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ATTiLA A~UT 

Sorumlu Yi;netmeni : 

IBRAHiM OZDEMiR 
Yi;netim Yeri : Uzunaokak, f6 
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GAIETEMizi·N YAYINI SA BOTE EDilDi! 

• 

Fukara devlet hazinesinden kanunsuz olarak dag1t1lan 

yi.izbinlerce lirahk resmi ilan1n hesab1n1 kim verecek? 
Genel Yay1n Yonetmenimizin Anka
ra'da bulundugu bir s1rada, Sorum
lu Yonetmenimizin durumuna yap•
lan itiraz iizerine, "SAV A~,1n yay1 · 
01 kanunsuz olarak durdurulmu,tur. 

Ya~ayan halk ozanlar1m1zm en gu~liHe

rinden biri olan A,,k lhsant, 1imdi omu
zunda saz1, ayag1nda mavi IJ~i tulumu, 
Ankara'y• ad1m-ad1m dolaJ•yor ve dol
mu~ta, otobiiste, lokantada, dost toplu
luklar.nda, Oniversite salonlarmda, so
muruculiikte sava''" en yigit, en ileri, 
en etkili orneklerini veriyor. ihsani'nin 
"SAVA~, i~in ozel olarak verdigi son 
'iirlerini bu say1m1zdan itibaren okur
lar•m•za sunmakla mutluluk duymaktay1z. 

BALTA 

Odun k~r•c•yd•, ad1 llyas't• 
YanaJtlm yanma, yiiziinii ast1 
«l,in nasll?» dedim, bir kiifiir bast• 
Arkasmdan baltaSinl biledi ... 

<<Bana bak arkadaJ» dedim, dedi «ne?» 
Dedim«sen bir vatandaJSin», dedi «he!» 
Dedim «kanunun var», dedi «~ekil bel» 
Arkas1ndan balta11n1 biledl ... 

Dedim «ilin nere senin?», dedi «Van ... » 
Dedi m «~oluk-~ocuk?», dedI «sekiz can!» 
Dedim «dilzelecek ... », dedi «ne zaman?» 
Arkas1ndan baltas1n1 biledi ... 

Dedim <eduzen ... », dedi «onlara gore» 
Dedim «kotii mil ki?», dedi «bin kereh> 
Dedim «hak, adalet ... », «tul» dedi yere, 
Arkasmdan baltaSim biledl ... 

Dedim «Amerika ... », dedi «o kimdlr?» 
Dedim «bu topraklar ... », dedi «benimdlrl» 
Dedim «bugun nedir?», dedi «giiniimdilrl» 
Arkas1ndan balta11n1 biled 1 ... 

A~IK IHSANi 

ilimiz Emniyet Mii
diirliigii, M illi Egitim 
Bakanhgtndan geldigi be 
lirtilen bir yaztya daya
narak, Sanat Enstitiisii 
mezunu olan Gazetemiz 
Sahibinin Sorumlu Mii
diirliik yapamtyacagtnt 
bildirmi~ ve be~ giin i~in
de gerekli degi~ikligi 

yapmam.tzt istemi~tir. 

Bu siire i~indeki ~e~itli 
itirazlanauz bir sonu~ 

vermediginden, Gazete
mizin yay1nt zorunlu o
larak dort hafta aksamtJ
ttr. 

ilgililer. «Lise mua
dili>> saytlan Sanat Ens
titiisii mezunlanntn ne
den Sorumlu Miidiirliik 
yapamtyacaklartna dair 
herhangi bir tutarlt a~1k 
lamada bulunamad.klan 
gibi; birka~ ay oncesine 
degin Trabzon'daki giin
liik gaxetelerde Sorumlu 

•' Miidiirliik yapmt~ Sanat 
Enstitiisii mezunlanntn 
durumlartnt da - uyar
malartmiza kar~tn- gor 
mezlikten gelmi~lerdir. 

Boylece 4<SAVA~», ta 
mamen keyfi ve kanun
suz olarak yaymtndan a
ltkonulmu~ ve Trabzon
da bann ozgiirliiiiine a
gu bir darbe indirilmi~
tir. 

BAZI SORULARIMIZ 
VAR ... 

~imdi ilgililerden ba 
zt sorulanm1z olacaktu: 

ill I - Sanat Enati-

tiisii mezunlarmtn So
rumlu Miidiirliik yapamt 
yacaklanna dair bir ka
rar ne zaman ve hangi 
kurul tarafmdan ~tkar•l
mtftir? 

~ 2 - Boyle bir ka 
rar pkau~sa, Milli Egi
tim ve Sanat Enstitiisii 
Miidiirliikleri bundan ha
berli ktltnmt~ mtdtr? 

ill 3 - tliaizde giin 
liik olarak ~tkan «HiZ
MET», (<SONHABER» ve 
«YENIG"ON»_ Gazetelerin 
de uzun siire Sorumlu 
Miidiirliik yapan Yusuf 
Salim, Hasan Tiirkkan, 
Ahmet Seymen ve Bur han 
Bilici'nin durumlan, ne
den bu karartn kapsamt 
i~inde ele altnmamt~ttr? 

4 - Sanat Ensti
tiisii mezunlart ger~ek

ten Sorumlu Miidiirliik ya 
pamazlarsa, yukartda ad1 
ge~en gazetelere devlet 
kesesinden kanunsuz o
larak verilen ve miktart 
yiizbinlerce lirayt bulan 
resmi Win bedellerini 
kim odeyecektir? 

BEKLiYORUZI 

Bu sorulartn inandt
rtct kaqtltklartnt ahnca
ya dek, konunun iizerin
de titizlikle duracagtmt
zt ve fukara devlet hazi
nesinden yaptlan· kanun
suz harcamalartn hesabt· 
nt santim-santim ilgili
lerden aoracagtmlzt ha-

. ttrlatJrlattrtz. 
~imdilik susuyor ve 

bekliyoruz! 

"SAVA~, 



EliN DERDi, ElE NASAl GEliR 
HiKMET ERSOY 

DORT yan1 daglarla (tepelerle) ~evrili olan 
Yoncall'dan yiikseklerde koyler vard1r. Hayatm yok 
luga varmak iizere oldugunu soyledigim bu karl! 
giinlerde, Yoncall'dan yiikseklerde insanlar ya$ar. 
Ama yalmz, ama oksiiz, ama yoksun insanlar... Ne 
yerler, ne i~erler, bilinmez. 

Rahat odamtzda bun
Ian hattrlamak keyfimi
zi ka~Irtr ama, otuz mil 
yon niifusuu % 80'ini bu 
insanlar te~.kil ederler. 
Yurtta~ltk gorevlerini bir 
ibadet bilen bu insanlar, 
agalan, beyleri ya~atmak 
i~in erirler ve yiterler. 

Koyliilerin ~ogu, oku 
lun oniinden geferler. 
Okulun duvarlart, fektik
lerine her an tamkltk ya
parlar sorarsantz. Strttn
da en aztndan ktrk kilo
Ink mtstr ~uvahnt inliye 
rek gotiiren ihtiyarlart, 
iki saat, ii~ saat yiiksek
lere dek ugurlarlar okul 
duv~rlart. Hamsi ta~tyan 
ninelere aglarlar ve fO
euguna cici mama ala
mayan babalart teselli 
ederler. 

Kt~tn en baskm ay
lartndaytz. vok zamana 
degin, boyle I biiyiik kt~ 

BiR 
DEY 
GAZETE 

olmamt~. (<Bu kt§t sag 
salim atlatahilirsek, ile
risinde bereket vardtr .•. » 

diyor koyliiler. Be§-altt 
ytl once boyle bir kt~ 
yapmt§ ve ktyamet ka
dar iiriin vermi§ ftndtk
lar. Zaten ftndtk i§i bir 
piyangodur, onlarca. 
Kuk ytlm ba§t bir vu
rursa, koylii hem borcu
nu verir, hem de ytllarca 
biriken eksikciklerini 
bitirir. Daha iyi iiriin 
vermesi ifin hir ~aba 
gostcrmezler. 

Ustelik ramazan da. 
Bu koyliiler ne yerler, 
ne i~crler? Bembeyaz ke
fenler gelir usuma bu 
karlt havalarda. Bir ka
ramsarhk, bir korku sa
rar yoremi. Ormanlarda 
sessizligi ytrtarak ytkt
lan aga~lart dii§iiniiriim. 
Sonra sessiz-sedastz giden 
insanlart bir-bir... Bu 
mevsim, aytklama mev
simidir. ihtiyar babalar, 
nineler ve hastalar ilk 
ve son yolculuklartnt 
yaparlar bu mevsimde. 
Ve omiirlerin biti~i, tiim 
bu mevsime rastlar. Azal
malart, ancak ilkbaharda 
anlanz. Arada bir eksik
lik, bir bo§luk kaldtgtnt 
sezeriz. Koyde niiktele
riyle tanmmt§ Firar Aga
yt, Fide Mustafa'yt go
remez oluruz ornegin. 

• v 

KARANFIL SOKAGI 

Tekmil ufuklar k1$lad1 
Dort cihet, onalt1 riizgir 
Ve yedi iklim be$ k1ta 
Kar alt1ndad1r. 

Kavu$mak ilmindeyiz biitiin faslllar 
Ray, asfalt, JOse, makadam 
Benim sarp yolum, patikam 
Toros, Anti-toros ve asi F1rat 
Tiitiin, pamuk, bugday ovalar1, ~eltikler 
Vatamm boylu boyunca kar alt1ndad1r. 

Dogii$enler de var bu havalarda 
Elayak buz kesmi$, yiirek cehennem 
Omit, ofkeli ve hazin 
Daglara ~ekilmi$ kar altmdad1r. 

~arkllar bilirim ~ig~ tutmu1 
Resimler, heykeller, destanlar 
Usta ellerin yap1s1 
Kolsuz, yan ~•plak Venus 
Trans-nonain sokag• 
Garcia Lorca'nm mezan, 
Ve gozbebekleri Pierre Curie'nin 
Kar; altmdad1r. 

Duvarlar1 kat1 sab1r ta$1ndan 
Kar alt~nd;tdlr varo$1ar, 
Hasretim •.• Nazlld1r Ankara. 
Dumanll havay1 kurt sevsin 
AsfalttanJyiiriisiin ar.allk, 
Sevmem, netameli ayd1r. 

Bir ka~1nc1 bahara kalrniJt•r vuslat 
Kalbim, bu zulumlu sevda kar altmdad1r. 

Gecekondularda hava bulan1k buzlu 
Altmdag gokleri kiimiiliislii 
Ekmege, a$ka ve omre 
Kiifeleri ire:::hukmeden 
Cigerleri kii~iik, elleri biiyiik 
Nefesleri yetmez avu~lar1na 
-ilkokul ~agmda hepsi-
Kenar ~ocuklar1 kar altmdad1r. 

Hatip c;ay'•n ote yiizu ... man 
Bulvarlar ~ak1r keyif YeniJehir'de 
Karanfil Sokag1'nda 1lin a~m1' 
Hikmetinden sual olunmaz degil 
MOcip sebebin bilirlm 
Ve kati delil ortada ••• 

Karanfil Sokag1'nda bir camll bah~e 
Camll bah~e i~re bir ~ini sak51 
Bir dal siiziiHir mavide 
Al-ai bir yang•n Jark1s1, 
BAKMAYIN SAKSIDA BOY VERDIGINE 
KOKO ALTINDAG'DA, iNCESU'DADIR. 

AHMET ARiF 

YILBASINDA 
CIKIYOR 

A~ltk sineye tak de
mi§tir, ak§amm yakla§
ttgt saatlerde. Uzaktan 
gelecek boru sesini bek
leriz. Bilmem ba§ka yer
lerde var mtdtr? Yonca
lt'da, ezantn pe~inden, 
act act boru ottiiriirler 
iftart soyiinlemek ·~m. 
Orw:flar, bu borunun o
tiitiiyle a~tl1r. Yamk mt-

nadan yaptlan huliiya)) 
sofralarm demirba§ yi
yecekleridir. 

§iiniiriim. Ve o sofralar
da oturanlart... Onlar, 

zevkleri i~in daha cazip 
§eyler ararlarken, yantk 
mtstr ekmegi bulanlar 
Tanrt'ya dua ederler. 

uludogao 

str ekmegi ve kara laha-

Bornnun ottiigii §ti 

saatler, fe§itli yemekler
le bezeli sofralart dii-


