün harfler damar damar,
kök salar m›sralarda.
çekilir ﬂiirin k›y›lar›nda
yarin hüzün ›rma¤› gözleri
ﬂair sevdal›s›d›r
mermerden hürriyetin.
bütün dizelerin,
fistanlar› al
dudaklar› bal
yüre¤i kan-a¤u
süzülür gelir baldan.
ﬂiir
dize
ve imge
karﬂ› durmaktad›r
yel de¤irmenlerine.
(2 Mart 1998)
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sevdas›z a¤açç›klar
z›pk›n yedim
denizde yine.
yeni umutlar
do¤ar diye.
yakamozlar
seviﬂti durdu.
kaç gün
kaç gece
her baharda
fundal›klar ç›lg›nlaﬂ›r
sevdas›z a¤açç›klar
ça¤las›zd›r.
benim yurdumda
mürekkep yerine
kan damlar divitlerde
denizin üstüne.
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cesetler ve gözleri
bir yaz gününde ülkem
eylül sabahlar›na dönmüﬂ
a¤›t sarm›ﬂ sokaklar›
vurulur insanlar birer birer
meydanlara, surlara dizili cesetler.
kalleﬂ namludur bu
iman bilmez
insaf bilmez
insan bilmez
do¤du bir kuyruklu y›ld›z
Amed’in üstüne, haziranda
belli ki bu mevsimde
bahts›z ve bereketsiz geçecek
herﬂeye ra¤men
gözler
bereket yüklü,
Zerdüﬂt, ülkemizde diye
oysa Nemrut sahte
mayas›z güler gözlerine
kör bir tutku de¤il yaﬂamak
trajik bir sahne hiç de¤il
onurlu bir yaﬂam›n bedelidir
bütün çekilenler,
aya¤›m›za
bile¤imize zincir vurulur
sussun diye dilimiz
hissetmesin diye yüre¤imiz
kelepçeleniriz
tutsa¤›z yaﬂamaya
ve ölmeye
hem de kendi ülkemizde
aral›k 96
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burda
burda, güller beton
rüzgarlar kan kokar
mart›lar›n kanad›n› k›rarlar
mart›lar kanats›z uçar.
burda, savaﬂanlar var
güneﬂi zaptetmek için
güneﬂe ats›z koﬂarlar
burda, ölümün rengi al
ve so¤uktur
genç k›zlar ve delikanl›lar var burda,
boranlara ve tipilere bile
söyletirler türkülerini.
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bulutlara
sensiz
bu ﬂehrin ›ﬂ›klar›
benden çok uzak.
ﬂimdi d›ﬂardas›n,
hummal›
bir iﬂ saati baﬂlar.
fabrika duman›,
araç ve siren sesleri
s›cak bir salep kokusu
yan›k bir Anadolu havas›
neye de¤mezki derim.
duyumsar m›s›n
duyumsay›p ta s›zlar m›s›n
döner yüzümüz geçmiﬂe
uzat›r›z ellerimizi nedense
boﬂ kal›r avuçlar›m›z
bulutlarda a¤lamakl› bugünlerde,
taze yaprak düﬂer dal›nda
kuﬂlar öter yasl› yasl›
d›ﬂarda kurﬂun sesleri
sokaklar kan akar
nedense bulutlar da
a¤lamakl› hayat›m›z gibi.
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bilirim
bilirim dayan›r bu yürek
dayan›r
allahs›zd›r allahs›z
inad›na daha h›zl› çarpar
bu yürek, inad›na
geçer bu günler, geçer
ekmeksiz
ﬂaraps›z
ve aﬂks›z da olsa.
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beyaz
c›garam›
yar›da b›rak›yorum
oysa as›l haz son yudumda
biliyorum.
ve maltada voltaday›m
duvarlar
beyaz ve kireçli
yer, beyaz ve karl›
hava, so¤uk ve rüzgarl›
ve so¤ukta yüzüm
kireç kesilir
duvar dibi
nispeten rüzgars›z
ﬂimdi an›lar gözümde
yaﬂam,
ne kadar da ac›mas›z.
d›ﬂarda
ateﬂ hatt›nda
ateﬂ baﬂ›nda
dostlar var
c›garal›
çayl›
koyu muhabbetin ortas›nda.
oysa ben
hala duvar dibindeyim
yer beyaz
duvar beyaz
yüzüm beyaz
ilk k›ﬂ›n ortas›nda.
(3 ﬂubat 1996)
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Anadoluyuz Biz
bir baﬂkad›r
bizim elin insan›
el s›k›ﬂ›
gülüﬂü
a¤lay›ﬂ›
sert olur
karayel gibi.
ama yüre¤i
yaz yelidir
›l›k eser.
bir baﬂka açar
bizim elin çiçekleri
papatyalar, tarlalar dolusu
bir diz boyu
bembeyaz
ve do¤rusu, alm›ﬂ ak›n›
insan›m›z›n yüre¤inde
ve her baharda
biter gelincikler
bozk›r dolusu
açarlar k›z›l k›z›l
ve sanki
insan›m›z›n kan›nda alm›ﬂ al›n›.
iﬂte biz bu yurtluyuz.
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bir elimizi uzatsak
uzan›r›z Cudi'den Antep ovas›na
Antep'ten Çukurova'ya
Çukuroval›y›z.
babadan dededen
iﬂçi-›rgat çocu¤uyuz
yani pamu¤un, narenciyenin,
Çukurova'n›n,
emek ordusuyuz.
ve bir kez
açt›k m› koca a¤z›m›z›
yumduk mu karagözümüzü
bir a¤›z dolusu
ana-avrat demeden
küfrederiz,
namussuza-bezirgana.
bundand›r,
nam salm›ﬂ›z dünyaya
ve terimiz Çukurova s›ca¤›ndan
mertlik-yi¤itlik kokar
küfürlerimiz gibi.
eyy Anadolum
hasretine dayanmak
bir k›ﬂ titreyiﬂine tutulmakt›r.
düﬂlerinde yaﬂamak
bir bahar›n tazeli¤ine kavuﬂmakt›r.
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aldanmak
gece-gündüz olmuﬂ
fark etmez
hicran dolu
günüm benim
ve gözümde
bir damla yaﬂ
bak diyor bana,
arkadaﬂ
bademler
çiçek açm›ﬂ d›ﬂarda
bense
bir bulutun selam›na aldanm›ﬂ›m
bir baﬂ›na voltada
of be of
olsayd›m derim
Cudi'de
bir çi¤ zerreci¤i
ülkem, gönlümde bir da¤ silsilesi
boﬂuna de¤ildi
özgürlü¤ün bedeliydi
çektiklerimiz.
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HAYATA SUNULAN
Ç‹ÇEKLER ÜSTÜNE

BÜTÜN
ÖLÜM ORUCU ﬁEH‹TLER‹NE
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Hoﬂ Geldin Boﬂ Gitmeyen
Seni çok bekledik
Yolunu hep gözledik
Ateﬂ küresine döndü gözlerimiz
“Hoﬂ geldin ölüm”
Sefa gitmeyeceksin ama
Bir deri bir kemik kalm›ﬂ bedenlerimiz
Ölümsüzlük ﬂerbetini içmiﬂ yarenlerimiz
“Hoﬂ geldin ölüm”
Ölümler hoﬂ geldiniz
Boﬂ-sefa gitmeyeceksin
Ölümü yere çalman›n heyecan›nda
Kenetlenmiﬂ diﬂlerimiz
Sesimizi rüzgarlara içirmiﬂiz
An-an beklemiﬂ, bekletmiﬂiz
Ey ölüme gülenlerimiz
Hoﬂgeldiniz
Bir mavzer mermisi gibi
Karanl›¤› y›rt›p geçtiniz
Ölümün mevzilerini
Çoktan ele geçirdiniz
Zaferin ﬂerefine bekliyoruz
Sessiz ve nefessiz
“Hoﬂ geldin ölüm”
Merhaba zafer müjdecimiz
21 ﬁubat 2001
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Nehirler
Da¤lar›n kan›yla taﬂmal› nehirler
Hayat›n kavgas›nda ölmeli ﬂairler
ﬁiirin nehrinde akmal› dövüﬂenler
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Kar Yang›n›
Dövüﬂmek yenilmez k›lar insan›
Yen ac›lar›n›!
Onlard›r ac›lar›n as›l kayna¤›
Ölüyor en yi¤itlerimiz
Unutma onlar›
Onlard›r zaferin asil tac›
Bile h›nc›n›
Tut hayat›n nabz›n›
Bak kuruluyor zafer taklar›
Toprakda balk›d›
Cengiz’in al kan›
Biziz öldükçe
Uzatan umudun yaﬂam›n›
Cengiz bir karanfil susmas›
Belli olmad›
Nas›l ço¤ald›
Nerede patlad›
Bir Newroz ﬂafa¤›
Da¤lar›n kemerini çözüverdi
Karlar› yar›pta geliverdi
Kar ya¤›n›
‹nce ve asil Newroz çiçe¤i
Bir sabah patlay›verdi
(21 Mart 2001)
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Analara
Analar
K›zlar›n› gelin eder
Ölüme dü¤ün derler
Analar›n o¤ullar›
Cepheye gider
Kimi selam eder
Kimi ellerinden öper
Demiﬂ ya peygamber
“Analar›n ayaklar›n›n alt›d›r
Cennet ya da irem bahçeleri.”
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Canan ve Zehra’ya
Saçlar›n›
Kavgan›n fular› tarad›
Gözlerinizde
Kimi güneﬂi
Kimi lekesiz dostluklar› arad›
‹ki bac›
Karadeniz’in iki mavi dalgas›
Ölümün ›ﬂ›kl› evinde
Bir dalda cennetin iki meyvesi
Evler ﬂenlenirken yaylalar nas›l beklerdi
Meyveler düﬂerken fideler yeﬂerirdi
Gönlümün k›rlar›nda
K›nal› kuzular meleﬂirdi
Ey orman gülü, huﬂ a¤ac›
Bu kardeﬂli¤in kaç›nc› ac›s›
Uyanan topra¤›n do¤urgan m› olur sanc›s›
Oldular onurumuzun baﬂ tac›
Karadeniz’in iki mavi dalgas›...
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Ad›m Ad›m Dersim’e
Fatma ve Nergiz’e

Gülüﬂünüz Dersim aﬂk›
Bak›ﬂ›n›z Munzur da¤›
Aﬂk›n›z Peri çay› olsun
Yüre¤iniz orman u¤ultusuyla dolsun
Her ad›m›n›zda
K›rk göze dolsun vahalara
‹nanc›n›za sevginize aht olsun
Kusaca¤›m kan›n tad›
K›z›lc›k ﬂerbeti olsun.
Her merhabam›zda sakl›d›r elvedam›z
Vakitsiz ayr›l›klara gebedir mektuplar›m›z
Karanfil halay›na davettir her sat›r›m›z
Ölsek de
Rüzgar›n savurdu¤u küllerimizden
Yeniden, yeniden do¤ar›z

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›

Yaﬂatmak ‹çin
Bir daldan bir dala
Kanat ç›rp›yoruz
Rengarenk kanatlar›m›zla
Hayat› taﬂ›yoruz
Beyazdan maviye
Maviden al’a
Yaﬂamdan ölüme
Ölümden yeniden do¤uma
Ac›lar›n dünyas›nda
Bo¤ulmuyor sesimiz
Polenler taﬂ›yoruz
Bir anan›n gözyaﬂ›ndan
Güle
Gülden
Bir kelebek misali ömrümüze
Ölümsüzlerin sözünü taﬂ›yoruz
Namuslu özümüze
Kanat ç›rp›yoruz habire
Her tele¤imizde
Bir ﬂiir do¤uyor
Bir türkü söylüyoruz
Duvarlar›n ötesinde
Kavgay› sevday› götürüyoruz
Da¤lar›n denizlerin
Rüzgar›n› üflüyoruz
(07.07.2001)
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Yang›n Gülüﬂlüm
Halil ÖNDER’e
Ey yang›n gülüﬂlüm
Gülüﬂünün söndü¤ü yerde kanar
Halk›n yaralar›
Elbette sevdan›n ve kavgan›n
Bir bedeli olmal›
Sarm›ﬂsa bedenini o ateﬂ sende kalmal›
Bir y›ld›z›n kayd›¤› yerden
Yeniden bir y›ld›z do¤mal›
Veda vaktim geldi
Ey atl› kar›ncalar, çarp›ﬂan otomobiller
Çocukluk sevincim, bayram ve ﬂenlik telaﬂ›m
Veda vakti geldi
Mor menekﬂeli Dersim Da¤lar›
Ezgisiyle büyüdü¤üm silah sesleri
ﬁehirleri serinleten kan f›skiyeleri, iﬂçi semtleri
Hoﬂçakal›n asi da¤lar
Ele avuca s›¤mayan çocuklar....

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›

Söndürelim Güneﬂi
(Apo ve Ahmet’in sohbeti)
Ahmet: “sen Yezidi olurdun ben Filistin
Sen sürgün do¤ard›n ben dü¤ün”
Apo: “sen ç›ra gibi yan›yordun
Sen eridikçe ölen mum gibi, ben ayd›nlan›yordum”
Apo ve Ahmet: Öyleyse
Söndürelim ﬂu güneﬂi
Ölümlerimiz ›ﬂ›ts›n ﬂu memleketi”
Söylediler cenk türkülerini:
“ölümlerimizle
Ya vatan› cennete çevirece¤iz.
Ya cenneti vatana indirece¤iz.”
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Sevginin fideleriyiz
Biz sevginin fideleriyiz
Hayat›n ac›s›ndan
Kavgan›n yar›s›ndan
Dönmedik dönmeyiz
-Biz
Gültekin nesliyiz
Elimizi uzatsak
Güneﬂi sa¤ar›z
Baﬂ›m›z› kald›rsak
Y›ld›zlara koyar›z
Kan›m›z
Sokaklarda m› kurumuﬂ
Ald›rmay›z
Cengiz misali
Karadeniz gibi h›rç›n
Akt›k akar›z
Kentleri y›kt›k y›kar›z
-ﬁenay gibi
Çiçe¤in tözünden
Sevdan›n özünden
Yi¤itlerin sözünden
Analar›n gözünden
Geldik geliriz
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-Biz
Erdo¤an’›n kuzenleri ve efeleriyiz
Kirliyi ar›tmaktan
Kömürü dam›tmaktan
B›kmad›k b›kmay›z
-Biz Veli’yiz
Çiçe¤i dermekten
Bu¤day› ekmekten
Hayat› ölürcesine sevmekten
Neﬂelendik neﬂeleniriz
-Biz Halil’iz
Halk›n namuslu al›nteriyiz
ﬁen-ﬂakrak gülüp dövüﬂmesini de
Ölmesini de
Bildik biliriz.
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Ender Can’a
Sakal›
Bir orman kadar gür
Kafas›
Bir rüzgar gibi hür
Gitti son ölümsüz
Malatya’n›n yüz ak›
Yaﬂatt›
Anne sütü gibi helal
Katt› kan›n› kan›ma
Su gibi zelal
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En coﬂkun ﬂark›
Kimi bir türkü ç›¤l›¤›nda
koyuldu yola.
Kimi
Y›rt›p ölümün pençesini
Yazd› onurun güncesini
-yaﬂam›yla
en güzel türküleri söyledi
-ölümüyle
en coﬂkun ﬂark›y› besteledi kimi.
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Sen ölmedin
Saatler, günler, aylar, mevsimler durdu
Kurt kuﬂ sustu
Bugün bir y›ld›z yörüngesinden koptu
Güneﬂe tutkundu, güneﬂe düﬂtü
O ele avuca s›¤mayan bir çocuktu
Mendil gibi dü¤ünden dü¤üne sallan›yordu
O gün Newroz’du
O balyozuna kavgas›na vurgundu
Bir bayrak gibi dalgalan›yordu bilinci
ﬁark›lar›n, ﬂehirlerin ezgisi de¤iﬂti
Elbette bu demir sabr›na zulüm neyler
Ölüm baﬂ e¤er
Yok yok sen ölmedin
Yüzünü güneﬂe döndün
Bir top gibi duvarlar› dövdün
Ad›na direnç çiçe¤i denilen
Bir tutam sevinçten yetmedi
Ellerimizi patlat›ncaya kadar dövüyoruz
Köhne kap›lar›
G›rtla¤›m›z y›rt›l›ncaya kadar
Bulutlara hayk›r›yoruz
Ad›n›, ad›n›
Hoﬂ geldin yerküremizin güzel güneﬂi

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›

Bengisu
Ac›lar bütün kentleri kuﬂat›yorken
Bir kent ac›dan susarken
Bir kent ac›dan kan kusuyor
Yataklar›ndan bir bir kirlenirken nehirler
Tükeniﬂe “yaﬂam” derler
-Söylendi sabah›n seherine
Gecenin tükeniﬂine
Bir ömür yaﬂay›p her gün ölmektense
Bir gün ölür her gün yaﬂar›z
-Gözlerimiz/ayn› güneﬂte kamaﬂt›
-Kan›m›z ayn› sevdan›n kan›yla yand›
Gözlerin
Sözlerin
Ömrümün balk›yan yan›
Elveda gidiyorum
Benimle oynar m›s›n Bengisu
Son an›mda
A¤lamadan gözlerimi kapar m›s›n?
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Çelik mavisi
Kimi bir türkü ç›¤l›¤›nda koyuldu yola
Kimi y›rtarak ölümün karanl›k pençesini
Yazd›lar hürlü¤ün ayd›nl›k güncesini
Kimi açl›¤›n koynunda
Bir atom çekirde¤inin gücünü taﬂ›d›
Eriyen her organ›nda
Art›k ﬂiirsiz verilmiyor mola
Türküsüz ç›k›lm›yor yola
Çelik mavisi hançerini bilmemiﬂse yürek
Ya ölerek, ya ölerek
Zafere kadar dö¤üﬂülecek mutlaka

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›

Ölüm
Hem bize çok yak›n
Hem bize çok ›rak
Ölüm.
Hem bize var, hem bize yok.
Ölüme dediler “Kalleﬂ Olsun Ad›n”
Bakt›m
Tartt›m
Anlad›m
Ölümün ad› kalleﬂ de¤il kardeﬂ
Bize Allah kadar uzak, hava, su gibi yak›n.
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Sevginin Sönmeyen Gözleri
-Hangi ölümün ad› zaferdi
Hangi açl›¤›n tad› tokluk içindi
Dört mevsim söylenen bir türkü denildi.
-Güz f›rt›nalar›nda
Rüzgar okﬂarken dallar›
Topra¤a tohumlar sapland›.
-Gelinli¤ini giyerken toprak ana
Kar tipilerinde
Ateﬂler tapt› canlara.
-K›ﬂ el sallad›¤›nda bahara
Bir çiçek açt› Newrozda
Tohumlar patlad› ardarda.
-Hayat meyvaya durdu¤unda
Yeni taklar at›ld› öne
Açl›kla güzelleﬂen umudun saflar›na.
-Ey yaﬂam› güzelleyen kavga ve al›nteri
Dört mevsimi türküleyen bir Aﬂk ateﬂi miydi?
Mevsimleri güzelleyen
sevginin sönmeyen gözleri miydi?

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›

Ak Saçl› Ana
Sen söyle ey umudu emziren Ak Saçl› Ana
Bir ateﬂ nas›l sarmalar genç bedenleri
Bir ölüm nas›l yayar alevini
Kimi ölmek için ölüm dedi
Kimisi yaﬂamak için yaﬂam› yeniden keﬂfetti
Oysa nas›l bile bilirdi
Dört mevsimlik türkünün ezgisini bilmeyen
Yaﬂam için ölümün güzellemesine girmeyen
Tespih taneleri gibi say›yoruz günleri
Ac›lar›m›z gelip geçici
Ama ac›lar›n tad›
Tuba a¤ac›n›n meyveleri gibi lezzetli mi lezzetli.
(15.09.2001)
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Kahkaha Çiçekleri
Ac›n›n saçlar›na kahkaha çiçekleri tak›yorum
Diyece¤imi diyorum
O son ana kadar
Ya¤d›kça beyazlaﬂan
Kar çiçekleri gibi
Yoldaﬂlar›n sevgisini kalbimde taﬂ›yorum
Ölümün nefesleriyle yaﬂ›yorum bu odada
Bu dünyada
Ellerin onlar›n eller,
Aya y›ld›za bak›yorum
Gözlerim onlar›nki
Yeryüzünün gövdesine damarlar›m› as›yorum
Ve en duyulmad›k na¤meleri
Onlarla söylüyorum
Yok yok “bize ölüm yok”
Ad›m gibi biliyorum
Kuﬂand›k ya
Güneﬂ misali
Bir dü¤üne, bir ﬂenli¤e gider gibi
K›z›l tolgam›z aln›m›za
Sevdam›z inanc›m›z az›kt›
Sözümüz yi¤itlerin yemin kalesi
Yok yok mümkünü yok
Bizde ölüm çok
Ama “bize ölüm yok”
Karn›m›z
Baltazar’›n ﬂöleninde
Kuru lafa, ekme¤e ve de yeme¤e tok.

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›

Gizledim
Yoldaﬂlar
Bak›n gözyaﬂlar›m› gizledim
“Atlar gibi ayakta ölmeyi”
Ben de isterim
Zafer için alev toplar› haz›r
Açl›k neferlerinin k›talar› dizilmiﬂ
Vars›n
Kendi sa¤›rl›¤›nda gömülüp dönsün dünya
Nabz›n bir anl›k durmas›
Aya¤a kald›r›r dünyay›
Direnenler
Hayat›n ac› tatl› sular›n› içmiﬂ
Atlar›n› s›rat köprüsünden geçirmiﬂ
Eyy
Kendi etini dirhem dirhem yiyen
Eme¤i-ekme¤i haraç mezat tüketen
Size vatan evlatlar›n› verdik
Alev toplar›ndan yang›nlar içen
Hürriyet için kendinden geçen
Yaﬂam›-ölümü onunla bezenen
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Ölümü Yendikçe Yücelir insan
Ya¤murda parlayan yaprak gibi
Sevinçten ya da kederden
Yine güneﬂe gülümsemeli
Aﬂk›n nar›nda kül olan Ferhat’dan
Daha ç›lg›nca sevmeli
Kavgay› ve dö¤üﬂenleri
‹pek böce¤i kozas›n› örer gibi
Özenle
Kavgam›z› büyütmeliyiz
Çünkü ölümü yenenlerden miras kald› bizlere
Ve devredece¤iz
Gelecek güzel günlere ve nesillere
Gözbebe¤im yarenim
Sevmek, gülümsemek ve ölmek
Yüce utkumuz için yetmiyor
Ölmek ve öldürmek gerekiyor
Ve dö¤üﬂtükçe
Tiranlardan tiksinmek için nedenlerim ço¤al›yor
Milyon kere milyon bir sinekten
Daha fazla tiksiniyorum
Sevdiklerimin gülüﬂlerini
Taze bir dal misali
Kesip biçenlerden

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›

Biliyorum sevdi¤im
Her ﬂey son kerteye gelmiﬂ
Bu ac›lara bu kahra gö¤üs gerilecek
En son
Kanl› k›z›l karanfiller
Ço¤al›p gülümseyecek
Ey bedenini dirhem dirhem yiyenler
Ölümü yenip ›ﬂ›¤a gömülenler
Nerde hani?
Karanl›klar, sessiz geceler
Siz yoksan›z
Bu gün ›ﬂ›¤› kimin arma¤an› bize
Siz vars›n›z iﬂte
Göz p›nar›nda
Akan kanda
Ve al›nterinde
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Hiçbir ﬂeyi özlemedi¤im kadar özledim
Gözlerinizin ferini
Dam›t›lan sözlerinizi
Dö¤üﬂken yüreklerinizi
K›zg›n bir demir gibi k›zard›¤›m
Hatta k›zd›¤›m küfürlerinizi bile
ﬁu kördü¤üm suskunlu¤una
Patlay›p hayk›rmak istiyorum
Do¤ay›
Karanfile bo¤mayan topra¤a
ﬁaﬂ›p kal›yorum
Daha coﬂkudan
Kendimden geçercesine
Delicesine
Kalbimizi çatlatacak
G›rtla¤›m›z› y›rtacak
Sevda ﬂiirlerini gürletmedik
Kavga türkülerini söylemedik
Biliyorum, olsak da
Ayr› hücrelerde, ayr› zindanlarda
Söyleyece¤iz hep bir anda
En coﬂkulu türküleri
En h›rç›n ﬂiirleri

Muharrem Çetinkaya

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›

Biliyoruz ki dö¤üﬂenler-ölüme yürüyenler
Y›ka-yaka
Yana-y›k›la
T›rmalaya-t›rmalaya
Vard›lar mavi deryalara
Zaferin büyülü adas›na.
Herkes son an›nda
Herﬂey yal›n ve basit tabiat anada
K›ﬂ bitecek bahar baﬂlayacak
Is›nm›ﬂsa mermi yata¤›nda
Yolu yok namlusunu patlatacak
Havay› biçer
Suyu içer gibi
Biliyorum ki direnenler
Atlar›n› dört nala sürüp
S›rat köprüsünü çoktan geçtiler
“asl› astar› hakl›l›k olan” ölüm orucunda
En son, atlar gibi ayakta ölenler
ipi gö¤üsleyecekler
Ve k›z›l mavi alevleri içenler
Alev toplar›yla
Yeri gö¤ü inletecekler.
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K›zan›m yarenim
K›sac›k hayat›m›z› adamakla
Kurulacak upuzun ayd›nl›k bir dünya
Doyas›ya sevecek, gülecek
Sevinci kedere ve açl›¤a bulananlar,
Canlar
Yalan hükmünü çoktan yitirdi
S›ra ölümlerimizin depreminde ﬂimdi
Biliyoruz ad›m›z gibi, ekmek-su gibi
Her geceden sonra gündüzün gelmesi gibi
Yaﬂamak ve yaﬂatmak için düﬂlerimizi
Ölümü yakalamak gerekti¤ini
Onun için ﬂimdi
Teti¤e dokunurken titreyen parma¤›mla
Kapatt›m
Korkuyu büyüten
Hayat›n eski defterini.
Her mevsim
Unuttu bir öncekini
Aylar ve mevsimler
Dolu dizgin geçildi
Mümkünü yok
Bahar gelecek
Kanl› k›z›l karanfiller
Gerilmiﬂ bir tel gibi
Dallar›nda kopacak
Ve zafer ›rma¤›nda
Sonsuzlu¤a akacak ölümü yenenler.

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›

Vatana Sunduk
Sürgün yollar›nda
Ilg›m ›lg›m dalgalan›rd›
ﬁafaklar›n kanl› tutsak ﬂark›lar›
Dal buda¤›
Yar duda¤›/ana kuca¤›
Sana bir sabah
Tertemiz, lekesiz sunaca¤›z vatan›
‹ﬂte o vatan›n anahtar›
Soya¤ac› oca¤›
Alt›n anahtar›
Dersimli Fidan’d›
Bir tutam yanm›ﬂ saç
Sönmeyen gülüﬂlü
Bir ömürlük ateﬂ
Yang›n k›z›l›
Kan k›rm›z› gelinlik giymiﬂ
Vatan›m›n nazl› bayra¤›
Dalgalan›r, Berrin’di ad›
‹sterse köpekler
Ba¤las›n lalelerle aya¤›m›z›
‹sa’n›n çarm›h›na çaks›nlar kollar›m›z›
Kabul etmiyor iﬂte
Ölümü yenenlerin ar damar›
Dudakta teslimiyetin f›s›lt›s›
Damarda sahte hayat iksiri
Duymayacaklar asla
“of aman yand›m” f›s›lt›s›n›
Köpekler dudaklar›m›zda

93

94

Muharrem Çetinkaya

ﬁeker-Tuz Aﬂk›na
Yoldaﬂ›z
Koﬂtuk ölümün koynunda
Kankardeﬂiz
Vurulmuﬂuz ölüm koﬂusunda
Paylaﬂm›ﬂ›z
Bir bardak kant›n ›l›kl›¤›n› g›rtla¤›m›zda
Güneﬂin do¤mad›¤› hücrelerin ard›nda
Yeni günlerimiz yeni zaferleri do¤uruyor
Söyle can yoldaﬂ›m
Söyle kan kardeﬂim
ﬁeker-tuz ve su aﬂk›na
Ölümlere yatanlar›n nam›na
‹çmiﬂiz ölüm and›n›
Yana-kana, kana-yana
Genç k›z saçlar› gibi
Dalgalan›r türkülerimiz
Topra¤a düﬂenlerin ard›ndan
‹ﬂte ölüm
Hayat›n karn›n› tekmeliyor
Milyonlar›n yeniden do¤uﬂu ad›na
Söyle can yoldaﬂ›m
Söyle kan kardeﬂim
ﬁeker-tuz ve su ad›na
“yang›nlara dalanlar›n aﬂk›na”
“karanl›k cellatlar›n›n”
Yang›nlara dalanlar›n ard›nda
Baﬂ e¤meleri yetmeyecek
Diz çökecekler! Diz çökecekler!

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›

Sevgi Erdo¤an’a
Sar› sar› papatyalar açt›
Beton duvarda
Ölümü öpüp aln›ndan
Bir k›rm›z› gül olup yand› ard›ndan
Kavuﬂmak için sevdas›na
Hapiste
Yoldaﬂ eli
Dost sesi
Yar nefesi
Y›llar var seni görmeyeli
Kor gözlerinde yar özlemi
Birde ölümlerin öfkesi alevlerin bedeni
Birde kanar durur güvercin yüre¤im
Aç›n topra¤›n yumuﬂakl›¤›n›
K›rk mevsim sonunda sevgi geldi
Belki seni çok bekletti
Uzun sürdü ayr›l›¤›
Sonsuz olurdu ba¤l›l›¤›
Ad›na dedik Sevgi
Zindana gün gibi do¤upta gitti
Gözlerinin p›r›lt›s›n› yay›verdi
Solu¤uyla tohumu patlat›verdi
Aç topra¤›, mor da¤lar›n ﬂahini
Bekledi¤in sevgiyi getirdi Yoldaﬂlar.
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Kaç Mevsim
Yürüyor durmadan
Güneﬂin çifte kanatl› kap›s›n› açan
Büyüyor ölürken bile muzaffer olan
Çürüyor aﬂk yeminlerini unutup kavgadan kaçan
Bende esintisi kuru bir yaprak gibi olan
Gülüyor cennetime sonsuza kadar dolan
Aylar aylar› geride b›rakt› ne yazar
Bir mevsim öncekini hat›rlamad›
Sakal›mda bir kaç tel beyazlar
Kuﬂand›m ben de yal›n k›l›ç bedenimi
Ve ölüm and›n›
Sürüyorum ya¤›z at›m›
Bir mevsimden bir mevsime
Adlar›na mezars›z ölüler denildi
Kimi cengaver bir geçmiﬂi
Kimi c›v›l c›v›l bir gelece¤i
Zaman›n sonsuzlu¤unda yitirdi
Unutan kim, unutturan kimdi
Kaz›d›k yüre¤imize hançerle
‹ntikam yeminlerimizi
Sildik defterimizde geçmiﬂimizi silenlerin
Affediliﬂlerini

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›

Unutmayacaks›n diye gözlerimdeki sevinci
Ölürken bile ›ﬂ›tacak gözlerini
Unutmayas›n diye h›nc›m›
Ölürken bile yumruklar›m s›k›l› kalmal›
Nazl› bir kleﬂ gibi
Alm›ﬂ›m elime yüre¤imi
Sal›n›r ha sal›n›r
Patlatmak için bedenimi
Tespih taneleri gibi say›yoruz günleri
Doksan dokuzdan sonra yüz
Arkam önüm sobe
Mevsim güz
Dere tepe düz.
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Ramiz’lere
-Ah diyorsun sapan›m olsa
Oysa yok elinde
Ne kuﬂ lasti¤i, ne taﬂ, ne de sapan
Yine de ar›yorsun,
Sapan›na sar›l›yorsun.
Kirli ölüm mermileri ba¤›ra-ça¤›ra
Ölümün türküsünü söylüyor sana
Korkulur Ramiz’im,
Korkulur biricik evlad›m
Yi¤it o¤lum
Bazen cesaret korkudan do¤ar
Küçük dostum.
Sen korkuyordun
Senin korkular›ndan
Filistin’li çocuk generaller
Ve ikinci intifada do¤du.
-Ah Ramiz’im gözlerinde
Henüz tamamlanmam›ﬂ bir yaﬂam daml›yor
bir mühlet

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›

K›sa ölüm ve yaﬂam, sana k›smet ettiler
Uzun yaﬂam ve k›smet
Ah güzel, ah esir Hayfa
Koca portakallar rengini Ramiz’in kan›ndan ald›.
Ne çok Ramiz ölüyor kutsal toprakta
Ne çok çocu¤u öldürüyor
Tanr› Yehova’n›n piçleri ve ölüm melekleri
Ne kadar kabir var
Kabil’in kabristan›nda
Zaman yetmiyor cenaze namazlar›na
Kefensiz, kolsuz, baﬂs›z yat›yor
Masumlar Kabil’in topra¤›nda.
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Sakallar›m›z
Kimi y›ld›zl› geceyi sever
Biz sabah esintilerini
Kimi yarin ela gözlerini sever
Biz kelepçesiz emekçi ellerine
Kimi, uzatmak için ecel yollar›n›
K›saltt›lar sakallar›
Biz, kuﬂatmak için sevdam›za giden yollar›
Uzatt›k sakallar›.

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›

Açacak Çiçekler
Henüz en güzel çiçek açmad›
Kara topra¤›n ba¤r›nda
Kanaya kanaya açacak çiçek
Ba¤›ra ba¤›ra hayk›racak
Ben zaferim, zaferim.
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Murat Çoban’a
Ad›n›
dönülmez bir sevda gibi
nakﬂettik ömrümüze.
Ve sen
nicedir saz eyledin o sevday›
sessizce çakt›n
yüre¤imize!
ﬁimdi
ç›¤l›¤›n dolan›yor koyaklarda
ve avaz›nla soluk al›yor
da¤lar›m›z› yeﬂilleyen bahar.
Sen ki
bir yan›k türkü söyler gibi
ve selam eder gibi
sal›na sal›na gelen zafere
öyle rahat
kayg›s›z
ve neﬂeli
defettin ihaneti.
Son bir gülüﬂle bezedin ya yolumuzu
ne da¤lar ne taﬂlar
ne de avaz avaz selama duran can yoldaﬂlar
unutmayacak seni.
Çünkü tuttun sözümüzü
u¤urlar olsun yoldaﬂ
u¤urlar olsun
ço¤altt›n ömrümüzü.

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›
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‹çindekiler:
Yurdunu arayan ozan
1-Zamana direnen
2-Yurdunu arayan ozan
3-Yeryüzü foto¤raflar›
4-Yaﬂam gerekçem l
5-Yaﬂam gerekçem ll
6-Vatan yaral›
7-Varaca¤›z menzile
8-Unutulmuﬂ
9-Tutkular›n esiriyim
10-Tut ki
11-Sen l
12-Sen ll
13-Paslan›r
14-Ölümü sevda
15-Nerde
16-Meçhulün çizgisi
17-‹simsiz ﬂiirler l
18-‹simsiz ﬂiirler ll
19-‹nsan› insan› gibi
20-‹lle
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21-Hayk›r›ﬂ
22-Hayk›r
23-Hani
24-Zulüm
25-Gün gelir
26-Gerisi yalan
27-E¤er e¤er
28-Düﬂümde kal›r
29-Düﬂlerim tutuﬂur
30-Do¤an›n dostlu¤u
31-Dize-‹mge ve ﬂiir
32-Sevdas›z a¤açç›klar
33-Cesetler ve gözler
34-Burda
35-Bulutlara
36-Bilirim
37-Beyaz
38-Anadoluyuz biz
39-Aldanmak

105

106

Muharrem Çetinkaya

HAYATA SUNULAN Ç‹ÇEKLER ÜSTÜNE
1-Hoﬂ geldin boﬂ gitmeyen
2-Nehirler
3-Kar yang›n›
4-Analara
5-Canan ve Zehra’ya
6-Ad›m ad›m Dersim’e
7-Yaﬂatmak için
8-Yang›n gülüﬂlüm
9-Söndürelim güneﬂi
10-Sevginin fideleriyiz
11-Ender Can’a
12-En coﬂkun ﬂark›
13-Sen ölmedin
14-Bengisu
15-Çelik mavisi
16-Ölüm
17-Sevginin sönmeyen gözleri
18-Ak saçl› ana
19-Kahkaha çiçekleri
20-Gizledim
21-Ölümü yendikçe yücelir insan
22-Vatana sunduk
23-ﬁeker-tuz aﬂk›na
24-Sevgi Erdogan’a
25-Kaç mevsim
26-Ramiz’lere
27-Sakallar›m›z
28-Açacak çiçekler
29-Murat Çoban’a

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›

Hapishanelerde
Katliam
(19-22 Aral›k 2000,
Belgeler, Tan›klar -I)
Anadolu Yay›nc›l›k

Yaﬂatmak ‹çin Öldüler
(Armutlu’da Ölüm
Orucu direniﬂi)
Boran Yay›nevi

Feda Destan›
(Ölüm Orucu ﬂehitleri
Gülnihal Y›lmaz ve
Fatma Tokay Köse’nin
son anlar›na kadar
inançlar›n› iﬂledikleri
direniﬂ destan›)
Boran Yay›nevi
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‹ki kardeﬂin hayat›
Canan ve Zehra
(Armutlu ölüm
orucunda ﬂehit
düﬂen iki k›z
kardeﬂin hayat›)
Tav›r Yay›nlar›

Karanfil Halay›
(ﬁiir-Ümit ‹lter)
Tav›r Yay›nlar›

Direniﬂ Ölüm Yaﬂam
(1984 Ölüm
Orucu direniﬂi)
Haziran Yay›nevi

Gülüﬂün hücrelere tak›l› kald›

Direniﬂ Ölüm Yaﬂam-2
Feda Kuﬂa¤›n›n
Kahramanlar›
(1996 Ölüm Orucu
direniﬂi)
Haziran Yay›nevi

Bir Direniﬂ Oda¤›
Metris - Metris Tarihi
(12 Eylül cuntas›
sonras› Metris
Hapishanesinde
direniﬂ tarihi)
Haziran Yay›nevi
(2. Bask› Yar yay›nlar›)

Cezaevleri
Direniﬂleri-3:
ULUCANLAR
(Ulucanlar’da katliam
ve direniﬂ)
Haziran Yay›nevi
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Anadolu Yay›nc›l›k
1- Tarihçesi ve Yaﬂayanlar›n
Anlat›mlar›yla ‹ﬁKENCE-1
2- Hapishanelerde Katliam
(19-22 Aral›k 2000,
Belgeler, Tan›klar -I)

Boran Yay›nevi
1- Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve
Sosyalizm Mücadelesinde
GENÇL‹K (I-II)
2- Milliyetçilik Ç›kmaz›
3- Zafer Yolunda -I
4- Yaﬂatmak ‹çin Öldüler
(Armutlu’da Ölüm Orucu
direniﬂi)
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Haziran Yay›nevi
1- Devrimciler Yarg›l›yor Dizisi:
Devrimci Sol Dava Dilekçeleri
12 Eylül Mahkemeleri Dosyas› (I-II)
2- Kongre Belgeleri-1: RAPOR
Parti Cephe ‹le ‹ktidara Yürüyelim
3- Kongre Belgeleri-2: KARARLAR
4- Taﬂ De¤il Yürekti Elimizdeki
5- Dara¤ac›nda Yap›lan Siyaset: ‹DAM
6- GAZ‹ Gecekondulardan Geliyor Halk
7- Tutsak Aileleri, 12 Eylül ve TAYAD
8- 50 Soruda HALK MECL‹SLER‹
9- 50 Soruda Din, ‹slamc›l›k ve Laiklik
10- EL SALVADOR Birleﬂik Devrimci Savaﬂ
11- Bir Direniﬂ Oda¤› METR‹S Metris Tarihi
(2. Bask›s› Yar Yay›nlar›nda ç›kt›)
12- Herﬂey Birli¤imiz, Gelece¤imiz ve Zaferimiz ‹çin
(Devrimci Harekette Darbe)
13- Direniﬂ Ölüm Yaﬂam
14- Direniﬂ Ölüm Yaﬂam-2
Devrim Kuﬂa¤›n›n Kahramanlar›
15- Bir Savaﬂ, Bir Dava ve Zafer
16- Yeni Çözüm Seçme Yaz›lar
17- Cezaevleri Direniﬂleri-1: BUCA
18- Cezaevleri Direniﬂleri-2: ÜMRAN‹YE
19- Cezaevleri Direniﬂleri-3: ULUCANLAR
20- HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ- Cilt 1-2
21- Kontrgerilla Operasyonlar›
22- Mücadele Seçme Yaz›lar-1
23- Mücadele Seçme Yaz›lar-2
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Direniﬂ ﬁiirleri
Dava Dosyas›-1
Dava Dosyas›-2
Bize Ölüm Yok
Bayra¤›m›z Ülkenin Her Taraf›nda Dalgalanacak
Halk S›n›f› (I-II)

