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Omran Baran mez, ~ocuklanmla aym 

Yuzde altm·~· okur-yazar olmtyan bir ulke. Kirk 
bin koyunden otuz bini susuz-yol;;uz bir ulke. Kasa
balanndan yariSI ·~·kSIZ bir ulkel Ovalarlnl sel ba
san, daglar1n1 e~kiyalar kesen, ogretmenleri dovu
len, altml~ kuru, kar,lllglnda i~~ileri oldurulen, 
subaylarJna, aydlnlarJna sovulen bir lilke. 

Emniyet Miidiiriiniiz, bii
tiin bu bozuk diizenin 
Sn(jlnsuymn§ gibi, iki 
iiniversiteli ile bir orta
okul ogrencisinin yaka
landtgtnt, Tiirkiye Rad
yolanndan diinyaya du-
yururken, siz gene gii· 

liiyordunnz! 

sofraya oturamaz oldum. 

On dort ya~mdaki ~o

cuklann dii~iince su~lusu 

olarak hapsedildigi bir 

iilkede, otuzunu a~km 

bir insan olarak 
Kaptlanna dayanmt~ 

veba tehlikesi, ktza mtk
tan ktr ~i~ekleri gibi de
met-demet dokiilen yav
rulan, biiyiik kentlerinin 
kt yt-kenar semtlerinde 
Vietnam'daki kahrolastca 
emperyalistlerden daha 
kahredici bir azgmhkla 
kol gezen tifiis'ii, verem'
i, a~h(pyla ba~-ba~a 
btraktlmt~ kii~iik memN
ru, i~~isi, i~sizi olan bir 
iilke! 

insanlanntn yanstmn 
hayvanlarla bir yatttgt, 
insanlanntn yanstndan 
~ogunun sinema, tiyatro 
bilmedigi, insanlanndan 
~ogunun portakah, elma
yt, muzu tammad1gt; in
sanlanmn ~ogunun beyaz 
ekmegi, kara zeytini 
bayram yiyecegi olarak 
belledigi bir iilke! 

Mu~tah, btpklt, ~i~li 

parliimentosuyla, seksen 
sekiz samkh iktidanyla, 
be~ bin lira ayhkh Mil
letvekilleri y le; kovala-

nan, joplanan iiniversi
telileriyle, on dort ya
~tndaki ~ocuklan fikir 
su~lusu olarak zindanla
ra attlan bir iilke: TUR
KiYE! 

... Ve siz, bu iilkenin 
Ba~bakamstntz bay De
mirel! 

... Ve, bir halk ihti-

liiliyle, Ba~bakanhk kiir

siisiiniin hemen iizerine, 

«Egemenlik kayttSIZ ~art

stz ul usund ur>> sozleri 
yaztlmt~ bu iilkeuin par
liimento salonunda, sek
sen sekiz samkh parti 
grupunuzun fedaileri, 
koltuklarmm altmdaki 
su~ dosyalanm, ellerin
deki bt~aklar, m u~talar 
ve ~itlerle saklamaya ~a
h§tr~en, siz giiliiyordu
nuz! Ba~kentimizdeki 

Bu, kitaba dii§man, 

sanata dii§man, aydmhga 

dii~man insanlann giilii

~iidiir. Korkak insanla

nn, zavalh insanlann, 

sorumluluk duygusundan 

yoksnn insanlann giilii
§iidiir! 

Oysa biz giilemiyo-

ruz bay Demirel, uta-

01yoruz. a~ giindiir 
okullartn oniinden ge~e-

mekten, konu~maktan, 

yazmaktan utamr oldum. 
Seksen sekiz samkh bir 
iktidarm ba~mda da ol
samz, otuz iki milyon
luk bir iilkenin insanla
rmm bunca kii~iik dii~iir
mek hakktnl nas1l bula
biliyorsunuz kendinizde? 

Nastl utanmtyorsu
nuz, naSil yiiziiniiz kt
zarmt yor, geceleri nastl 
uyuyabiliyorsunuz, bay 
Demirel? .. 
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I Gazetemizin Sahslnda Anayasan1n I 
I I 
1 Cianendigi Tescil Edildi! 1 
=~ Sana t Enstitiisii mezunu olmast ydasanltnl ~lignenddigi tescil edlilldigi hal- ~_=§ 

e, i gi i er Er ogau Gonii er'iu So-
~ dolaytstyla arkadapmJZ Erdogan Go- ru.mlu Yonetmenligi konusunda halii ~ 
= niiller'in Sorumlu Yonttmenlik ya- k = § gii~liik ~tkarmakta ve eski ararla- § 
~ pamtyacagt yolundaki iddialann hi~ nnda direnmektedirler. § 
~ bir esasa dayanmadJgt, Milli Egitim Biz, Milli Egitim Bakanhgmm ~ 

--=~ dBakda.:l:g2•0n1• 1n1T9r6a6bz~~ Val~l0ig19i9n3e gon- Sana
1
tkEnkstit

1
ulerini <<Lise seviy<'dsinde~ --= 

er tgt I gun ve sayt- mes e o u tt>> sayan yaztstna aya-
§ h yaztsmdan aula~tlmt~, boylece Ga- narak, Erdogan Goniiller'i yeniden § 
~ zetemiziu dort hafta yaymmdau ah- «SA VA~ »>n Sorumlu Yonetmenligine ~ 
konulu~unuu tamamen kanuusuz bir getirmi§ bulunuyoruz. 
tasarruf oldugu, kesinlikle ortaya Basm Kanunu, «Lise veya bn 
pkmt~tlr. Nitekim, C. Savc1ltgtnca derecede bir okuldan mezun olma»yt 
da «SA v A~»m yaymmt sudan baha- Sorumlu Yonetmenlik i~in yeter say-
nelerle engelleyenlcr hakkmda ka- dtgtna gore, ilgilileriu kanunsnz bir 

tasarrufta djrenmeleri, olsa-olsa su~
nuni kovu~turma a~Ilmt~ttr. lannt katmerle~tirmeye yanyacakttr. 

Milli Egitim Bakanhgmm resmi 
SAVA~ 
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A YAM' A BA$8 
AHMET ·uYSAL 

I «;ok giinler, a~1p A. Kadir'in ~evirisinden Hayyam' 
1 okuyorum. Doyam1yorum bir tiirlii bu ger~ek 

halk ozamna. Nedeni ne bunun? Nedeni apa~1k 

ortada: 

Dil, Tiirk~e'nin en 
giizeli. En giizel ~iir di
li. Her dize _ Hayyam'tn 
sevisi, ,arabt, ozgiirliik 
ve diinya gorii~ii ile orii
lii. Bizim bugiin yobaz
dan ~ekine ~ekine soyle
diklerimizi o, sekiz yfiz. 
ytl once soylemi~ iiste
lik. Doyulur mu boyle 
Hayyam'a? 

<<$u y1k1k bucakta oturmUJUZ, 

$arabtmtz:, a,ktmtz:la ba,ba,a.» 

Daba ilk dizelerde 
gii~lii bir ozanla karp
la~tlgtnt seziyor insan. 
Heqeyden uzak, ~arabt 

ve a~kt ile ba~ba~a. Bu 
heqeyden uzakhk, ger
~ekte kotii bir diizene 
bo~veri~, OnU en ozlii 
bi~imde yeri~tir. Boyle 
~ii~lii bir balk ozantntn 
ya~ad.•g• topluma, top
lumun sorunlartna sut 
~evirmesina olanak var 
m1dtr? Oyle olsaydt Hay
yam ((_;adiCct anlamtna) 
adtnt ahr mtydt? 

En giizeli, veresiye 

YE BABAM YE 

Bir tavuk 
Bir tavuk daha 
Sonra bir tavuk daha 
Sonra be~ porsiyon vatan 
On porsiyon millet 
Sonra biiyiik bir tepsi 

baklava 

Kaymakll kadm gobegi 
Sonra bir avu~ karbonat 
Sonra be~ porsiyon 

demokrasi 
On porsiyon ozgiirliik 
Ye babam ye 
Ye babam ye 
Sonra ~·k kiirsiiye 
Bag1r bag1rabildigin kadar 

, «Kahrolsunlar» diye!. 

Sabri SORAN 

ya§amayt sevmiyen bir 
ozan Hayyam. Ona gore 
pe§in olmah ne olacaksa. 
Bu yiizden cenneti de 
cebennemi de rafa kal
dumaktan ~ekinmiyor. 

Hatta oniine engel olarak 
~tkanlan bu kavramlara 
giiniin birinde cant sikt
hyor: 

<<Cehennem hani kim &i tmif, 

hani cennetten dOnen kim?» 

Diye soyleciyor. Bu 
kadarla buaksa iyi. Ken
dini tek dokunulmaz ve 
en bilimsel kurum olarak 
kabul ettirmek istiyen 
medreseyi yak10dan bi
Jen, ~ilesini ~eken Hay
yam, keskin bir yarg•y
la bu kurumun da art1k 
ge~ersiz oldugunu orta
ya koyuyor. 

«Medrese dediiin ne ki 6mer oilum 

PUf desen y1kllacak.» 

Bunca yiizy1l sonra 
bizim medresecilerin 
yaygaralartnt ansidtk~a, 

acaba Hayyam'la aynt 
pgda mt ya§Iyoruz diye 
ku~kular. dii~iiyor i~ime. 

«Bir ekmek kapasr a~ bana 
blr ge~im yolu bulaytm 
kula kulluk etmeden .» 

i§te sekiz yiizytl sou

ra bizim de istedigimiz 

bu. Somiiriilmeden ya~a

mak, ahnteriyle kazana

rak ya~amak. Kimseye 

kul kole olmamak. Ama 

ne zaman olacak biitiin 

bunlar? Ufukta umut t~t

gt yok. HalkiD kurtulu

~u durmadan geciktir.ili

yor. Ulkeyi ellerine ge

~ire.nler, sanat~tya, ya

zara, ozana arka ~Ikmt

yorlar. Yazarlart okuyup, 
onlardan esinlenmiyor
lar. Halka, balk~t aydtn
lara inanmtyanlar ~ogun
lukta. Kendi ~·karlanna 

yum ultu u~lar, ~evreyi yor bu i~ler? Sen soyle 
Hay yam: gordiikleri, tantdtklart 

bemen be men b i'r goriil
miiyor. Sekiz yiizytl son
ra bile neden boyle olu-

«lyi bir di.izen olsayd1 di.inya 

dogru tarttlsaydr insan emegi 
di.inya sevilen di.inya olurdu 

namuslu insanlar kalmazd1 kO§ede» 

mmmmnnmmmmmmmmnnnnmllllllllllllllllllllllnn degintiler 
KO~EMiZ 

Kl~ 

. · J(o~emizin adm1 «Degintiler» koy· 

duk. « Degmek » soziiniin tiirevi. « Gez + 
inti » gibi, « deg + inti ». An lam• : « do
kunmak-tentas etmek i~i. » oluyor. 

Se~ecegim konular• giinliik olaylar, 
eski-yeni yaymlar getirecek. Bir ~e~it 

« giinlerin getirdigi » olacak. 
Yontemim : Olaylar, yayml a r ar·a

s•nda dii~iindiiriicii, duyguland1nc• o lanlar 
iistiine, hi~bir f:lSintinin etkisi altmda kal· 
madan duygular1m1, dii~iincelerimi belirt· 
mek olacakt1r. 

~imdilik ko~emizin anlamma degin· 
mekle yetinecegim. 

Kt~t sevenler ~oktur. U~iiyiince tstnacak 
sobast, stcactk bir bartnag•, kariD giizelim ya
gtpnt seyrederken birtak1m dii~iincelerle kafast 
allak-bulmak olmtyan rabathgt olmalt ki~inin. 
0 zaman « kt§t sevenler 'roktur » yerine « kt· 
~~ sevmiyen yoktur » diyebilirdik. 

Her gt!rekligi yerine getirebilmi~ler sevi
yor kt~t. Otekiler korkuyor. 

(_;evremizde gordiigiimiiz yokluklar, yok
sunluklar yalntz kt~tan degil, ya~amaktan bile 
korkutuyor ~ogumuzu. 

Bu y•l da oyle mi kt~ oldu? Tonya'ya gore 
soyliiyorum. Yollar onbe~ giin kapalt kaldt. 
Yiyecekler, yakacaklar bepten tiikendi. Posta 
gelip gidemez oldu. Biitiin- biitiin ilgimiz ke
sildi dt~arlarle. Bir radyo kaldt. Onu da ctz~r-
ttdan dinliyebilirsen dinle ... 

Onbe~ giiniin sonunda kar a~ma ara~lart 

geldi. Obek-obek yollara, alanlara d okiildiik. 
Boylesi ara~lan ilk gorenlerin ~ocuksu sevin~
lerini, co~kunluklartnt duyduk. Biu, bu ~agda, 
onbe~ gun cezaevi ya~amt ya§atan ilgililere 
kaq1 k.tzgtnhklartmtz eriyiverdi. Odunsuzlugu 
muzu unutup, inamn sevdik bile onlart. Kendi
mizi bor~lu bile saydtk. 

insan giiciiniin, uygarltgtu, kt§t daba se
vimlile§tirdigini anlad1k. 
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