Sen Varsın Ya
Hangi acının sesi, hangi vicdanın
öfkesiyiz
Bilinir kimi kimsesi olmayanların
gür sesiyiz
Sen varsın ya haydi deyip,
Deli bahar, esen rüzgar olmak
Dalga dalga duvarları
yıkmak da var

da da hummalı b�r hazırlık var b�r
yandan. Stant hazırlanmaya çalışılıyor b�r yandan, b�r yandan sandalyeler etk�nl�k �ç�n d�z�l�yor. İmza
etk�nl�ğ�n�n başlamasına daha b�r
buçuk saat var belk� ama erkenden
gelen olmuş ve kafeteryamız
kalabalıklaşmaya başlamış çoktan.
B�r yandan kalabalığa çay yet�şt�rSen varsın ya damla damla
men�n telaşı, b�r yandan �mza günü
Çoğalan ırmaklar gibi
ves�les�yle kültür merkez�m�ze �lk
Artık şu lanetli sınırları
defa gelenler�n meraklı bakışlarını
sökmek de var
ve sorularını cevaplama telaşı var
k�m�m�zde. Gelenler�n k�m�s� artık
Bu telaşlı yaprak gibi sürüklenen kad�m dostumuz olmuş, bu tür
ömürlere
etk�nl�klerde b�z h�ç yalnız bırakmaTutunacak dal gibisin
yanlar. Son dönemde özel b�r
Yorgun düşmüş, akıp giden
tutuklama terörüne maruz kalan ve
şu sevgisiz öykülerde
üyeler�n�n yarısından çoğu tutuklu
Umut olan yalnız sensin
Grup Yorum’un kalan üyeler�ne
takılıyoruz b�r yandan “Grup Yarım”
O gün kültür merkez�m�zde günlük d�ye, gülüşüyoruz sonra hep b�rl�kkoşturmacalarımızın �çer�s�ndeyd�k. te.
K�m�m�z el�ndek� g�tara akor basmaya çalışıyor, k�m�m�z yet�şt�rmek
Velhasıl, olağan mecrasında akıp
zorunda olduğu b�r yazının başında g�den yaşama emek katıp değer
en uygun cümlen�n arayışında.
yaratma çabasının �ç�ndeyd�k özetle
K�m�m�z �şler�n� b�t�rm�ş olmanın
o gün. Tam da �şte bu anlarda,
rahatlığıyla çayını yudumlayıp
b�r�ler� postallarını g�y�p kar maskegazetes�n� okurken, �şler�ne kaldığı ler�n� takıyorlarmış. Yetm�yor çel�k
yerden devam edeb�lmek �ç�n
yelekler�n� de g�y�p kasklarını
karnını doyurmanın telaşında
takıyor, otomat�k s�lahlarını da
k�m�m�z. Aralarında hararetl� b�r
kuşanıp b�ze doğru yola çıkıyorlarsohbete tutuşmuş olanlarımız b�r
mış. Gel�şler�n� sözüm ona yasaya da
yanda. Ve fonda Grup Yorum’un
uydurmak �ç�n, adı savcı özü em�rer�
daha �k� gün önce p�yasaya çıkmış
olan b�r�nden yazılı �z�n almayı da
olan albümünün ezg�ler�. Umudu�hmal etmem�şler. Buyurmuşlar k�
muzun fırçasıyla, bu yaşlı dünyaya
güya, Grup Yorum’un çıkan yen�
güzell�kler resmetmen�n telaşınday- albümüyle ve dahası b�r de bunu
dık yan�. Küçük küçük emekler�m�zle �mzalamakla örgüt propagandası
değ�şecek bu yaşlı dünya, b�l�yoruz. yapılacakmış! Tez elden vak�t
Ve bunun �ç�n öğren�p öğreterek bu kaybetmeden yola çıkmışlar �şte bu
emeğ� büyütmeye çalışıyoruz ya
yüzden, zırhlı tenekeler� ve s�yah
zaten.
camlı transporterler�yle. Gündüz
gözüyle kapımıza dayanmak �ç�n.
Ogün, Grup Yorum’un yen� çıkan
albümünün tanıtım ve �mza etk�nl�ğ� Neym�ş pek� örgüt propagandası;
olacaktı kafeteryamızda. Kafeterya- “Dağlarında Köroğluyu d�nled�m/-
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D�nled�m de yüz yer�mden �nled�m”
demek m�? “El almışız P�r
Sultan’dan Sey�t Rıza’dan” demek
m�? Zulme karşı �syan bayrağını
dalgalandırıp, yüzyıllardır halkın
b�l�nc�nde, bağrında ve dah� türküler�nde yaşamaya devam eden Köroğlunu, P�r Sultan’ı, Sey�t Rıza’yı anıyor
ve yaşatıyor olmamızadır duyulan
korku, b�l�yoruz. Kuyucu Muratların,
Bolu Beyler�n�n, Muav�yeler�n
bugünkü tems�lc�ler� dışında k�m
rahatsız olab�l�r k� zaten Anadoluyu
Anadolu yapan kökler�ne sah�p
çıkıyor olmamızdan.
“Kandan kına bre zal�m kandan
kına yakılır mı” demek m� örgüt
propagandası pek�? Ya da “Vatana
kan sıçratanlara/…/B�r ceza
�st�yorum” demek. Oysa “Gördüğünü söyler d�l�m/Koku �le büyür
zulüm”. Ve dünya alem görmüş ve
görecekt�r k�; “Böyle gelm�ş böyle
g�tmez/Açlık değ�ld�r kader”.
“Kader değ�l gözyaşımız/B�z�m de
gel�r günümüz”. Bu �nanç değ�l m�
zaten bunca zulmünüze of demeden
katlandığımız. Elbet bu �nançla;
büyütürken kavgayı, “Dağıt gerçeklerle perde perde yalanları/Dağla
ş��rle �r�n tutmuş yaraları” ve
“Burası b�ze vatan emek alınter�
can/Savunuruz hayatı h�ç durmadan” demem�zdend�r korkularınız
b�l�yoruz. İst�yorsunuz k� “Kamyon
�şe �nsan taşır 13-15 yaşında/İst�f
ed�lm�ş hayatlar düştü azgın
sulara” demeyel�m. “Halka baskı
halka zulüm halka hergün kurşunlar/Hesabı mahşere kalmaz tükenmes�n umutlar” demeyel�m. Üç
kuruş paraya, sırf ölmey�p karnımızı
doyuracak kadar paraya çalışalım
�st�yorlar kapılarında. İş kazalarında,
madenlerde onar-yüzer öldürülmemem�z� “fıtrat” d�ye doğal görmem�z�, kader d�ye kabullenmem�z�

�st�yorlar k� sömürüler�n�n, karlarına türkülere saldırıyorlar madem,
bar�katın ardında Grup Yorum,
kar katmanın önüne k�mse engel
başlıyor türküler�n� söylemeye. Ve
olamasın.
b�z de halaylarımızı çekmeye. Ölüm
ve zulüm-�şkence tehd�d� altında
İst�yorlar k�, karanlığın kat�ller�,
çek�len �lk halay değ�l kuşkusuz, son
namluları soğumadan, kanımızı
kaldırımlara akıtıp dursunlar. “D�ren da olmayacak, b�l�yoruz. Çünkü b�z,
“tesl�m olmanın akıl sayıldığı yerde
Berk�n�m çok var sabaha” d�yen,
soyumuz ezelden del�d�r b�z�m”
“Uyan uyan Amed uyan/D�le
d�yenler�n ardıllarıyız. Ulucanlarda,
gels�n halkın öfkes�” d�yen olma19 Aralıklarda, ölüm mü-tesl�m�yet
sın, katl�amlara karşı k�mse ses�n�
çıkarmasın. İst�yorlar k�, karşılarında m� dayatmalarını, ölerek yenenler�n
yoldaşlarıyız. Zulüm altında d�renel pençe durdukları efend�ler�ne
“Amer�kadır düşman” d�yen olmasın. me geleneğ� dünden m�ras b�ze,
yarına �letmek görev� �se omuzlarımızda. Her türlü kaygı-korku er�y�p
Ve n�hayet�nde, onları korkularını
g�d�yor bu çıplak gerçekl�ğ�n �ç�nde.
zırhlarına sarmalayıp kapımıza
dayandıran, türküler�m�z�n karşıları- Kapıyı kırıp, z�nc�rler�nden boşanmış
g�b� üzer�m�ze saldırdıklarında
na s�lahla çıkartan temel mesele;
korkmuyoruz bu yüzden. Madem
NU-SE! Canıım Nur�ye, canıım
Sem�h’�n; açlığın �y�ce sıskalaştırdığı temel mesele NU-SE, Nur�ye ve
Sem�h’� haykırıyoruz sloganlarımızla
na�f bedenler�yle sesler�n� tüm
dünyaya duyuran, OHAL bahanes�y- �şkence altında. Bu andan sonra
yaşadığımız vahşet� anlatab�lecek
le halklara yönelt�len saldırılara
bar�kat olan d�ren�ş�n merkez� olan kel�me zor. Z�ra, katlanılan acıyı
artırmak �ç�n, o hengamede, �nsanlaNur�ye ve Sem�h’�n ses� olmaya
çalıştığımız �ç�nd�r kapımıza dayan- rın gen�tal organlarını tekmelemey�
maları. Oysa Nur�ye, Sem�h ve b�zler akıl edeb�len� hang� kel�me anlatab�l�r k�!
“Aynı karından doğmadık/Ama
b�zden öte kardeş yoktur”.
Vahşet, b�r �şkence kor�doruna
dönmüş durumda. Bu kor�dordan
Zırhlı tenekeler� ve s�yah camlı
transporterler�yle kapımıza dayan- tek tek geç�r�p atıyorlar gözaltı
aracına. İşkence araçta da devam
dıklarında hayatımızın başka b�r
ed�yor. Gözler�n�n �ç�ne �ç�ne, d�k�ne
olağan mecraına evr�ld� yaşam;
d�renmeye. Hoş gelene ardına kadar d�k�ne bakmamız çok rahatsız
ed�yorlar onları. En çok �şkencey�
açık olan kapımız hoş gelmeyene
bunun �ç�n görüyoruz. İşkencen�n
duvardır elbet, öyleyd� dünden
yanında küfür gırla g�d�yor k� hem
bugüne, öyle de olacak bugünden
de nasıl. Kadın olanı da, erkek olanı
yarına. Bunu �y� b�ld�kler�nden,
da küfürler�yle kusuyorlar k�nler�n�
s�lahlarının yanı sıra duvarları
üstümüze. “Busunuz �şte, mayanız
yıkmak �ç�n balyozları, kapıları
bu; kadın-erkek fark etm�yor, c�nsel
kesmek �ç�n oks�jen kaynakları da
vardı gelenler�n. Eller�nde s�lahlarıy- organlarınızdan başka b�r şey yok
ağzınızın �ç�nde” d�ye gerçekler�n�
la arabadan �nd�kler� an başladılar
�şkenceye. Kafen�n önünde duranla- yüzler�ne vurunca, �şkencec�ler
rı ve kafen�n �ç�nde �mza etk�nl�ğ�n� sürüsünün şef�, güya müdahale ed�p
bekleyen �nsanları zorla yere yatırıp susturuyor adamlarını. Ama b�l�yoruz k� şeﬂer� değ�l onları susturan,
eller�n� tersten kelepçeled�ler.
�şkencelere rağmen susmayan b�z�z.
Nereler�ne gel�yorsa vuruyorlardı
�nsanların. Ayaklarını kafeye attıklaMadem k� bunca �şkencey� çekmek,
rının �lk anında kan-revan olmuştu
ortalık. Ama k�mse tesl�m olmamıştı bu saldırıya hedef olmaktak� temel
mesele NU-SE; gözaltına alındıktan
bu zulme. B�r yandan da oks�jen
sonra götürüldüğümüz hastanede,
kaynağıyla kapıyı kesmeye, arka
duvarı da balyozla yıkmaya başladı- doktora muayeneye götürüp-get�r�rken Nur�ye ve Sem�h’� haykırıyolar.
ruz b�z de y�ne.
Emn�yette gözaltı aracından �nd�r�Saldırdıkları noktadan kend�
l�rken, üst araması yapılırken, zorla
mecraında kend�n� örgütlüyor
d�ren�ş. Türkülerden kokuyorlar ve parmak �z� alınırken, adl�yeye

çıkarırlarken götürüldüğümüz doktor
kontrolünde zorla tükürük örneğ�
alırken �şkence yapmak �ç�n her
fırsatı değerlend�renler, her sefer�nde d�ren�ş�m�zle karşılaşıyorlar.
Nur�ye ve Sem�h �ç�n her �k� saatte b�r
attığımız sloganlarla �nlet�yoruz
emn�yet�n kor�dorlarını, gözaltında
kaldığımız 10 gün boyunca. 10 gün
sonunda, savcılık �fadem�z� b�le
almadan tutuklama taleb�yle sulh
ceza hak�ml�ğ�ne sevk ed�yor b�z�.
Tutuklamak �ç�n �ş� kılıfına uydurab�lecek b�r gerekçes� olmamasının
gerg�nl�ğ�yle avukatlarımızla kavga
eden hak�m�n b�ze sorab�ld�ğ� tek
soru; d�renm�ş, slogan atmış ve de
açlık grev� yapmışsınız ne d�yorsunuz?
G�zl� tanık �fades� gerekçes�yle
tutukladıkları arkadaşlarımızla
vedalaşıyoruz. Tutuklanmalarını
protesto eden sloganların �nlett�ğ�
kor�dorlarda yürürken dışarı doğru,
gözaltına alındığımız gün yarım kalan
türkümüzü söylemeye devam
ed�yoruz;
ağıt gerçeklerle
perde perde yalanları
ağla şiirlerle irin tutmuş
yaraları
Sen varsın ya cephe cephe,
Adım adım, sokak sokak
Senle özg rl ğe
yalın ayak koşmak da var
Nerde sağır y rek varsa,
Görmez göz, suskun dil varsa
Senle bu korkuyu, yılgınlığı
aşmak da var
G n yerini, aşk vaktini,
kavga bizi beklemekte
Y r nmeli özg rl ğe
u köhnemiş, kuşatılmış,
imk nsız denilen d nyada
Her şey m mk n
nk

sen varsın ya

Ahmet ÇAĞDAŞ
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