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                      Yılmaz SUNUCU  ve Serdar KIZIK  1. Şiirini Al da Gel buluşmasında 
 
 
 
 
 
 

Baskı Tarihi : Mart  2015 
Dizgi : Sas Ajans ve Bilgisayar Hizmetleri 
Kapak ve İç Düzenleme : İ. YILMAZ  
 
İletişim   A ‐ e‐posta : yilmazsunucu@mynet.com 
                B ‐ Telefon : 0536 330 62 62 
 

“ I. Şiirini Al da Gel ” toplantılarına katılan dostlar 
Ayhan ÇIKIN, Hakan TARTAN, Yılmaz SUNUCU, Sadun KOŞAY 
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3.ARASTA ve ŞİİRİNİ AL DA 5’in  Doğum Günü 
Kutlamaları ile“KADIN GÖZÜ İLE EV”konulu 
Öykü Yarışmamız sonuç açıklaması görüntüleri     

 
 

 
2.Temmuz  2014 günü 
Villakent Camlı Köşk’te bir 
grup arkadaşla şiir ve öykü 
adına  birlikte olduk. Aramıza Villakent’ten de katılanlar oldu. Melanie KİRK  
piyanosu  ile , Mustafa KAYTAN ve Taşkın AKTAY arkadaşlar bağlamaları ile 
diğer arkadaşlarda kendi seslerinden okudukları şiirleri ve öyküleri ile 
birlikteliğimize renk kattılar. 
Etkinliklerle ilgili görsellerin tümünü www.yilmazsunucu.com sitesinden ve 
facebook ta Yılmaz Sunucu sayfasından izleyebilirsiniz:  
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                         İLK SÖZ 
 
                         Her ustanın ilk adımı çıraklıkla başlar. 
                         Şiir Bahçesi şiir adına yürüdüğümüz uzun bir 
                         yolun ürünü. 
                         Bu yolculukta bizimle birlikte yürüyen 
                         ustalar da oldu. 
                         Şiir adına yürüdüğümüz bu yol "Şiir İşliği," 
                         olarak çalıştı.     
                         Bu işlikte tümümüz bazen öğretmen bazen 
                         öğrenci olduk. 
                         Güzelliklere yürümeye çalıştık. 
                         Şiir adına yürüdüğümüz bu yolu onuncu 
                         sayfada ayrıntıları ile okuyacaksınız. 
                         Her konuda güzelliklere yürüyen herkesin 
                         yolu açık olsun. 
 
                                                                   Yılmaz SUNUCU 
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KAFA KAĞIDIM 
                                Bana göre ben 

Yılmadım,                                                                                                                   
Adım “Yılmaz,”dır.                                                                                          
Hep koşturdum 

İyi yaşadım.                                                                                                  
Elimle dilimle                                                                                                      
İyilikler sundum.                                                                                      
“Sunucu,”yum. 

Karşılıksız                                                                                                              
Seve seve                                                                                                              
Öğrettim, öğrendim.                                                                            
“Öğretmen,”im 

Aydınlık için,                                                                                              
Aydınlanmak için,                                                                                           
Beklentisiz koşturdum                                                                        
”Vatandaş,”ım. 

Uçmadım.                                                                                                       
Uçuk beklentilerim olmadı.                                                                              
Bulduğumla yetindim.                                                                                
Doyumsuz olmadım.                                                                                     
”İnsan,”ım 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Düş kurmadım.                                                                                                           
Boş durmadım.                                                                                             
Öğrendim,  öğrettim              
Hep ürettim. 

Koşar adım düşündüm                                                                                            
Geç kalmadım.                                                                                               
Genç kaldım. 

Dostlarım tanığımdır.                                                                                            
Çok koşturdum.                                                                                                          
Çok yoruldum.                                                                                        
Yorgunluktan yılgınlıktan    
Söz etmedim. 

İnsanız.                                                                                                         
Kızanlar             
Küçümseyenler olmuştur.                                                                 
Dokuz köyden kovulsam da,                                                                               
Hep doğruları söyledim. 

Bilenler bilir.                                                                                             
Yaşantım                                                                                                             
Kafa kağıdımdır . 

          Yılmaz SUNUCU 
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Sayın ÇIĞ’ın kızı ve Yılmaz 
Sunucu Sayın ÇIĞ’ı sahneye 

alırlarken salonda ki kitleye 
“Bunlar beni sanırım yaşlı olarak                                                                                             
düşünüyorlar” diye şikayet etti 

                                              

Hümanist Düşünce 
Derneğinin kitleye açık 
toplantıları gecede salt 
üyelerine özge yemekli 

olarak ta devam ediyordu. 
Bu kez yemekli toplantımıza 
katılanlardan  üyelerimizden  

Prof.Dr.Osman GÖKÇE-Dr.Tülay GÖKÇE,Prof.Dr.T.Ayhan  
ÇIKIN, Ayşen SUNUCU, Yılmaz SUNUCU, Prof.Dr.Sezen KOŞAY-

Prof.Dr.Sadun KOŞAY, M.İlmiye ÇIĞ,Dr.Türkegül 
KOCAOĞLU,Mustafa ÜNAL ve Sayın ÇIĞ’ın kızı ve diğer 

arkadaşlar 4.fotoğrafta  görülüyor.  

Hümanist Düşünce Derneği etkinliklerinden biri olan                
Sayın Muazzez İlmiye ÇIĞ’ın söyleşisinden  görüntüler… 

 8 



 

 
 

2009-2010 ETKİNLİK PROGRAMI 
 7 Aralık 2009 

Açılış Konuşması: Dr. Hakan Tartan Konak Belediye Başkanı 
İlk Ders Konu: İnsanın toplumsal sorumluluğu Sunum: Prof. Dr. Turan Örnek 

Tanışma Kokteyli 
 21 Aralık 2009-11-19 

Konu: Kentlilik bilinci ve sorumluluğu Sunum. Prof. Dr. Mesut Ayan 
 4 Ocak 2010 

Konu: Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor Sunum: Prof. Dr. Yaşar Uysal 
 18 Ocak 2010 

Konu: Anayasal Devlet Sunum: Doç. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu 
 1 Şubat 2010 

Konu: Dış Politika Sorunlarımız ve Stratejimiz Ne Olmalı 
Sunum: Banu Avar 

 15 Şubat 2010 
Konu: Siyaset ve Hukuk Sunum: Prof. Dr. Süheyl Batum 

1 Mart 2010 
Konu: Dış Politika (Başlık Kendisine Sorulacak) Sunum: Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel 

 15 Mart 2010 
Konu: Toplumsal Ayrışma ve Hoşgörü Sunum: Prof. Dr. Ruhi Fığlalı 

5 Nisan 2010 
Konu: Kendisine Sorulacak Sunum: Prof. Dr. Birgül Ayman Güler 

 19 Nisan 2010 
Konu: Belirsiz Sunum: Belirsiz  

3 Mayıs 2010 
Son Ders ve Diploma Töreni 

 
Akademik Program Sorumluları 

 

            Dr. Hakan Tartan  

Konak Belediye Başkanı 

         Prof. Dr. Sadun Koşay 

HDD Onursal Başkanı 

            Yılmaz Sunucu 

HDD Kültürel Etkinlikler 
Sorumlusu 

Programlara ön koşulsuz herkes katılabilir. Katılımcıların devamlılıkları sürekli olursa, etkinliklere sorularıyla 

ve katılımlarıyla katkıda bulunurlarsa sene sonunda akademimizin diploması verilir.    
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HALK ÜNİVERSİTESİ,                                                                               
ŞİİRİNİ AL DA GELLER...                                                                     
ARASTALAR,                                                                                                                                           
ÖYKÜ YARIŞMALARIMIZ                                                                                                                 

VE                                                                                                                                                                          
ŞİİR BAHÇESİ ÜZERİNE. 

1996 yılından 2012 yılına dek İzmir'de Hümanist Düşünce Derneği isimli 
sivil toplum kuruluşunun yönetiminde yer aldım.                                                 
Hümanist Düşünce Derneği olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak 
Belediyesi salonlarında Pazartesi günleri ekonomiden sanata, siyasetten 
toplumsal olaylara, bilimden sosyal konulara uzanan çok farklı konuları 
uzmanlarından dinledik. Dinlemekle kalmadık. Konuyu kitle ile de 
tartıştık. 2008 yılından 2012 yılına dek te toplantılarımızın konularını ve 
konuşmacıları etkinliklerimizin başlama dönemi olan Ekim ayından önce 
kitleye duyurduk. Bu yıllarda çalışmalarımızın adına da                        
"Halk Üniversitesi," dedik.                                                                                                                                                                          
Bu dönemlerde etkinlilerimize katılıp dönem sonunda "Ben buradaki 
sunumlardan çok şeyler öğrendim," diyenlerden isteyenlere 
etkinliklerimizde konuşmacılara sorduğu sorulara ve o konulara katkılarını 
değerlendirip koşulsuz ve sınavsız "Halk Üniversitesi," diploması verdik.  
Haftada bir kez yaptığımız bu toplantılarımıza ek, ayda bir kez de 
üyelerimize ve onların konuklarına açık yemekli toplantılarımız vardı.        
Bu toplantılarımızda konular daha da akademik oluyordu. Yemekli 
toplantılarımızda sunum yapan dostların isimlerine notlarıma bakmadan 
belleğimde kalanları sıralarsam;                                                                                                      

Rauf DENKTAŞ, Muazzez İlmiye ÇIĞ, Yılmaz KARAKOYUNLU, Reşit 
SÖNMEZ Şükrü Sina GÜREL diye sıralanıp gidiyordu. Bunların kimler 
olduğunu sıralamaktansa çalışmalarımızın  içeriği açısından  bilgi vermesi 
için 9.sayfada 2009 - 2010 yılı etkinlik programımıza bakar mısınız?            
Bu dönemlerde yemekli toplantılarımızda bir ayrıcalık yarattık. 
Toplantılarımızın birinde şiire yer verdik.                                 
Adına da "Şiirini Al da Gel," dedik. 
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ŞİİRİNİ AL DA GEL DİZİMİZİN OLUŞUMU. 
 
Şiirini Al da Gel toplantılarımızda herkes ya kendinden ya da sevdiği bir 
şairden şiir okudu. 
Derneğimizin yaşantısını noktaladıktan sonra da bu çalışmaları bireysel 
olarak sürdürdüm. Toplantılarımızda kendi şiirlerini okuyan dostlar bir 
süre sonra bana kendi şiirlerini nasıl kitaplaştıracaklarını sordular. 
Onlara ortak kitap yapmayı önerdim. 
"Şiirini Al da Gel 1,"  2010 yılında bu düşünceden  doğdu.  

Şiirini Al da Gel 1," 
de ; 
Ali UYSAL. Arzum 
SUNUCU KERİMOVA, 
Erkan ŞEMİN, Ersin 
KÖSEOĞLU, Dr.Hakan 
TARTAN. Hüsamettin 
KÖSEOĞLU, Hüseyin 
ÖZALAY, Kezban 
ŞAHİN TAYSUN, Mahire YAYLALI, 
N.TurhanTUNÇER,Prof.DR Osman 
GÖKÇE,T.Ayhan ÇIKIN ve Yılmaz 

SUNUCU’ dan 91 şiir yer aldı.     
Şiirini Al da Gel 2’de;  

Ahmet GÜNBAŞ, Ali 
UYSAL, Atila ER, Ebru 
AYKUT DÖKMET, Ekber 
ENVERİ ,Erkan ŞEMİN, 
Hakan ÇELİK, Dr. Hakan 
Tartan, Hüsamettin 
KÖSEOĞLU, 
Kezban ŞAHİN TAYSUN, 
Mustafa EMRE, Prof.Dr. 
Osman GÖKÇE, Özen 

KIRAÇ ve Yılmaz SUNUCU’ dan 80 şiir yer aldı. 
Şiirini Al da Gel 3’te  
Yılmaz TUNCER, Ali UYSAL, Ali Ziya ÖĞÜTÇEN, Erkan 
ŞEMİN, Dr. Hakan TARTAN,  H.ŞENDAY TUNCER, 
Kezban ŞAHİN TAYSUN, Nazile ANLITÜRK AŞLI, 
Prof.Dr. Osman GÖKÇE ve Yılmaz SUNUCU’ dan  
71 şiir yer aldı. 

 
Yazın emekçileri ve dostları 
kadının mutfaktaki emeğini 
Marka yapan Uşaklı 
Tarhana Baba ile tanıştı. 

 
Yazın Emekçileri Dünyanın 2. 
Büyük Kanyonunu olan Uşak –
Ulubey Kanyonları önünde 
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Şiirini Al da Gel 4’te     
Ali UYSAL, Çiğdem 
SOFUOĞLU, Filiz 
DOĞAN, Dr. Hakan 
TARTAN, H. İbrahim 
ERKUŞ, Dr. İsmail 
BODUROĞLU, Kezban 
ŞAHİN TAYSUN.  Suner 
YAYGIN, Yekta Güngör 
ÖZDEN ve Yılmaz 

SUNUCU’ dan 64 şiir yer aldı. 
Şiirini Al da Gel 5 te; 
Adil UYGUR, Ali Rıza ŞAHİN, Prof.Dr. Ayşen TÜRKMAN, Çiğdem 
SOFUOĞLU, Erşan ALTÜRK, Dr. Hakan TARTAN, Hülya TUĞBAY 
BAŞAŞAĞAÇ, Nilgün ERDEM, Nilgün ÖZELCE, Nilgün ŞENGÜN 
OKULDAŞ, Nuriye Sermet BÜKE, Yekta Güngör ÖZDEN 
ve  Yılmaz SUNUCU’ dan  
74 şiir yer aldı. 
Bu çalışmalarımızda farklı 37 imzadan 380 şiiri okuyucuların 
beğenilerine sunmuş olduk. 
Belirli bir zaman diliminden  sonrada yedi arkadaşımız kendi 
yapıtlarını da yayınladılar.  
 
SIRA ELİNİZDE Kİ “ŞİİR BAHÇESİ’NE” GELDİ 

Elinizde ki Şiir Bahçesi     “Şiirini Al da 
Gel,” isimli beş yapıtta şiirleri olan ve bunlara ek bize yeni  
katılan  dostların şiirlerden oluştu.Umarım burada ki 
şiirlerin tadına varırsınız.Altı yıldır sürdürdüğümüz bu 
uğraş o zaman güzellik kazanır. Uğraşımız da boşa 
gitmemiş olur.Şiir Bahçesi'nden sonrada şiir öykü ve diğer 
güzelliklerde  yolumuza devam edeceğiz. 
Çünkü; Bu bir görev. Şiir sevdalıları adına ürettiğimiz 
yapıtları gören öykü emekçisi dostlar, “Biz de buradayız,” 
dediler.  

               
 
 
 
 

 Yazın dostları, Villakentli 
dostlarıyla Kültür 
Söyleşilerinin 4. de İzmir 
Sevdalısı Sancar Maruflu ile… 

 12 



ÖYKÜ YARIŞMALARIMIZIN   
YAŞAM ÖYKÜSÜ  

Seyrek 1992 ye dek köy idi.1992 de belediye 
kuruldu. Belde oldu. Bu dönemde Seyrek’in 
bir bölümüne 1000 konutluk bahçeli evler 
yapıldı. Seyrek’te bayanlara ve gençlere 
yönelik yaptığım alan çalışmalarını farklı 
bir boyuta taşımak gerekiyordu. Onların 
okumak yazmak ve kitapla iç içe olmaları 
için Seyrek Belediyesi Öykü Yarışması 
açmaya karar verdim. Bu konuda Seyrek 
Belediye Başkanı Sayın Nurgül UÇAR’dan 
olağan üstü ilgi gördüm.                                                                                
Bu düşüncemi 2006 yılında yaşama geçirdik. 
Her yıl önceden belirlediğim bir konuda 
öykü yarışmadı düzenlemeye başladık. 
Yarışmamızın sesi yurtdışına dek uzandı 
.Bir süre sonra Seyrek Belediyesi kapandı. 
Çalışmamızı kitle hareketi olarak 
sürdürmek istedim. Mutluluk ve Savaşın 

Getirdikleri konulu öyküler burada doğdu .Sıra “Kadın Gözü İle Ev,” konulu yarışmaya geldi. 
Bununda kitap kapağından iç tasarımına dek  tüm hazırlıklarını tamamladım.Belediye 
kapandıktan sonra da iki yıl çalışmalarımızı kitaplaştırdık.Öykü yarışması sonuçlarını 
açıklayıncaya dek tüm basamakları 
gerçekleştirmeme karşın üçüncü yılda “Kadın 
Gözü İle Ev,” konulu öykülerin basım giderlerini 
karşılayacak bir kurum aradım. Bulamadım. 
Bununda kitaplarını bastırıp dağıtma dışında son 
törenlerini de gerçekleştirdim. Bu arada bir 
sonra ki yılın öykü yarışması konusunu da 
“Beklenti,” olarak açıklamıştım. Beklenti konulu 
dosyalarda gelmeye başladı. Bu dosyaların seçici 
kurulumuzdan gelen sonuçlarını 3.Arasta ve 
Şiirini Al da Ge3l 5’in Doğum Günü ile birlikte 
kitleye açıkladım. Artık bu şekli ile yarışmamızı 
sürdürmek için basım giderlerini de benim 
karşılamam gerekiyordu. 
Ben toplumsal çalışmaların kitle hareketi olarak 
sürmesini isterim. Basım giderlerini de benim 
karşılamam kendim ile çelişkiye düşmekti. Beklenti konusundan sonra “Önümüzde ki yılların  
öykü yarışmalarının açıklanması bir süre erteledim. Çalışmalarımıza başladığımız an konu 
kitleye gereken iletişim araçları ile yeniden duyuracağım.”                                                                          
Konu üzerine  bilgileri ve gelişmeleri sitemle birlikte gereken iletişim araçları ile kitleye 
duyuruyorum. 
Seyrek’te başlatıp Seyrek Belediyesi kapanınca da bir süre sürdürdüğüm öykü yarışmamızın 
yaşam öyküsü böyle Seyrek’te yeni yapılan 1000 konutluk yerleşim alanı nedeni ile de ilk 
yarışmanın konusunu “Dostluk ve Komşuluk olarak saptamıştım.  
 
 

   Seyrekli bayanlar ayıp ve günah olduğu için 
değil, salt alışkanlıkları nedeni ile Köy 
Meydanından geçemiyorlardı. Şimdi eğitim 
çalışmaları sonucu kendi işyerlerinde İş Kadını 
oldular. Seyrek Belediyesi kapanmadan önce 
Belediyede  yapılan eğitim çalışmalarından bir 
görüntü. 

 
Seyrekli bayanlardan Hasibe HOŞSOHBET 
ürettikleri  mutfak ürünlerini. Seyrek’i 
tanıma gezilerine gelenlere sunarlarken 
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DOSTLUK  ve KOMŞULUK  
Dostluk ve Komşuluk konusuna dosya gönderen arkadaşlardan 
Seviye MERİH, Haluk SÖNMEZ, Nazmi BAYRI, Nilgün 
ERDEM, Erşen BİLAL, Halil AYAN, Fatma KARAMAN, 
Kezban ŞAHİN TAYSUN, Hüsna ŞEKER, Yılmaz SUNUCU, 
Ezgi BİROL, Mustafa TANRIKULU, Ethem ORUÇ, Nesrin 
ATAOĞLU, Mehmet BABACAN nın öyküleri kitapta yer almaya 
değer görüldü. Yayınlanan yapıtı katılımcılara ve gereken yerlere 
karşılıksız dağıttık. 
KADIN 
2007 yılında konuyu “KADIN” olarak saptamıştım. 

Seyrek’te ayıp 
veya günah 
olduğundan değil, alışkanlıkları nedeni ile 
küçücük köy meydanından kadınlar 
geçemiyorlardı. Kadınlar ve gençlerle 
yaptığımız eğitim çalışmaları ile öykü 
yarışması da uyumlu olmalı diye 
düşündüm. Bu nedenle yarışmamızın 
konusunu KADIN olarak  seçtim.  

Dostluk ve komşuluk öykülerini yaratan dostlar 

Kadın konulu öykü yarışmamıza gelen  dosyalar arasından da, 
 Aysun SEZER, Filiz BİLGİN, Hande BABA, Özlem GİRGİN AYDIN, 
Kezban ŞAHİN TAYSUN, Merih DOĞAN BAYSAL, Oya USLU, 
Adile ÖNER;A.GÜNER TÜMÜKLÜ, Buket AKKAYA, Ceren 
ALPTÜRKÜN, Dürsaliye ŞAHAN, Gülseren MUNGAN, Havvaana 
BEKTAŞOĞLU,.YILMAZ SUNUCU, Kenan DUMAN, Leyla 
ALTINAY, Mustafa SÜNER, Muzaffer ÇELİK, Nesrin ATAOĞLU, 
Nilgün ERDEM, Orhan GÜRÇAYIR, Osman ARŞİN, Ramazan 
TEKİNEL, Ruşen ERGUN, Suzan BİLGEN ÖZGÜN, Sazer DAĞ, 
Şerafettin DEMİRKOL, Tolunay SANDIKOĞLU, Zerrin DEDE'nin 
öyküleri kitapta yer almaya değer görüldü. 
Bu öyküleri de kitaplaştırdık. 
2011 yılını 
konusunu GÖÇ 
ÖYKÜLERİ 
olarak duyurdum. 
Seyreklilerin  üç 
kuşak öncesi 
Selanik’e 
dayanıyordu. 
Kısaca Seyrek 
Selanik’ten göç 
sonucu kurulmuştu. 
Çevresine de  

 
yapılan 1000 konutluk bahçeli evlere gelenlerde bir  yerlerden buraya göç etmiş olanlardı. Göç 
konusu da bu nedenlerle doğdu. Göç konulu dosyalardan da, Nilgün ERDEM, Hatice UYSAL, 

Göç Öykülerini yaratan dostlar 
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Gülseren MUNGAN, Hasan TÜRKSEL, Erkan ŞEMİN, Ersin KÖSEOĞLU, Meral DİNCER, 
Hande BABA, Emel POLAT, Ergül İLTER, Emine EMİRAL, Ali UYSAL, Ersoy 
ARSLAN,YıLMAZ SUNUCU,Tayfun AK, Hüsamettin KÖSEOĞLU, İclal KANKALE,Harun 
BARAN, Alper AKDENİZ, Özen KIRAÇ, Sevgi YARIMOĞLU, Ertuğrul ERDOĞAN, Gülşen 
KADIOĞLU, Nuran TÜREMEN, Serpil ERDOĞAN, A.Yılmaz TUNCER, Bujet AKKAYA, 
Sofya KURBAN, Salim NİZAM, Alper AŞIKOĞLU, Gül YÜCEL, Süha PARMAKSIZ, 
A.Güner TÜMÜKLÜ şeklinde sıralanarak öyküleri  yayınladığımız kitapta yer aldı. 
 

MUTLULUK 
 
2009 yılında konuyu mutluluk olarak 
duyurdum. Mutluluk konusunda gelen 
dosyalardan  
Erol DUYAR, Merih BAYSAL, Hakkı 
İNANÇ ,Ümit Aykut AKTAŞ, Hande 
BABA, İbrahim ŞAŞMA, Mübeccel 
ÜSKÜDAR, Handan ACAR, Vidan 
AÇAR, Elif AKIN, Buket AKKAYA, 
Zahide CABBARPUR, Kadriye COŞAR, 

Zerrin DEDE,  Şerafettin DEMİRKOL, Övünç 
DÜZGÜNÇINAR, Nilgün ERDEM, Ceren 

Alptürkün ERDİL, Ruşen ERGÜN, M.Suat GÜLŞEN, Hakan 
GÜNGÖR, Yılmaz GÜRBÜZ, Ergül İLTER, Gülşen 
KADIOĞLU, Yılmaz SUNUCU, İclal KANKALE, Ayşe 
KORKMAZ, Ersin KÖSEOĞLU, Gülseren MUNGAN, Bedia 
ÜZÜM, Mehmet ÖNDER, Şahin 
ÖRGEL, Salim NİZAM, Erkan 
ŞEMİN, Mustafa SÜNER, A.Yılmaz 
TUNCER ,A.Güner TÜMÜKLÜ, 
Oya USLU, Ali UYSAL, Okan 
YÜKSEL’in öyküleri  seçici 
kurulumuzca yukarıdaki sıralama 
şeklinde kitapta yer alması uygun 
bulundu. 
 
SAVAŞIN GETİRDİKLERİ 

2012 yılının konusunu ise Savaşın Getirdikleri olarak saptadım. 
Savaşın Getirdikleri konusuna gelen dosyalardan, 
Fulya GEBEŞOĞLU, İsmail PİŞER, Oğuzhan YEŞİLTUNA, 
Hatice UYSAL, İbrahim ŞAŞMA, Gülay ATİK, Leyla TUNCEL, 
Övünç DÜZGÜNÇINAR, Erkan ŞEMİN, Orhan KARS, Emine EMİRAL, Suat GÜLŞEN, 
Zekeriya YAVUZ, Nuran TÜREMEN, Yılmaz SUNUCU, Kenan ÇETİNKAYA, Gonca ANIL, 
Tayfun AK, Eda İŞLER, Tuba KARAGÖL BEZEK, Ali YETKİN, Ertuğrul ERDOĞAN, 
Hande BABA, Yasemin BOZKURT, Vural YİĞİT, H.ŞENDAY TUNCER, Ersin 
KÖSEOĞLU, A.Güner TÜMÜKLÜ, A.Yılmaz TUNCER, Gülşen KADIOĞLU şeklinde seçici 
kurul değerlendirmesine göre sıralanarak kitapta yer almışlardır.  
 
 
 
 

Mutluluk öykülerini yaratan dostlar 
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KADIN (Anne) GÖZÜ İLE EV (Evim ) 
Kadın Gözü İle Ev Konusuna gelen 
dosyalar arası 
A.Yılmaz TUNCER, Ali YETKİN, Eda 
İŞLER, Emine EMİRAL, Erkan 
ŞEMİN, Ersin KÖSEOĞLU, Gonca 
ANIL, Gülay ATİK, Gülşen 
KADIOĞLU, H.ŞENDAY TUNCER, 
Hande BABA, Hatice UYSAL, Yılmaz 
SUNUCU, İbrahim ŞAŞMA, İsmail 
PEKER, Kenan ÇETİNKAYA, Leyla 

TUNCEL, Nuran TÜREMEN, Oğuzhan 

YEŞİLTUNA, Orhan KARS, Övünç DÜZGÜNÇINAR, Suat 
GÜLŞEN, Tayfun AK, Tuba KARAGÖL BEZEK, Vural 
YİĞİT, Yasemin BOZKURT ve Zekeriya YAVUZ’un öyküleri 
kitapta yer almaya değer bulundu.   
BEKLENTİ 
Ertesi yılın konusunu da beklenti olarak saptadım. 
Beklenti konusuna gelen dosyalar arasında da; 
Zekeriya YAVUZ, Suat GÜLŞEN, Ersin KÖSEOĞLU, 
A.Yılmaz TUNCER, Hatice DÖKMEN, Mehmet ÖNDER, 
Hande BABA, Yılmaz SUNUCU, Cevat ERDOĞAN,  İbrahim 
ŞAŞMA, Gülşen KADIOĞLU, Bahar VARDARLI, Hüseyin 
ŞENOL, Tayfun AK, Çetin TARI’nın öyküleri kitapta 
yayınlanmaya seçici kurulumuzca uygun bulundu. 

ARASTA’LARIN YAŞAM 
ÖYKÜSÜ 
Dostluk ve Komşuluk, Kadın, 
Mutluluk, Göç, Savaşın Getirdikleri, 
Kadın Gözü İle Ev, Beklenti şeklinde sıralanıp giden öykü 
yarışmamızın koşullarını 18. sayfada okuyabilirsiniz. 
Yarışmaya gelen dosyalardan seçici kurulumuzca yayınlanmaya 
değer bulunanları bir kitapta yayınlıyorduk. Kitaplarımızı seçici 
kurulun değer sırasına göre yüz taneden beş taneye uzanan 
sayılarda kitapta öyküsü bulunan dostlara ve gereken yerlere 
karşılıksız dağıttık. Yarışmamıza  katılan dostların birbirleri ile 
tanışmaları ve kendi seslerinden öykülerini dinlemek için Foça’da 
bir otelde iki gün birlikte olduk. 
Bu birlikteliklerimizin görsellerini ve yazarların kendi 
seslerinden öykülerini  www.yilmazsunucu.com sitesinin videolar 

sayfasından izleyip dinleyebilirsiniz. 
Buralarda birlikte olduğumuz dostlar yarışmaya katılan öykülerinin dışında diğer öykülerini 
de kitaplaştırmak istediler.  
Onlarla da ARASTA isimli öykü yapıtları dizimizi oluşturdum. 
1.ARASTA ‘da Ayşen TÜRKMAN, Emine ŞİMŞEK EMİRAL Erkan ŞEMİN, Hatice UYSAL, 
Kezban ŞAHİN TAYSUN, Nilgün ERDEM, Şerafettin DEMİRKOL, Tuğba KARAGÖL 
BEZEK ,Yılmaz SUNUCU, Zekeriya YAVUZ  otuz üç öyküsüyle yer aldı.   

Savaşın getirdiklerini yaratan dostlar 
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2.ARASTA
’da ;  
 
 
Erkan 
ŞEMİN, 
Ersin 
KÖSEOĞL
U,Kezban 
ŞAHİN 
TAYSUN, 
Leyla 
TUNCEL, 
Merih DOĞAN BAYSAL, Nesrin ATAOĞLU, Nilgün ERDEM, 
Nuran TÜREMEN, Senem Çağla BİLGİN, Tayfun AK, ve 

Yılmaz SUNUCU’ dan  otuz yedi öykü yer aldı. 
 
 
3.ARASTA’da; 
Adil UYGUR ,Ali Rıza ŞAHİN, Ayşen TÜRKMAN, Nermin 
ERTEKİN, Nuran TÜREMEN,Taşkın AKTAY ve Yılmaz 
SUNUCU’ dan on yedi öykü yer aldı.  
2015 yılının başlarına 4. ARASTA’ da elinizde olacak. Sonra 
sıra 5. ARASTA’ ya gelecek. 
ARASTA isimli öykü yapıtlarımız elinize geçmedi ise diğer 
tüm yapıtlarımız örneği ARASTA’ları da  
www.yilmazsunucu.com sitesinden e-kitap olarak 
okuyabilirsiniz.    
ŞİİRİNİ AL DA GEL ve ARASTA’ları okuyan 
birlikteliklerimizi sitemizdeki videolardan yurt içi ve yurt 
dışından izleyen öykü ve şiir dostları beni ve birbirlerini 
arayarak mutluluklarını belirtiyorlar. 
“Öykülerimizi veya şiirlerimizi nasıl kitaplaştırırız,” 
diyorlardı.  
ŞİİRİNİ ALDA GEL’ler ve ARASTA’lar yola çıktığımız dostların içinden büyük bir kısmının 
şimdi kendi öykü ve şiir yapıtlarını yayınlayanlar var.Hatta kendi yapıtlarını yayınlayanların 
içinde üçüncü veya dördüncüsünü yayınlayanlar çıktı. Ben bu oluşumlara başlarken “Burası 
bir okul,” demiştim.Tümümüzün bu okulun hem öğrencisi hem de öğretmeni olduğumuzu 
belirtmiştim.  
Şimdi herkes onu söylüyor. “Ben şundan bunu öğrendim,”“Ben bundan şunu öğrendim,” 
diyerek.  Ne güzel…1992 yılından bu yana sınıf içi öğretmenliğimi sonlandırınca yaptığım tüm 
işleri bir yana bırakarak bana soranlara “Sokaktaki öğretmenim,” diyorum.Sokaklardan 
öğreneceğimiz ve sokaklara öğreteceğimiz çok şeyler var.  Bir ülkenin güzelliği taşının 
toprağının ,sokaklarının ve insanlarının güzelliğine bağlı.Güzellikleri yaratanlar da bozanlar 
da insanlar… Doğa değil… 
 Sizleri de şiir adına öykü adına yürüdüğümüz bu yolda aramızda görmek isteriz. 
Umarım bu yolculuk bizden sonrada bayrağı alıp ötelere ulaştırılacak dostlarla da sürdürülür. 
Güzellikler  dileğikle… 
                                                                                                         Yılmaz SUNUCU 

1. Arasta’nın doğum günü kutlamasına katılan 
dostlar 
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SEYREK ANAM EVİ ÇALIŞMA GRUBU 
ÖYKÜ YARIŞMASI KOŞULLARI 
 
Genel Koşullar 

1) 2012 Yılının Konusu, “Anne (Kadın)Gözü ile Ev (Evim)  “ dir. 
2) Yaş, ülke, uğraş, cinsiyet gözetilmeksizin dileyen herkes katılabilir. 
3) Komşu ülke (ler)den katılacaklar, ürünlerini kendi dillerinde gönderebilirler. 
4) Bilgisayar ortamında (Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı ölçüleriyle) yazılacak. 
Ayrıca öykülerin uzunluğu 3 sayfayı geçmemelidir. 
5) On beş  kopya olarak hazırlanacak  öyküler ayrı ayrı sol üst köşesinden zımbalanmalıdır. Her 

katılımcı bir öykü ile yarışmaya katılabilir. Birden fazla öykü gönderenlerin dosyaları 
değerlendirmeye alınmaz. 

6) Öykülerde açık ad ya da imza kullanılmamalı, üç rakam ve üç harften oluşan (örneğin "942 
İYS" vb.) bir rumuz yazılmalıdır. Öykücünün “adı, soyadı, adres ve telefonları, yaşam öyküsü, 
katılımcının fotoğrafı Öykünün CD’si ile birlikte ayrı bir zarfa konmalı, öykülerde kullanılan 
rumuz bu zarfın üzerine de yazılarak zarf kapalı olarak aynı zarfın içine konulmalıdır. 

7) Öykü Yarışması için postaya son verilme  tarihi, 31 Aralık’tır. 
8) Dereceye giren ve övgüye değer bulunan öyküler bir kitapta toplanacaktır. Bu yapıt 1000 adet 

bastırılacak; dereceye girenlere, yarışmaya katılanlara 23 Nisan 2013 Ekim Çocuk 
Bayramı’mızın arkasından gelen cumartesi ve pazar günü Öykü Günleri şeklinde kutlanarak 
katılımcılara armağan edilecek. Bunun dışında  kütüphane ve kitaplıklara, basına ve gereken 
yerlere ulaştırılacaktır.  
Başvuru;  
Öyküler;   
Yılmaz Sunucu   
Öykü Yarışması Genel Yönetmeni   
PK:66  Bornova / İZMİR  adresine PTT ile gönderilmelidir. 
Ayrıntılı bilgi için:  
Tel: 0(536) 330 62 62  - 0 543 290 62 62 Fax: 0(232) 445 63 67 ve   
E-posta: yilmazsunucu@mynet.com , duyurular için www.yilmazsunucu.com ve   
www.usakbilgibankası.com sitesinden geçmiş yılların görüntülerine ulaşabilirsiniz.  
 Seçici Kurulumuz  (Soyadı sırasına göre):  
1- Doğan ERSOY - Didim Sanat Galerisi Sahibi, 2- Prof. Dr. Ergül ERSOY - Didim Sanat 

Galerisi Yönetmeni, 3- Dr. Hakan TARTAN - Gazeteci  Yazar (İzmir Konak Belediye 
Başkanı), 4- Kezban ŞAHİN TAYSUN - Araştırma Mühendisi - Yazar  5- Ayten NAZA - 
Öğretmen ve 6-A.Ziya Öğütçen-Dikili Ekin Kurucusu, Yazar dan oluşmaktadır.                  
Seçici kurulumuzda bazı yıllar şu anda ışık olup aramızdan ayrılan                         
Prof..Dr. Sadun KOŞAY ve Prof..Dr.Turhan ÖRNEK dostlar da yer aldı. 
Bunların dışında bazı yıllarda Seçici Kurulumuzda; Hatice UYSAL, Emine 
EMİRAL,Nilgün ÖZEL ERDEM, arkadaşlarda yer aldılar.     

 
Ön Seçici Kurulu ise  
Bornova’dan Emine AYKUT, Nurşen TÜRKEL, Nazile ŞANLITÜRK, Gazi TÜRKEL,  Karşıyaka’dan 
Samiye MÜLAYİM, Dr. Mirtay ONAY, Villakent’den Ayşen SUNUCU, Sevgi ZENGİN, Nimet 
BABÜROĞLU, Naim.BABÜROĞLU. Seyrek'ten Hasibe HOŞSOHBET,Perihan UYSAL,Muhterem 
ÖZCAN Uşak’tan Yusuf BODUR,Zühal BAŞPINAR Ulubey’den Mustafa KAYTAN ve Denizli’den 
İbrahim NAZA’dan oluştu. 
Ödüller ; 
Birinci: Plaket,100 adet yarışma kitabı İkinci: Plaket, 50 adet yarışma kitabı Üçüncü: Plaket, 25 adet 
yarışma kitabı. 
Kitapta öyküsü yer alan tüm yazarlara 5’ er adet kitap ve tüm  katılım belgeleri sunularak  
Sonuçlar; Foça Leon Otelde katılımcıların konuğumuz olarak konaklaması ile öykü günleri şeklinde 
açıklanacaktır. Öykü Yarışması Koşulları :  Her yıl saptanan konular bildirilecektir.  
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Abidin Dal 

1939 Tarsus doğumlu. Evli, üç kızı bir oğlu var. Çocuklarının tümü 

yüksek öğrenimlerini tamamladı. İş hayatına elektrik üzerine atıldı. 

Muhtelif şirketlerde çalıştı. Büyük bir şirketin Karamürsel’deki 

Nato tesislerinde çalışırken 1974 yılında yüksek bir trafodan 

düşerek belden aşağı felç oldu. O günden bu yana tekerlekli 

sandalyeye bağlı yaşıyor. Okumayı, yazmayı, şiiri çok seviyor. 

 

Adres:  

Anıt Mah.  

Kalburcu Sokak  

No:7/1 

           TARSUS 

Tel: 0 324 626 24 93 
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BİR DOSTA 
 
Kirpiklerine çığ mı düştü 
Senin mi o nemli gözler 
Her sabah göğe kalkan eller 
Bu sabah kalp ağrılarını dinler 
Gözlerinde bulutların rengi 
Gönlünde vadilerin sessizliği 
Emellerin sabah rüzgârları gibi 
Üzme dostum kendini 
Erişilmemiş tepeler gibi 
Güzeldir gönlüm. 
 
 
GECELER 
 
 
Geceleri bilirim erken olur sabahı 
Geceleri bilirim sarhoş eder insanı 
Geceleri bilirim kapkara 
Taht kurmak isterler ruhlara 
 
Ruhumda bugün bir elem var 
Gönlüm dolaşır bir gecede bin diyar 
Yaşamak için tek çare hatıralar 
Ölmek içinse sadece geceler var 
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YOKSULUN MUTLULUĞU 
 
Kimine göre mutluluk 
Bir dam, bir ahır 
Bir çift öküz, bir tek inek 
Bir evlek tarla 
Ve 
Bir mezarlık topraktır 
 
Mutluluk 
Zaman olur bir yaşam öyküsü 
An gelir heyecandır. 
 
Mutluluk 
Gün olur sırtındaki abası 
Ayağında bir çarık 
Ağılında bir karık 
Soğanı sarımsağıdır. 
Kapısındaki iti 
Koynundaki bitidir mutluluk 
Bir diğeri için yeni bir giysidir 
Bazıları için bir tas çorba 
Sıcak bir döşek 
Mutluluk 
Yoksulun rüyası 
Sıcak bir ekmek coşkusu 
Bir acı burukluk olur 
Dudaklarında mutluluk 
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YALNIZLIĞIM 
 
Yalnızlığım bir damın 
bacasında 
Tüten duman gibidir 
Yalnızlığım karanlık odalarda 
Yanan kandil gibidir 
Bazen ocaklarda yanan bir 
dal olur 
Bazen kandillerde yanan bir 
fitil 
Bazen tasta içilen bir su olur 
Yanlığım, yalnızlığım… 
Rüzgâr eser tütmez olur 
Karanlıkta yanmaz olur 
Kazma keser bitmez olur 
Yalnızlığım, yalnızlığım 
Ocaklarda yanmayan 
Kandillere konmayan 
Taslarda içilmeyen 
Bir sudur yalnızlığım. 
 
 
 

 
 
 
ELLER VE BİZ 
 
Eloğlu merdiven kurmuş 
fezaya 
Akıldan, çelikten, roketten 
Durmadan çıkar ha çıkar. 
Biz kurmuşuz merdiveni 
Yalnız tespihten, sözde 
nurdan 
Durmadan düşer ha düşer. 
Eloğlu kement atmış 
Kürenin her yanına 
Dağına denizine, çölüne 
çelikten 
Durmadan çeker ha çeker. 
Biz bağdaş kumuşuz sayımız 
üstüne 
Gözlerimiz boşlukta, ellerse 
açık. 
Hep beklemişiz bir şey ondan 
bundan 
Durmadan, dilen ha dilen. 
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GELİN BİR DÜNYA KURALIM 
Gelin bir dünya kuralım 
Kendimize yakışan 
İçinde bizler olalım 
Onlar olsun. 
Ayırmadan başkalarını 
Yaşanır, sevilen… 
Dileyen dilediğini düşünen 
Hep insanlar olsun 
Atlar da var olsun, tekmelemeden. 
Kurtlar da var olsun, parçalamadan. 
Hatta koyunlar, eşekler olsa da 
Onlar sabır anamız. 
Bizlere de onlara da yeter,  
İhtiyar dünyamız. 
Gelin bir dünya kuralım 
Tanrının yarısı tüm insanlara 
Bizler özgür doğarken,  
Verelim sakınmadan başkalarına da 
Onlar da özgür olsun 
Kan kokmasın uzanan ellerimiz 
Kin kokmasın bakan gözlerimiz 
Uygar olmayı düşünsün beyinlerimiz. 
Sevgiden yücelmiş 
Soyutlaşmış kötülükten 
Toprağın bereket 
Emeğin mutluluk 
Sevginin barış 
Barın özgürlük 
Özgürlüğün insanı yarattığı 
Güzel bir dünya kuralım. 
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ANALAR-BACILAR 
Ana olur bir küçücük zevk için 
Köle olur bir dilim ekmek için 
Sererler ayakları altına sözde cenneti 
Cennetten mahrum, sevgiden mahrum analar 
İmbik imbik süzülür bütün acılar 
Günah gölcüğünde boğmuş hocalar 
Satılan mal gibisin bacılar, analar. 
Satan belli, alan belli bacılar. 
Bir acı burukluk taa yüreklerinizde 
Yalnız satılırsınız alınırsınız bizde. 
Kaderiniz benzer salkım söğüde 
Eğik başınız, kırık kolunuz 
Saçlarınız değmiş sulara 
Söğüt sensin bacılar 
Sular sensin analar. 
 
 
 
KÖROLASIN CEMRELER 
Düşerken havaya, havalar talan 
Düşersin sulara, sular talan. 
Girersin toprağa, topraklar talan. 
Hava talan, su talan…  
Toprak talan… 
Kör olasın cemreler 
Bize kalansa koca bir yalan. 
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BİR DÜNYAM İKİ KUL 
Çelik kanatlar içindeki insan 
Sabah Roma, 
Öğle Londra 
Akşam Paris 
Ekmeği kaldırmış sofrasında 
Bol protein 
Bol vitamin 
Bitekler, bonfileler, salamlar 
Uygarca bir yaşam  
Uzun bir ömür  
Onlar da senin kulların  
                                 Heyhat. 
Bir çift öküzün çektiği kağnı 
Üstünde insancıklar 
Varsa… 
Sabah tarlası 
Öğle kuyusu,  
Akşam,  inine 
Küçücük bir dünyası 
Ekmekse bütün rüyası 
Bulguru, bulamacı, tarhanası 
Bonfile biftek salam 
Lüks onun için 
Bu neden böyledir  
Niçin? Kısa ömür, hayvanca yaşam                                         
Bunlar da senin kulları                                                               
Heyhat 
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ADİL UYGUR 
 
1938 yılında Cuma ovası, Görece Köyünde doğdu. İlkokulu 
Görece köyünde okudu.  Denizcilik bankasında çalışırken 
dışarıdan lise bitirme sınavlarına girdi. 
 
1975 de lise diplomasını aldı. 1991 de emekli oldu.  
Drama ve resim kurslarına katıldı. Birçok şiiri var.  
 
Bir şiiri hicaz makamında bestelendi. 
“Deniz ve Ben” adlı öyküsü 1974 yılında Deniz dergisinin hikâye 
yarışmasında üçüncü oldu.   
Bir oğlu, bir kızı var. 1965 yılında beri İzmir Karşıyaka’da yaşıyor. 
 
Adres: 1703 Sokak No.79 
Bahçelievler- Karşıyaka / İZMİR 
Tel: 0542 692 10 49 
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ISSIZ TEPELER  
 
Ateşimin söndüğü yer 
Istırabımın bittiği yer 
Gözyaşlarımın dindiği yer                                                                                            
Yeşil otlu ıssız tepeler… 
Benim sırrımı saklayan 
Hıçkırıklarımı kalbimde 
toplayan 
Garipler otağı, sessiz tepeler 
Tepeye oturur birini beklerim 
Öldürecek beni 
İnsafsız kederim 
Gözlerim yollarda 
Umut dolu kalbim 
Gelecek diye hep onu 
beklerim 
Gelse de bir gün 
İtiraf edemem 
“Seni seviyorum.” diyemem. 
Ağlamak yazımmış 
Artık gülemem 
Sırrım sırdaşım 
Issız tepeler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEKTUP 
Ezberleyinceye kadar 
Okudum mektubunu 
Selamlarını aldım 
Eşlerin dostların… 
Fakat…  
Gelin olduğunu yazman 
Doğru muydu? 
Sana sorarım…
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SİGARAM 
 
Sigaram da sana  
Benziyor tıpkı… 
Onun da dudağımı yaktığı 
Gözümü yaşarttığı oluyor 
İçerken hiçliğini,  
Atarken bittiğini, 
Hatırlatıyor bana. 
Ne garip, şu üç kuruşluk 
sigara 
Ne kadar da benziyor sana 
Zehirliyor…  
Bazen de zevk veriyor 
insana… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İLAHE 
Mehtap kadar güzelsin 
Yıldızlar kadar parlak 
Nasıl desem, ne desem… 
Nasıl tarif etsem? 
Gülüşün… 
Bakışın… 
Yürüyüşün… 
Sanki Venüs’ün eşi, 
Afrodit’in kardeşi… 
Desem, yine tarif edemem 
Gözlerin… 
Endamın… 
Selvi boyun… 
Sanki bir ilahesin… 
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PENCERE SOHBETİ 
 
Seninle ben, uzaktan uzağa 
Baktık bakıştırdık 
Evlerimiz karşı karşıya 
Yattığın yer görünürdü 
odamdan 
Sen ışığı söndürdüğün an 
Bende heyecan başlar 
Gözlerim sinema makinesi 
Duvarlar perde olur 
Seni canlandırırdı. 
Aylardır her gün her gece 
En tatlı anılarım düşünmek 
Sen yatağında yastığına 
sarılmış, 
Ben odamda senin hayaline 
dalmış 
Uykusuz kaldığım tüm 
geceler 
Rüyalarımın prensesi sensin 
Ben de senin beyaz atlı 
şehzaden. 
                         1962- Ankara 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARANLIK 
Gençliğimi öldüren o 
karanlıklar 
Ruhumu korkutan yine onlar 
İstemiyorum yaşamak 
Olmasın gece… 
Kalayım kimsesiz bir yerde 
Kimse sürmesin elini bana 
Gülmesin yüzüme 
Taa ki ben ölünceye kadar. 
Düşmüşüm bir yanlış yola 
“Nereye yolcu?” diyen yok 
Genç yaşımda bedbaht olup 
Saplanmışım çamura 
“Ver elini…” diyen yok. 
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UZUN SAÇLIM 
 
Bayılırım uzun saçlı kızlara 
Bir de mehtaplı gecelere… 
Sen ne dersin buna? 
Benimkini görsen sen de 
Hak verirsin bana… 
Hişt! Bak benimki geliyor… 
Burada olduğumu biliyor 
Bak ama çaktırma. 
Ne güzel yürüyüşü var 
Hele saçları… 
Bir de gözleri… 
Bitiriyor beni manalı sözleri 
Güzel ama gururlu 
Bana hiç pas vermiyor 
“Sevgilim…” desem gülüyor 
Ah! Bu gülüşü beni 
öldürüyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AŞK OYUNU 
Sevmeyen bilmez aşkı 
Ondaki büyük ihtirası 
Göz göze gelince 
Düşünceler değişir 
Tatlı bir heyecan başlar 
Sonra bir an sükût… 
Ortalık sessiz, daima durgun 
Yavaş bir el dokunur 
Bütün bedeni sarsar 
Şehvet damarları kabarır 
Gözler küçülür 
İşte o anda 
Bütün dünya bir yana 
İki sevgili bir yana 
Para, saadet, varlık 
Ve namus vız gelir 
O hepsinden üstün 
Çünkü o aşktır 
İrade bilmez aşk oyunu 
Bitmeden yenilmez. 
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ARZUM SUNUCU  KERİMOVA 

 

1973 yılında Uşak’ ta doğdu.       

İlk, orta, lise öğrenimini İzmir’ de tamamladı.  

Ankara Hukuk Fakültesi’ ni bitirdi. 

İzmir’ de serbest avukatlık yapmaktadır. 

 
 
 
 
İletişim :  
2. Beyler Aziz Han No: 504 Konak 
0532 774 02 44 
arzumsunucu@gmail.com 
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Erşan ALTÜRK 
 
1981 İzmir doğumlu. 
Anadolu Üniversitesi İİBF bitirmesine karşı bankacı veya muhasebeci 
olmamaya karar verdiği günden bu yana, bilgisayar sektöründe deneyim 
kazanmaya devam ediyor. 
 Web tasarımı ve e-ticaret yönetimi alanlarında çeşitli firmalarda görev aldı.  
 
"Bana köy enstitüleri ile ilgili ne düşündüğünü söyle, sana kim olduğunu 
söyleyeyim" diyen Sabahattin Eyüpoğlu'nun bu sözüne son derece hak 
vererek  
“Köy Enstitüleri'nin son tekne kazıntılarından Değerli Öğretmen Yılmaz 
Sunucu'nun" etkinliklerinin http://www.yilmazsunucu.com sayfası 
üzerinden yayınlanmasına yardımcı oluyor.  
Günümüz Türkiye'sinin şartları içinde, uzun erimde   iyilerin kazanacağına 
olan inancıyla, kendi yaşam savaşımını sürdürüyor.  
 
İletişim; 
ersanalturk@gmail.com 
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RENGAREK AYRILIK 
 
ayrıldığımız günden beri 
topladığım gökkuşaklarından mızraklar yapıyorum. 
her biri rengarenk, binlerce. 
ve ne zaman yağmurlu bir havada bir şarkı dinlesem 
fırlatıp atıyorum birini gökyüzüne. 
belki bulur diyorum seni, 
saplanıverir kalbine. 
 
(10.01.2010) 

YAMRU YUMRU BİR ŞİİR 

Sen mi yamuk durdun dünya mı yamuldu? 
Bir gözlük yamuldu dünya yamuldu. 
Sen dünyaya uydun, dünya da sana uydu. 
Dünya zaten yamuktu, 
Herşey yamuldu.          

Erşan Altürk ve İlker Eştürk 

 (Eskişehir İzmir otobüs yolculuğu esnasında 2002) 
 

NAZİRE 
 
Bu halimi seviyorum, 

Bir kadehte bu hale gelmeyi  
Daha çok seviyorum. 

Yitirilmiş aşklar düşündürür bu dizeleri. 
Artık kadehlerle öpüşmeye başlarsın. 
Senin ıslaklığını vermez dudaklarıma ama, 
Seni hatırlatmaya yeter. 
E.A(20.06.2003) 
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Dr. Hakan TARTAN 
 
1961 doğumlu Hakan Tartan, Tevfik Fikret 
Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun 
oldu. Aynı Üniversite’de Sosyal Politika, 
Sosyal Diyalog ve AB Uygulamaları 
konusunda yüksek lisans ve doktora yaptı. 
Çeşitli gazetelerde muhabirlik, yöneticilik 
ve yazarlık görevlerinde bulunan Tartan’ın 
4’ü şiir olmak üzere 10 kitabı yayımlandı, 
2 oyunu Devlet Tiyatroları’nda sahnelendi. 
 
Hakan Tartan, 1992’de yeniden açılan 
CHP’ye İzmir’de kurucu 

oldu ve yönetimde yer aldı. 1995 ve 1999 yıllarında gerçekleşen 
genel seçimlerde iki kez İzmir’den milletvekili seçildi, TBMM İdare 
Amirliği ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlık Divanı Üyeliği yaptı. 
56. Cumhuriyet Hükümeti’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı oldu. 
 
‘İşçiye check-up’ uygulamasına, İzmir’in eğitim, sağlık, ulaştırma 
alanında alt yapısının güçlendirilmesine, okullara bilgisayar ağı 
oluşturulmasına, kültür ve etkinlik merkezleri açılmasına, Sosyal 
Güvenlik Reformu’nun hazırlanmasına ve SSK Hastaneleri’nin 
altyapısının güçlendirilmesine, sağlık sisteminin geniş halk kesimlerine hızlı 
ve etkin götürülmesine, Bulgaristan’la yapılan karşılıklı sosyal güvenlik 
anlaşmalarına katkı sağladı. 
 
Çeşitli üniversitelerde dersler veren Dr. Tartan, Halkevleri anlayışı ile 
hizmet veren TÜLOV Vakfının Kurucu Başkanı. 
2009 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’nden İzmir Konak Belediye 
Başkanlığı’na seçilen Dr. Hakan Tartan evli, iki çocuk babası, Fransızca ve 
İngilizce biliyor. 
 
 
 
 

 37 



KARAMSARLIK 
Karamsarlıkta kara var 
Yara var 
Karar yok 
Yarar yok. 
 
Yaşanan bir sonbahar var 
Son var 
Bahar yok 
Umut yok. 
 
Sonbaharın sonu var da dünyanda 
Baharı yok 
Oysa 
Sonbahardan sonra 
Kış var 
İlkbahar var 
Yaz var. 
 
Hepsinin üstünde yaşam 
Bir yap-boz 
Boz var 
Bozma var sende 
Oysa yap da var  
Yaşamda. 

KADIN 
Kadın dediler,  
sevmeye, öpmeye. 
Kadın dediler, 
koklamaya, okşamaya. 
Bir gonca gülcesine. 
Kadın dediler, 
dövüşe, mücadeleye.  
Kadın dediler 
Halkıyla elele, gönül gönüle, 
Ölümüne. 
Kadın dediler, 
Analık etsin,korusun. 
Kadın dediler, 
kendini tüketsin. 
Bazen pisi pisine. 
Kadın dediler, 
verdiler. 
Adem’in kaburga kemiğinden. 
Kadın dediler, 
sevmediler, sevdirmediler. 
Üzdüler, bezdirdiler. 
Yıllar geçtikçe 
kadınlarımız da, 
yaptıkları da  
eskidiler 
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SEN HANGİ ÇİÇEKSİN? 

 
Önümde sarı pembe 
çiçekler 
Bir tanesi var ki 
rengini bilemiyorum 
Pembe desem 
pembe değil 
Erguvan hiç değil 
Bulamıyorum 
Kırmızı göz kırpıyor 
“Bu benim açığım” 
diyor 
anlamıyorum 
Yeşilin, sarının, pembenin 
arasında o, 
Hem özgür, hem güzel mi güzel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENİN SESSİZLİĞİNİ DİNLEMEK 
 
Senin sessizliğini  
dinliyorum 
Vivaldi’nin dört mevsimi bu  
Minik serçenin sevgi çığlığı 
Senin sessizliğini  
dinliyorum 
Gülün yaprağında yolculuk bu 
Nehrin denize karışması 
Senin sessizliğini  
dinliyorum 
Karlı dağlarda açan çiçek bu 
Umutlarla beslenen yağmur 
Senin sessizliğini  
dinliyorum 
Gümbür gümbür 
Bangır bangır 
Ve seni anlıyorum. 
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Nilgün ERDEM   
İstanbul’da doğdu. Öğrenim hayatını Ankara’da 
tamamladı. A.İ.T.İ.A Mali Bilimler ve Muhasebe Y.O. 
mezunu. Evli, bir kız annesi. 2003 yılında yazmış 
olduğu  “ Sessiz Tutku”   adlı radyo oyunu,  
02.01.2005 tarihinde, TRT Radyo1’de yayınlandı. 
2006 yılında Seyrek Beldesi Belediye Başkanlığınca 
düzenlenen “Dostluk ve Komşuluk” konulu öykü 
yarışmasında “Beklenmeyen Çağrı” adlı öyküsü övgü 
ödülü aldı.  Öykülerine, Ya-Ba Edebiyat, İzmir İzmir, 
Öykü Teknesi, Batısöz dergilerinde yer verildi. 2009 

yılında Kanguru Yayıncılığın düzenlediği, Ayfer Öneysan Çocuk Yazını  
Edebiyat Ödülü Yarışmasında “Geze Geze Bitiremedik” adlı öykü dosyası 
üçüncü oldu. Kitabı 2009 Eylül ayında çıktı.  
2011 yılında Seyrek Anam Evi Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Göç” 

konulu öykü yarışmasında “Naciye’nin Yarım Kalan Aşkı” adlı öyküsü birinci 

oldu. 2011 yılı Aralık ayında “Ben Geldim İzmir” adlı çocuk öyküleri kitabı 

Yakın Kitabevi Yayınlarından çıktı.  2012 yılında Seyrek Anam Evi Çalışma 

Grubunun düzenlediği “Anne Gözüyle Ev” adlı öykü yarışmasının seçici 

kurulunda görev aldı. İzmir-Karşıyaka Belediyesinin çocuklar için hazırladığı, 

“Kütüphaneler Dergisi” nde çocuklar için yazıyor.  2012 yılı Ocak ayında 

“Sessiz Çığlık” adlı öykü kitabı Şenocak Yayınlarından çıktı. 2012 ve 2013 

yılında Yılmaz Sunucu tarafından derlenen ARASTA adlı ortak kitaplarda 

öyküleri yer aldı.  2014 Ocak ayında FİLİZLENEN HAYATLAR adlı romanı 

Kanguru Yayıncılıktan çıktı. 

 

 

İLETİŞİM  

Cep no:  0 542 255 37 56  

e-posta: erdemnil6@hotmail.com         
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KARŞILAŞMA 
Ansızın çıktı karşıma 
Şöyle bir baktı yüzüme 
Tanımadı… 
Dönüp gitti umursamadan 
Merhaba dedim 
Duymadı… 
Konuşsaydık ya biraz 
Sesini duysaydım 
Acelesi vardı galiba 
Neyse… 
Yine geçecek sokağımdan 
Onu tekrar göreceğim 
Düşüncesi bile yeter 
Özlemimi dindirmeye… 
                                2013 
 

 
 
AYRILIK 
Gecenin yarısında 
Karanlık sularda 
Işık ararken gözlerim.  
Aklımda sen varsın 
Güzel şehrim… 
Çocukluğum, anılarım 
Geldim, gidiyorum. 
Yüreğimin yarısı sende… 
Yine özleyeceğim… 
İlk aşkım, son sevgilim 
İstanbul’um… 
Senle olmuyor 
Sensiz de olmuyor. 

BİRİ VAR 
Biri var bir yerlerde,  
Yüzünü görmediğim,  
Sesini duymadığım,  
Ara sıra haberini aldığım. 
İyi olduğunu bilmek yetiyor bana 
Varsın onun benden haberi olmasın. 
Mutluysa, mutluyum. 
Mutsuzsa, mutsuzum… 
Düşlerimde gülümsüyor. 
“İyiyim…” diyor. 
Mutluyuz… 
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LEYLAKLAR AÇTI          
Yine bahar geldi… 
Leylaklar açtı baba 
Sen yoksun… 
Leylaklar açtı anne 
Sen de yoksun… 
Oysa ne güzeldi çocukluğum 
Bahçemizde açardı leylaklar 
Kıyamazdık koklamaya 
Birlikte diktiğimiz ağaçların gölgesinde  
İçerdik çayımızı. 
Gülerdi yüzlerimiz 
Bakarken birbirimize 
Erken bırakıp gittiniz beni 
Sırtımda bin bir yükle… 
Şimdi leylak çalıyorum  
Yabancı bahçelerden 
Kokluyorum sizin yerinize 
Boşuna kandırıyorum kendimi 
Getirmiyor kokunuzu bana 
Yabancı bahçelerin leylakları    
                                          2012  
 
YALNIZLIK 
Gökyüzü deniz gibi, 
Bulutlar dalga dalga…  
Ay’ın yanında tek başına bir yıldız…  
Benim gibi, yapayalnız… 
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DEĞİŞMEDİM 
Dalgım dalgın yürüyordum 
Anıların coşkun sularında 
Birden çıktı karşıma…  
Uzun uzun baktı yüzüme.  
“Sen…” dedi.  
“Hiç değişmemişsin… “ 
“Evet… Hiç değişmedim. “ 
“Çünkü sen yokken”  
 “Ben yaşamadım…” 
  Elimi tuttu… 
 “Gel… Gidelim” dedi. 
“Gelemem dedim.  
Çektim elimi.  
 Ben senden gideli 
Sen benden gideli…  
Çok  oldu… 
 
SEN                                      
Düşlerimde sen 
Kapı çalsa sen 
Kulağımda sesin 
Hıçkırıklarla dolu günüm 
Bitsin bu özlem 
Hayal kurmak istemiyorum artık 
Resmine bakıp  
İç çekmek istemiyorum 
Çıkıp gelsen bir gün 
Ne olur?                       
08.07.2014 
 
 

ÖZLEDİM 
Yine dalsam hayallere 
Koşabilsem sana rüyalarımda 
Öpsem ellerini doyasıya 
Küçüklüğümdeki gibi 
Konuşabilsem seninle 
Avunsam sevginle 
Anlatsam durmadan 
Sensiz kalmadan 
Gece gündüz seni sormadan 
Gelebilsem sana… 
Hâlâ sevginle avunuyorum 
baba… 
Tut ellerimi… 
Çok özledim seni…  08.07.2014 
 
 
 
UZAK 
Umut yüklü hayallerim vardı 
Görmeden önce ihaneti 
Yıldızlara yazılı  
Umutlarım vardı 
Yalanlarla tanışmadan 
Yüreğimde yer etmeyi 
Hak etmeyenleri 
Silip attım yüreğimden 
Ne adları kaldı, ne anıları 
Yalandan uzak,  
İhanetten uzak  
Mutluyum şimdi… 08.07.2014 
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YOKSUN 
Yanımda olsaydın eğer 
Boynum bükülmezdi 
Hüzünlere dalmazdım 
İçim acımazdı 
Ağlamazdım hiç 
Yanımda olsaydın eğer… 
08.07.2014 
 
BEKLEYİŞ 
Sevdam sus,  
Gözyaşım dur… 
Anlatmayın onu 
Her yerde onun sesi 
Onun kokusu 
Saçının teli yastığımda 
Ellerim dokunamıyor 
Unutamam ki… 
Nasıl unuturum? 
Başkasında bulamam onu 
İhanet edemem sevgime… 
Bekleyeceğim, 
Gelmeyeceğini bile bile…   
08.07.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
GİT 
Soldu çiçekler susuzluktan 
Döküldü yaprakları… 
Sonbaharda bir küçük kız 
Yol kenarında kimsesiz. 
Git dedi başımdan git 
Babama gidiyordum 
Açacaktı çiçekler 
Sarılacaktım ona 
Yetişemedim… 
Hayatın baharında 
Bulamadım onu 
Soldu gitti 
Tüm çiçekler 
                 08.07.2014 
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Nilgün ÖZELCE    
Evli  ve  bir  kızı  var.  
İzmir  Cumhuriyet  Güzel  Sanatlar  Lisesi  Resim  bölümü  bitirdi. 
Daha  sonra  Eskişehir  Anadolu  Üniversitesi  Ekonomi bölümünü 
tamamladı..      
Kurduğu   işletmede  ticari   çalışmalarına   devam   ederken, özlü 
sözler   ve   deneme  türünde   dergilere   yazılar   yazdı.  Bir 
yandan  da  resim  ve  soyut   heykel   çalışmaları   yaptı. Sergiler  
açtı.   
Şu anda   yazı  yazmaya   ve  heykel   yapmaya   ilk  günkü 
çoşkusuyla  devam  etmektedir. 
 
 
 
 
İletişim  
Cep tel: 0533 414 26 39  
nilozelce@gmail.com 
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ÇIĞLIK 
Sonsuzluğun maviliğinde  
Çığlık çığlığa  
Oynuyor çocuklar neş’eyle  
Dünya’dan habersiz  
Saf ve temiz hep an da   
Derken insan oluyor insan    
Dökülüp kırılıyor yaşam  
Yükseliyor yüreklerden haykırış 
 
Bazen dışta ... dahası içte feryat      
 
                Nilgün ÖZELCE 
 
YAŞAMAK  
Ne güzel ağlayıp akmak  
Yağmur yağmur bakmak  
Hüzünler sevinçler ıslak  
Dilde sözler gözde anlam ıslak  
Ne güzel sırılsıklam yaşamak 
 
Ne güzel ağlayıp akmak  
Yağmur yağmur bakmak  
Çölde serap  gözde umut ıslak  
Yorgun alın terin ıslak  
Ne güzel kurumadan yaşamak 
 
                                               Nilgün ÖZELCE 
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GİBİ  
Her şeyden habersiz  
Bir zaman uyur gibi yaşamak  
Sevince sevilince  
Coşar gibi yaşamak  
Düşünüp te bilince görür gibi yaşamak  
Üzülüp te küsünce    
Kaçar gibi yaşamak  
Gücün haktan alınca  
Her şeye rağmen yaşamak 
 
                                              Nilgün ÖZELCE 
 
KILPAYI  
Aklın yolu birmiş  
Delinin ki bin bir  
Deliyle akıllıyı ayıran kıl payı bir ince teldir 
Geceyle gündüz ne kadar farklı birbirinden  
Ölümle yaşam misali  
Mutlulukla mutsuzluk da öyle  
Yaşamak hüner ister incelik ister  
Kıldan ince kılınçtan keskin  
Kıl payı mutsuzluğa kıl payı ölüme  
Yakın tehlikeler cambaz gibi bir tel üstünde geçer günler  
Bir ince telle ayrılır  
Güzellikler çirkinlikler  
Gülerken ağlamak  
Severken nefret etmek  
Akıllıyken delirmek  
Gelir mi aklına tersini düşünmek  
Bilip te o ince teli aşmamak gerek              
 
                                                    Nilgün ÖZELCE 
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MEVSİM  MEVSİM  
 
Sevgiler de mevsim mevsim  
Bazen ısınır bazen üşür için  
Yanınca kalbin derin    
Yaz yağmuru gözlerin  
Göz yaşınla için serin 
 
Sevgiler de mevsim mevsim  
Hep bahar olmaz bilirsin  
Titrer bazen üşür için  
Kar fırtınası gözlerin  
Solar gönül çiçeklerin 
 
                                               
Nilgün ÖZELCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
İNSANIZ BİZ 
Bir ağacın dalları gibiyiz 
Biz siz onlar hepimiz 
Kökümüz bir insanız biz 
Dal dal yaprak yaprakız 
Sağlamdır birlikte gövdemiz 
AŞK için çarpar yüreğimiz 
Kuruyan dallar dökülen 
yapraklarla  
Köke iner her türlü derdimiz 
Biz siz onlar hepimiz 
Kökümüz bir insanız biz  
Acılansakta birlikle 
güçleniriz 
Budanmalı mevsiminde 
dallarımız 
Bak o zaman bire bin veririz 
Yeşeren her dal olur 
sevincimiz 
Biz siz onlar hepimiz 
Kökümüz bir insanız biz 
Ürünümüz yaratıcılığımız 
Olgunlaşan ham 
meyvelerimiz 
Aşktır çekirdeğimiz 
Tükenmez neslimiz 
Ölürüz toprakta kalır izimiz 
Biz siz onlar hepimiz  
Kökümüz bir İNSANIZ biz 
                                                                          
1984 
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GÖMÜL KÖPRÜSÜ • GÖNÜL KÖPRÜSÜ 
Tanrı katında varmış sırat köprüsü 
Yaşamın verilirmiş üzerinde ölçüsü 
Var bir benzeri gönüllerde 
Olsa olsa adı olur gönül köprüsü 
Tartıyor yaşadıkça inan herşeyi 
Dostluğu kardeşliği vefayı takdiri 
 
Kopuyor gönül teli bazen içinden 
Düşüyor sevdikleri gözünden 
Bu köprü gönül köprüsü  
İnsanlar gönülde engin gönülde zengin 
Engin sevgilerle köprüler geçilsin 
                                                     1984 
 
 
YÖN VERİYOR 
Yaprak yaprak dökülmüşüm yollara 
Bulut bulut yol alırım semalarda 
Sellere kapılan ırmak misali 
Dalga dalga koşarım kıyılara 
Yön veriyor bana yüreğimde esen fırtına 
 
Dellere kapılmışım aşk yolunda  
Bilincim sevgim HAK niyetim  
Gönlüme yağan yağmur yeşertir diyetim 
Ektim biçtim MUHABBETİ gönül toprağina  
Yön veriyor bana yüreğimde esen fırtına 
                                                                1983 
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ÖZLEYEREK 
Deryalarda arar gibi bir kara parçası gözleyerek 
Çölde arar gibi bir bir yudum su sürünerek 
Bozkırda arar gibi açmış bir çiçek izleyerek 
Ben sevgiyi aradım ömrümce özleyerek 
 
Gizli kapalı hangi gönül varsa sevilince sevecek 
Kırık küskün yaralı hangi gönül varsa girilecek 
Takdiri vefayı paylaşmayı bilecek 
Ben sevilesi gönülleri aradım özleyerek 
                                                             1983 
 
 
 
HİSSETTİRDİ 
O Söyledi ben yazdım 
O Hissettirdi ben duydum 
Duyduklarıma şaştım bildiğimi aştım 
Bir ilahi güç var 
Benden öte anladım 
Sanki gönlüme göz kulaktı 
Hissettirdi izniyle yazdım 
Deryalara bir damla kattım 
Topraklara bir dane attım 
Katılırmıyım hak kervanına diye  
Bana can verene bir borç bildim 
Duyduğumu tüm canlar duysun istedim  
                                                              1987 
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YA SEN YA BEN YA 
ÖBÜRLERİ  
Bü gün Denizle gökyüzünü 
öpüsürken gördüm grupta 
Kıyılarda dansedip eşlik 
ediyordu bu aşka  
Meltem esintisiyle kuş 
cıvıltısıyla 
Bu gün doğa kendini 
besteliyor 
Sol mavi / do sarı / la yeşil/ fa 
diyez lila pembesi 
Ya kelebekler ya kuşlar  
Ya sen ya ben ya öbürleri 
Bu gün doğanın içi içine 
sığmıyor 
Sarmaş dolaş çiçekler 
uçuşuyor 
 Köklerinin inadına inadına  
 
Bu gün doğa aldı başını 
gidiyor 
Tutamazsın ne denizi ne dağı 
ne gökyüzünü 
Birlik olmuşlar sarmaş dolaş 
Gönül gönüle elele 
Ne yi kutluyorlar bir bilsem 
neyi 
Ya kelebekler ya kuşlar  
Ya sen ya ben ya öbürleri 
 

Mutluluktan uçar gibi tepeler 
Sevinçten taşar gibi denizler 
Denizin kucağında pembe 
bulutlar 
Bulutlara koşar gibi dağlar 
Bu gün doğa aşkı besteler  
Sarmaş dolaş ah! O renkler 
Ya kelebekler ya kuşlar 
Ya sen ya ben ya Öbürleri 
Bu gün denizle gökyüzünü 
öpüsürken gördüm sahiden 
Kor olmuş dudaklarıyla 
güneşin 
Grupta çılgın renkler aşk 
yapıyorlar  
Hepsi ama hepsi şu anda 
aşktılar 
Düne bu güne en çokta yarına 
umut saçıyorlar 
Ya kelebekler ya kuşlar  
Ya sen ya ben ya öbürleri 
Bu gün inanamam gece 
olmaz  
Doğa uykuya dalamaz 
Karanlığa sığmaz bu coşku 
Bir bilsem neyi kutluyorlar 
neyi  
 
Ya kelebekler ya kuşlar 
Ya sen ya ben ya öbürleri 
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Nurhat Duman 
 
1991 yılının 15 Kasım günü Giresun’da dünyaya geldi. Giresun’un 
Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesi’nde ilköğretim eğitimini 
tamamladı. Ardından 2004’de Bulancak Lisesi’ne kaydoldu. 17 
yaşında Atatürkçü Düşünce Derneği ile tanıştı. 2009 da Dokuz 
Eylül Üniversitesi’ Maliye Bölümü’nü kazandı.  
 
Daha sonra eğitimine ara verdi. İki yıl Giresun’da yaşamını geçiren 
Duman, 2013’te Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliğini kazandı. İki yıl orada okuduktan sonra Ege 
Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine geçiş yaptı.  
 
Hayatının arkadaşını Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova 
Şubesi’nde bulan Duman 10 Mayıs 2014’te evlendi.  
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        BİLE BİLE LADES 
        Benim ki aslında bile bile lades biliyorum 
        Ve bile bile ladesleniyorum 
        Onda beni cezbeden bir şeyler var 
        İçindeki çocuk,  
        Gözlerindeki ışık, 
        Kendine has duruşu, 
        Özgüveni… 
        Ya da bunların hepsi 
        Ona kapılıp gidersem yara alacağım biliyorum 
        Kendime dur diyemiyorum 
        Ya da dur demek istemiyorum 
        Korkuyorum tekrar incinmekten, incitilmekten 
        Yine de inatla peşinden gidiyorum 
        Belki bir umut diyorum 
        Belki mutlu olursun sonunda belli mi olur 
        Kendimi kandırıyorum biliyorum 
        Ve bile bile ladesleniyorum… 
 
 
         Nurhat DUMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 54 



GÜNEŞİM 
Sevgilim, 
Ölüyorum, 
Ya yaşarım ya da bu değerli dünyadan göçüp giderim, 
Bu lanet, kötü dünya, 
Sen içindesin diye o kadar değerli ki, 
Demiştin ya bana, ümidin bitince gelirim, 
Ölüyorum, ümidim bitmedi. 
 
Ölünce ben, 
Ümit edecek canım kalmayınca yani, 
Gelme 
Üzülme… 
 
Güneşim, 
Yüreğim senin yanından ısrarla ayrılmazken, 
Kalbim sendeyken gidiyorum 
Ümidim bitmeden ben bitiyorum 
 
Duy ! Sevgilim! 
Güneşin altında akan nehirin, 
Karşıdaki serçenin sesini. 
Bülbülün güle sımsıkı sarılarak ölüme gidişini… 
Güneşim, 
Hani dedin ya ümidin bitince gelirim, 
Ümidim bitmedi ; ben bittim. 
 
Nurhat DUMAN 
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N. Turhan TUNÇER 
YAŞAM ÖYKÜSÜ 
Aydın görüşlü bir ailenin çocuğu olarak 
Balıkesir’de doğdum.  
Savaştepe İlköğretmen (Köyöğretmen) 
Okulunu bitirdim.  
Giresun- Espiye’ye yayan on iki saat 
uzaklıktaki Avluca köyünde öğretmenliğe 
başladım. Arsenik faciası ile karşı karşıya 
kalan, doğası tertemiz, insanları sevecen, 
paylaşımcı, çilekeş, Aydın  Dulkadir 

köyünün cami odasında çocuk okuttum, kahvelerinde öğretmenlik 
yaptım.  
Çalışırken o köylere ben ne verdim bilemem: 
Avluca – Dulkadir – Köteyli benim “Köy Üniversitelerim”  
Bugün bu düşün, anlatım davranışlarıma onların sayesinde ulaştım. 
Ben bir Köyöğretmeniyim. 
Bizlere, öğretmen okulunda öğretmenlerimiz altı yıl boyunca; 
“Sizler, köyöğretmeni olacaksınız. Bilginiz, beceriniz, sabrınız, 
özveriniz tam olmalı. Sizlerin, bizlere bugünleri bırakanlara, 
yarınları bırakacaklarınıza borcunuz var” diyerek yetiştirdiler. 
Ne iyi ettiler.  
Kırk yedi yıllık öğretmenlik yaşamımda bu sözler yol göstericim, 
yaşam belirleyicim oldu. 
Bundan sonra da borçlu olduklarımızı yazarak borcumu ödemeye 
çalışacağım. 
Benim yetişmemde emeği olanlara selam olsun. 
    
İletişim; 
0232 351 51 46 
0536 395 64 69 
n.turhan.tuncer@gmail.com 
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KORKARIM 
Geceler boyu 
örümcek düşünceler örülür benliğimde, 
yalnızlık sarar içimi. 
Korkarım. 
Yalnız kalmaktan, 
Uyanıpta seni bulamamaktan  
Korkarım. 
Gözlerin gelir aklıma, 
gözlerine bakamamaktan, 
Korkarım. 
Ellerini düşünürüm. 
Yumuşacık, pamuk ellerini. 
Ellerini tutamamaktan, 
Korkarım. 
Gülüşün, 
ah o gülüşün. 
İçimi ısıtan, 
gönlümü coşturan,   
beni benden alan 
gülüşün gelir aklıma. 
Ürperirim. 
Gülüşünü görememekten 
korkarım. 
Tüm korkuları kovamamaktan 
Sen – Ben, 
Ben – Sen, 
Bir olamamaktan 
Korkarım. 
 
N. Turhan TUNÇER 
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SUSTUĞUM GÜN 
Sustuğum gün, 
bu gün. 
Benim sustuğum gün, 
ışık sustu, 
gölge durdu, 
us bakakaldı. 
Gözler fıldır feş, 
kulaklar pür dikkat, 
dil kilitli. 
İşte, 
O gün  sustum. 
Güneşin aydınlığı aradığı, 
Gecenin zifiriye karıştığı,  
Sözün bitip, 
Bakışların başladığı yerde, 
Sustum ben. 
Usum dilime hükmetmez oldu. 
Nutkum tutuldu. 
Senin gittiğin  yerde, 
Benim söze ne gerek. 
Bu gün burada 
sustum ben… 
 
N. Turhan TUNÇER 
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Yekta Güngör ÖZDEN 
05/06/1932 Tokat Niksar doğumlu. Hukukçu. 
Bu görevini Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığından 01.01.1998 yılında yaş nedeniyle emekli olana dek sürdürdü. 
Emekli olduktan sonrada aydın sorumluluğu nedeniyle başta Atatürkçü 
Düşünce Derneğinin ve Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi Genel 
Başkanlığı’nı üstlendi. İlk ve ortaokulu Niksar'da, liseyi Sivas’ta bitirdi. 
1956 yılında Ankara Ün. Hukuk Fakültesini tamamladı. Ankara Barosu, 
Türk Hukukçular Birliği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı gibi görevlerde 
bulundu. İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Salim Başol, Kemal Kayacan ve 
Adnan Öztrak gibi önemli kişilerin avukatlığını yaptı. 11 Ocak 1979'da 
Cumhuriyet Senatosu tarafından Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilip, 
2 Mart 1988 tarihinde Başkanvekilliğine, 8 Mayıs 1991'de ilk olarak, 25 
Mayıs 1995'te de ikinci kez Başkanlığa seçildi.. ODTÜ, Mimar Sinan Ün., 
İstanbul Ün. Ankara Ün. Hacettepe Ün. Eskişehir Anadolu Ün. Girne 
Üniversitelerince topluma kazandırdığı değerler nedeni ile Onursal Doktor 
sıfatları verildi. Bunların dışında Atatürkçü düşünceyi yaymada, yazıları ve 
olaylar karşısında tutumu nedeniyle kırkın üzerinde kurum ve kuruluşlarca 
onur ödülleri ile ödüllendirildi.1953 yılında DİLEK isimli ilk şiir kitabını 
yayımlayan özgür düşünce, hukuk ve aydınlanma insanı olan Yekta Güngör 
ÖZDEN çeşitli konularda 57 kitaptan sonra 2012 yılında konuyu gene şiire 
getirip 58. yapıt olarak ESKİ DEFTER’i yayımladı.. Kendi yayınladığı 
yapıtlarını dostlarına ve gereken yerlere karşılıksız armağan etmektedir. 
Toplumsal görevi gereği Ankara Ufuk Üniversitesi'nde öğretim üyeliği 
yapmaktadır. 
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      İNSANLIK   
 
Yaşam ağacının dallarından  
Tutunup bakınca dünyaya,  
Neler görülür yıkılıp yakılan 
Yürek ister dayanmaya. 
 
            Yaygın, toplumsal deprem 
            Açlık, hastalık, yoksunluk, 
            Büyüyen acı  
            Yaşamaktan yorulduk. 
 
Hangisi bağdaşır insanlıkla,  
İnsanların birbirine ettiklerinin? 
Doğuma yaraşmaz kötülükler  
Nefret… Kin… 
 
                     Yekta Güngör ÖZDEN 
 
 
Hep Biz mi? 
 
Hep bizim mi sırtımız yanacak 
kırda,bayırda,dağda? 
Hep bizim mi omuzlarımız çökecek 
bağda bahçede,tarlada? 
Hep biz mi öleceğiz 
işte,kavgada,savaşta? 
Hep biz mi döküleceğiz 
yollara,alanlara,kıyılara? 
Hep bizim kanımızla sulanacak 
bu ağaçlar,bu çiçekler? 
 
Yekta Güngör ÖZDEN 
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SAPKINLIK 
 
Yarattığını 
Durup Tutmayan  
Tanrı olur mu hiç? 
 
Savaşa olur veren, 
Kan ırmaklarını 
Yıkımları sürdüren 
Güç kimdir,nedir? 
 
Bir ölümcül yalnızlık 
Bir acı karanlık 
Düşüyor onuru insanlığın 
Sapkınlık. 
 
Çağrılar,çığlıklar,sövgüler, 
Bozuldu doğanın dokusu 
Birbirine kıyıyor insanlar 
Karıştı,eğrisi doğrusu. 
 
Herkes kendinin tanrısı 
Acımasız,çılgın. 
Tanımsız bir kötülük 
Gittikçe büyüyor yangın.  
 
                                        Yekta Güngör ÖZDEN 
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DİRENİYORUM 
 
Kıskaca alınan  
Bedenim olsa yalnız 
Aldırmam 
 
Bir ağırlık var giderek büyüyen 
Ruhumu karartan 
Düşüncelerimi kemiren 
 
Nereye yönelsem çözülme 
Kimi arasam yorgun, bıkkın 
Sorular yanıtsız yine. 
 
Direniyorum 
Kendime. 
 
                          Yekta Güngör ÖZDEN 
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HATIRLA 
 
Kuşların bulut bulut döndükleri bir akşam 
Mahsun bakışlarını ıssız yollara çevir. 
Pınarın türküsünden gönlüne dolarsa gam 
Düşün istekle geçen günlerinizi bir bir. . . 
 
Seni bir an hicranla yıkar mı hatıralar? 
Vedasız gidişini bilmem hatırlar mısın ? 
Arada karlı dağlar.geçilmeyen yollar var 
Beni unutmuş musun,başkasına yar mısın? 
 
Şu dönüşsüz yolları karartırken hırçın kar, 
Kapına yaprak gibi düştüğünü hatırla, 
Ne bekleyen sevgili,ne bekleyen yolcum var, 
Yıllar,yollar bitmiyor beklemekle, sabırla.. 
 
                          Yekta Güngör ÖZDEN 
 
                                             
 
 
 
 
Dilek  1953 (Faruk ŞAHİN besteledi)     
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Yılmaz SUNUCU 
1942 Uşak doğumlu.  Öğretmen. 
Öğretmenliğini 1960-1992 yılları arasında 32 yıl 
ilköğretimden yüksek öğrenime dek eğitim 
dizgemizin her aşamasında sürdürdü. Zaman 
zaman bu kurumların en üst düzeyine dek her 
aşamasında yöneticilik de yaptı.  
Elindeki diploma ile üniversitelere giremediği 
için Uşak Lisesini dışardan bitirdi. Tıp ve Hukuk 
okudu. Kırk yaşından sonra Ege Üniversitesi 
Bilgisayar Programcılığını tamamladı.  
En çok öğrencileri ile birlikte olmaktan, 
öğrenmek, öğretmek ve üretmekten mutlu oldu. 

1962 yılında İzmir’in ilk Sahaf’ının açılmasını sağladı.  
Samsun Oda Tiyatrosunun ve Uşak Halkevi Tiyatrosunun kuruculuğunu ve 
oyunculuğunu yaptı. Samsun’da Eğitim, Uşak’ta Yarın isimli dergiler çıkararak  
gençleri yazım dünyasına kazandırdı.  
12 Mart ve 12 Eylül’den sonra Devlet kurumlarından uzaklaştırılan özel sektörde de 
görev verilmeyen öğrencilerinin kendi işlerini kurmalarına olanak sağladı. Bunların 
içerisinde bu gün için ticarette, sanayide ve siyasette çok başarılı olanlar var. 
Ülkemizde Demokrasinin duraksadığı 12 Mart ve 12 Eylül sonraları çoğu kişilerin 
sokağa çıkmaya çekindiği günlerde gençleri Halkevi içinde toplayarak onların tiyatro 
ve yazın sanatına yönelmelerini sağladı.  
O günlerdeki “Haşhaş ekim yasağına” karşı işçileri ve köylüleri Hür Emek isimli 
kalkınma kooperatifi içinde topladı. Zamanın Başbakanı Bülent Ecevit’e 1000 ortaklı 
Hür-Emek Kooperatifi olarak alkoloid fabrikasını kurmaya ve bunun dışında 
Sayın Ecevit’in de düşü olan Köy-Kent projesini yaşama geçirmeye hazır olduklarını 
anlatan dosya sundu.  
Sayın Ecevit’in sanayi bakanlığı hükümetin diğer ortağı Sayın Erbakan’da olması 
nedeni ile konuyu Sayın Erbakan’la görüşmemizi önerdi.  
Sayın Erbakan konuya sıcak bakmadı. Bu üzerine günde 20 000 ekmek üretebilen 
Hür-Emek Ekmek Fabrikasını kurarak fırıncılar ile Uşak Belediyesi arasında her 
üç ayda bir çıkan ekmekte gramaj sorununa çözüm getirdi              
Konusu kimya olan ve ülkemizde benzerleri arasında ilk beşin içinde yer alan bir 
sektörde altı yıl fabrika müdürlüğü, öğrencileriyle birlikte kurduğu basın yayın 
şirketinde beş yıl şirket müdürlüğünün yanında çeşitli kurumlara ve yerel 
yönetimlere kültür danışmanlığı yaptı.  
Urla Zeytinalan'daki Çağdaş Eğitim Koleji’nin kurucusu olan kooperatifin kurucu 
başkanlığını yaptı. Okulun arsasını o dönem Belediye Başkanı olan Sayın Bülent 
Baratalı'dan alınmasını sağladı.  
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İzmir’de akademisyenlerin ve sanat çevrelerinin içinde bulunduğu Hümanist 
Düşünce Derneğinin çalışmalarının Halk Üniversitesine dönüşmesini sağladı. Burada 
ki öğretilerin sonunda gerekenlerin sınavsız ve koşulsuz Halk Üniversitesi 
Diploması almalarını sağladı.   
Sözlü tarihi kalıcı kılmak için televizyon programlar yaptı.   
Öykü, oyun, şiir, deneme, araştırma, derleme ve okul kitabı türünde yetmişin  
üzerinde yayınlanmış yapıtı var. Yapıtlarına e-kitap olarak www.yilmazsunucu.com 
sitesinden ulaşabilirsiniz. 
1992’den bu yana öğretmenliğini içinde bulunduğu kitle örgütlerinin ve yerel 
yönetimlerin çalışmalarına katkı koyarak sürdürüyor. Alan çalışması yaptığı 
yerleşim birimlerinde gençlerin, özellikle bayanların iş ve meslek edinmelerini 
sağladı.  
Yazın alanında uğraşı olan yazın emekçilerinin yollarını açmak için öykü yarışmaları 
düzenledi. Yarışmalar dışında farklı bir çalışma olarak onlarla ortak şiir ve öykü 
yapıtları üretti. Elinizde ki yapıt bu uğraşının ürünü.  
Bu çalışmaların içinde olanlarının birbirleri ile tanışmaları için şiir öykü ve sanat 
başat olan yemekli ve yatılı toplantılar düzenledi.  
Yaşamının uzun bir diliminde dört kuşak bir arada yaşadı. Büyüklerinden dinlediği 
sözlü tarihi yazılıya dönüştürmek için doğum yeri olan Uşak üzerine farklı 
başlıklarda on kitap yazıp yayınladı. Şimdi bunların tümünü tek kitapta toplamaya 
çalışıyor. Ne iş yaptığını soranlara; “Sokaktaki öğretmenim “ diyor. 
Çalışmalarını yürüttüğü her etkinlik gibi, “Şiir Bahçesi“ in de sürgit olmasını 
istiyor. Okuyor, yazıyor, koşar adım düşünüyor. 
Gerektiği an düşüncelerini eyleme dönüştürüyor. Düşüncelerini gerçekleştirmek için 
zamanla yarışıp, bir gün neden yirmi dört saat diye kızıyor.   
İlkini Uşak’tan başlatmayı düşlediği  Yarenevi   düşünün 34 ay geciktirenlere inat 
bu düşünün 10 Temmuz 2014 te temelinin atılmasının ve bu düşünün çok küçük bir 
basamağının Seyrek’te 2013 yılında yaşama geçirerek barınma sorunu olan 
öğrencilerin sorununu çözmenin mutluluğunu yaşıyor.   
1971 yılında öğretmen Ayşen DEREBAY’la  yaşam yollarını birlikte yürümeye 
karar veren Yılmaz SUNUCU’nun birlikte yürünen evlilik yolunda  1973 te Arzum 
isimli şimdi avukat olan kızları,1976 yılında da Fertan isimli şimdi ekonomist 
oğlanları onlara katıldı. 
Yılmaz SUNUCU gerektiği an “Kral Çıplak,” demekten kaçınmıyor. 
Düşüncelerini kitle ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 
İletişim :  
1) P.K. 66 Bornova                                                                                               
2) yilmazsunucu@mynet.com                                                                                       
3) Telefon : 0 536 330 62 62 
4) Wep sayfası www.yilmazsunucu.com 
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YAŞAM YOLDAŞIM BENİM 

İçimde özüm,                                                                                          
Yolumda gözüm,                                                                                            
Asmamda üzüm,                                                                                                      
Uçmada kanadım benim.         

Mangalda közüm,                                                                                              
Dilimde sözüm,                                                                                              
Mevsimde yazım,                                                                                         
Yaşamda anlamım benim. 

Tarlamda başak,                                                                                           
Bahçemde çiçek,                                                                                            
Soframda içecek,                                                                                           
Gönlümde tokluğum benim. 

Önümde işim,                                                                                                 
Soframda aşım,                                                                                                   
Gölgede güneşim,                                                                                             
Gecemde ışığım benim. 

Gönlümde gençlik,                                                                                           
Kolumda güçlük,                                                                                   
Yokluğun hiçlik,                                                                                               
Yaşam yoldaşım benim. 

  Yılmaz SUNUCU 

 

 

 

KAYA PARÇASI 

Ben kaya parçasıyım.                                                                            
Kayalardan kopup geldim.                                                                           
Sert,                                                                                                                           
Haşin,                                                                                                          

Kırıldım,                                                                                                      
Küçüldüm,                                                                                                        
Kaya parçası oldum.                                                                                          
Sivri uçlu. 

Ben kaya parçasıyım.                                                                                            
Eğilip bükülmedim.                                                                                                       
Dalgalarla taşınmadım.                                                                               
Aşınmadım. 

Yusyuvarlak,                                                                                            
Tostoparlak,                                                                                                             
Çakıl taşı olamadım. 

Ben kaya parçasıyım.                                                                                     
Sert ,                                                                                                                   
Haşin,                                                                                                                     
Sivri uçlu. 

Gördüğünüz gibi…. 

Yılmaz SUNUCU 
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DÜŞ GÜNEŞİM 

Gece zifiri karanlık.                                                                                                    
Dışarda rüzgar.                                                                                                        
Bir sen varsın yanımda                                                                                     
Özlediğim kadar. 

Gece zifiri karanlık.                                                                                          
Yağmurda yağıyor.                                                                                          
Ah!...                                                                                                                        
İçime yalnızlığın doluyor,                                                                            
Işığın kadar. 

Gece zifiri karanlık.                                                                                            
Yoldayım yolundayım.                                                                                                       
Bir seni düşünüyorum.                                                                                           
Düşlerim kadar. 

Gece zifiri karanlık.                                                                                            
Gecenin en karanlık anı.                                                                                  

İçime sen doluyorsun,                                                                                            
Güneşim kadar.  

   Yılmaz SUNUCU 

 

 

 

 

 

 

KOLTUK SEVDASI 

Koltuğu bırakma.                                                                                                
Koltuk senin.                                                                                                          
Telefonun da var.                                                                                                 
Ayıp olur. 

Koltuğu bırakma.                                                                                                 
Koltuk senin.                                                                                                            
Karşı telefonda ki ses,                                                                                                 
”Buyur Sayın Başkanım” dan 
sonra gelir. 

Koltuğu bırakma.                                                                                                     
Koltuk senin.                                                                                                               
Sakın ha!..                                                                                                       
Bırakmayın koltuğu.                                                                                                     
O koltuk,                                                                                                                  
Sizinle de devrilir                     

                Yılmaz SUNUCU 
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KAVGA 

Kavga dediğin                                                                                                     
Sopa ile olur,                                                                                                 
Taşla olur,                                                                                                      
Tüfekle olur. 

Kavga dediğin,                                                                                                      
Kafa ile olur,                                                                                                         
Yürekle olur,                                                                                                    
Bilekle olur. 

Kavga dediğin,                                                                                                   
Tırnakla olur,                                                                                                              
Dişle olur. 

Kavga dediğin                                                                                                          
Kavganın nedenini bilmekle 
olur,                                                                        
Düşmanını görmekle olur. 
 
Kavga dediğin,                                                                                                      
Gerekirse ölmekle olur,                                                                                             
Ölüme gülerek gitmekle olur. 
 
Kavga dediğin, 
Gün olur, 
Ölümü öldürmekle olur. 
 
Yılmaz SUNUCU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DOSTLUK 
 
Mavi.                                                                                                                    
Denizimdi benim.                                                                                                        
Derinliğimdi.                                                                                                                            
Düş dünyamdı. 
 
Sarı                                                                                                                      
Sonbaharım.         
 
Mavi ile Sarı  
Evlendiler. 
Yeşilde buluştular.  
 
Yeşil yeşil çocukları oldu  
 
Mavi maviliğini korudu. 
Sarı başak sarılığını. 
 
Mavi ile sarı yeşili doğurdu. 
 
Renklerin anası  
Güneşin yedi rengi. 
                  Biliyor musun? 
 
Ebem kuşağı güneşten doğdu. 
Dünyayı kucakladı. 
Anlıyor musun? 
 
Yılmaz SUNUCU 
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BİZİM O’LAN TÜRKÜSÜ 
                           
                                             “Bu türkü her yerleşim biriminde  
                                                                             kendi makamında söylenir.” 
 
 
 
Bizim köyün  
          Bir havası var  
                Bir suyu var  
                         Oh be!..  
Nasıl anlatayım. 
 
Bizim köyün  
           Bir havası var  
                 Bir suyu var arkadaş  
                          Oh be!.. 
Yan gel yat. 
 
Yakında bizim o’lan  
              Muhtarda oluyor 
                      Gerisini boş ver  
                            Oh be!.. 
Değme keyfimize  
 
                                                  Yılmaz SUNUCU 
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ÖZLEM 
 
Dünyayı öpmeye  
               Dudak istedim.  
Evrensel aşka  
              Kucak istedim. 
Saçmalamışım, 
             Gülümsedim. 
                           PARDON 
 
Yılmaz SUNUCU 
 
 
                                                              ÇAĞRI 
                                                              Gözlerin çağrı yollarda 
                                                              Dilin niye susar? 
 
                                                              Anlatımdan yoksunsa 
                                                              Bana. 
                                                              Değilse, 
                                                              Günahı  senin boynuna. 
 
                                                              Yılmaz SUNUCU 
 
 
 
SİNEK 
Dost bilmiş bizi yavrucuk. 
                     Konduruverdi   
                               suratımıza öpücük 
 
Öpücük, 
       Karın  
               Doyurmuyor ki! . . 
                                         Yılmaz SUNUCU    
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BİZ BİREYİZ BAŞKAN 
      "Tabanı yok sayan,  
                kitle örgütü yöneticilerine." 
 
Biz bireyiz başkan 
Güdülmeyiz 
                          Sen işine bak 
 
Biz bireyiz başkan 
Zaman seni yitirdi 
                         Sen işini yap. 
 
Biz bireyiz başkan 
Bilgelerden, kitaplardan öğreniriz. 
Her konuya maydanoz değiliz. 
   
Biz bireyiz başkan 
Kitabın ne olduğunu bilir 
İşleri kitabına uydurmayız. 
 
Biz bireyiz başkan 
Bir bir geliriz 
Bile bile geliriz 
 
Biz bireyiz başkan 
Birer birer gelir, binler oluruz. 
                         Liderimizi buluruz. 
 
Biz bireyiz başkan 
Binlerceyiz 
                          Siz kaç kişisiniz . . . 
             
 
                              Yılmaz SUNUCU 
 
 
 
 

KÖPEĞİM 
 
Hooşştt !.. 
Demiyorum köpeğime 
Köpeğim 
Benim bir parçam. 
Köpeğim 
Bahçemizin gülü. 
 
Köpeğim  
Köpek değil ki... 
 
Bakınca gözlerine 
Anlıyor beni. 
 
Hooşştt!... 
Güzel bir söz değil 
Kullanmıyorum 
Kullanmak istemiyorum. 
 
Köpekler olmasa.... 
              Yılmaz SUNUCU       
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KAFALARA ÖVGÜ  
Adamın kafası  
Karnındaymış 
             Karnı doymuş 
 
Adamın kafası  
Komşusundaymış 
            Gözü kaymış 
 
Adamın kafası 
Kafasındaymış 
           Kafa yormuş 
 
Adamın kafası yokmuş 
Adam yerine konmuş... 
                         Yılmaz SUNUCU 
 
 
 
SİL YENİ BAŞTAN 
Başa geldi. 
Baş oldu. 
 Başı yoktu. 
 
Sil yeni baştan. . .  
 
Yılmaz SUNUCU 
 
 
 
 
 

ÇOCUKLAR 
YARINLARIMIZDIR 
 
Gördüğümüzü görmeyin  
                       Çocuklar... 
 
Göreceklerinizi  
                      Görün . . .               
 
                    Yılmaz SUNUCU 

ÜÇÜNCÜSÜ 
 
İki kişi 
Kafa kafaya verdiler 
          Kafa yordular. 
Üçüncüsünün 
Kafası yoktu. 
         Yorulmadı. 
 
Yılmaz SUNUCU 
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RENKLERİN DİLİ 
 
Renkleri seviyorum 
Renklerle renkleniyorum. 
             Yediveren gülleri  
              Güneşin yedi rengi 
                    Mavi 
                    Sarı 
                    Kırmızı                        
                    Turuncu 
                    Mor 
                    Siyah 
                    Beyaz 
Ülkemin tüm renkleri... 
 
Karayı 
       Kızılı 
            Yeşili sevenler 
                   Dünyamı karartmasa 
                   Gözümü kapatmasa 
 
Renkleri seviyorum 
Renklerle renkleniyorum. 

 
Yılmaz SUNUCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAŞLAR BAŞLAR  VE 
                SÖZLER GÖZLER... 
 Taş üstüne taş koydum 
Taşlar işe yarasın diye. 
  
Taş üstüne taş koydum 
Taşlar yapıya dönüşsün diye. 
  
Yol üstünden taş aldım 
Taşlar ayağa batmasın diye. 
  
Sözü buldum özü aldım 
Sözler anlam kazansın diye. 
  
Sözü süzdüm özü aldım 
Sözler şiire dönüşsün diye. 
  
Söz üstüne söz koydum 
Başlar baş olsun diye. 
  
Söz üstüne güldüm geçtim 
Gözler gönüller konuşsun diye... 
  
Yılmaz SUNUCU         
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ERKEK ADAM ( ! ) 
GÖZÜYLE 
 
Kızını dövmeyen  
Dizini döver 
              Töremiz bu... 
 
Erkek adam 
Adam gibi olur. 
Karısının  
       Kızının   
              Mahallenin  
Namusunu korur. 
 
Saçı uzun 
Aklı kısa olan 
          kadınlarımız 
                 kızlarımız 
Nasıl olurda  
Bunları bilmezler . . . 
 
Erkek adam  
         Döverde  
                Severde 
Namus belasına  
               Öldürürde. 
 
Erkek adam erk'tir. 
İstediğini yapar. 
               İster öper, 
               İster öldürür... 
Kime ne? . . 
 
               Yılmaz SUNUCU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YAKARI 
Yağmur  
     Dolu  
         Kar. 
Tümü yağar. 
        Kışın yağar. 
        Yazın yağar. 
 
Yağmur  
      Dolu  
           Kar 
           Zamanlı da yağar,  
           Zamansız da yağar. 
 
Yağ yağmurum yağ. 
Zamanında yağ. 
          Dolu dolu yağ 
          Doya doya yağ. 
 
Yağ yağmurum yağ. 
          Zamanında yağ... 
                 Yılmaz SUNUCU 
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GÜZEL GÖZLER 
 
"Allahaısmarladık," 
                 demiyorum. 
"Güle güle," 
                  dememeniz için. 
 
Kalmak istiyorum. 
                   kalamıyorum. 
Kalmak kolay 
Gülmek zor. 
 
Mutluluk 
            Küçük bir gülüş. 
Mutluluk  
             Bir bardak su sunuş, 
                     Gülmek değil 
                     Gülümsemek. 
Gözlerle gülmek  
                 Ne güzel 
Güzelliği gözlerde görmek  
                  En güzel 
 
Biz  
    Siz  
         Onlar. 
Tüm insanlar 
Gözlerimizle gülelim 
                         Emi  . . .  
 
            Yılmaz SUNUCU 
 
 
 
 
 
 

 
 
PİŞMAN OLMA 
Adam ol 
Adamsan 
Adam gibi davran. 
 
Adam ol 
Adamı  
Adam yerine koy. 
 
Adam ol 
Önce  
Adamlığını ortaya koy 
     Yılmaz SUNUCU 
 
 
 
ÜÇ KAFADAR                                                                        
Kafa var                                                                         
Akıllı uslu                                                                                   
Alnı öpülecek. 
                                                                         
Kafa var                                                                          
Saçlı sakallı                                                                                   
Tıraş edilecek. 
                                                                      
Kafa var                                                                         
Eli tüfekli                                                                                   
Eğitilecek... 
                                                                                         
Yılmaz SUNUCU 
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ADINI SİZ KOYUN 
                 (Aşk mı?... Özlem mi?.. 
Yaşam yükü mü?..) 
 
Seni ilk kez ben gördüm. 
Ben sevdim. 
              Gözlerimle gözünden. 
 
Sana ilk kez ben sövdüm 
Ben dövdüm. 
               Dillerimle dilinden... 
 
Seni son kez ben öldürdüm. 
Silahsız bıçaksız 
               Sözlerimle sözünden. 
 
Seni ben söktüm 
Kesersiz kerpetensiz. 
              Yüreksiz yüreğinden... 
 
Yılmaz SUNUCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KABAK TARLASI 
Her karığa bolca tohum döktüm.  
Tarlaya kabak ektim. 
Baktım, 
       Belledim, 
                Suladım,  
Tümü de çıktı. 
                 Büyüdü. 
Çapaladım. 
Fazlasını yoldum. 
İyi oldu. 
Kalanlar güzel büyüdü. 
Bolca da kabak verdi. 
                   İşe yaradı. 
"Üç çocuk yapın,  
           gerekirse  
               dört beş," 
                    diyor büyüklerimiz. 
Çocuklar kabak mı? 
Fazlasını çapalayalım... 
  
 Yılmaz SUNUCU 
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BÜYÜKLERDEN  
                       ÖĞÜTLER . . . 
 
Evladım... 
Acele etme, 
Yaşın kaç, başın kaç. 
Ayıp değil mi? 
                  Önde büyüklerin var. 
 
Güzel kızım. 
Dur bakalım. 
Hanım hanımcık otur. 
Hamur yoğur, çocuk doğur,  
                     Gerisi ayıp olur. 
 
Sevgili Arkadaşlar !.. 
Seçtiniz görev verdiniz. 
Gün oldu "Sayın Başkanım," dediniz. 
Bizleri yok mu sayıyorsunuz. 
                      Her şeyin yolu var, yordamı var. 
 
Sevgili Seçmenlerim!.. 
Dün bir, bu gün iki. 
Aceleye ne gerek var. 
Bu işi kolay mı sanıyorsunuz. 
                    Önümüzde neler var, neler....   
                                   Yılmaz SUNUCU 
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YILDIRIM TEL 
“Mustafa Kemal Atatürk,  
Anıtkabir /       

 ANKARA” 
Atam!.. 
         Kalk!.. 
                Ne olur bir bak 
Sen öldün 
Ölümsüzlüğe gömüldün 
            Yeniden öldürdüler  
                              seni her gün 
Rahat uyu 
               Biz ölmedik 
  İmza – Gençlik 

Yılmaz SUNUCU 
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BİLİYORUM KOLAY DEĞİL... 

Biliyorum kolay değil 
Dinime imanıma biliyorum. 
Yaşarken ölmek 
Ölümüne yaşamak 
                    Kolay değil... 
 Dayan o zaman 
                    Dayan!.. 
                        Dayanabildiğin kadar.  
 
 
Biliyorum kolay değil. 
Dinime imanıma biliyorum. 
Söylemler mide üzerine. 
Açlık bilinç üzerine... 
  
Biliyorum. 
             Açlık söylemleri kolay... 
                     Aç açık kalmak kolay değil... 
   
Biliyorum. 
             Bu yoksulluk. 
                     Bu gözyaşı. 
                            Bu alın teri. 
  
Alın teri demek kolay. 
             Terlemek kolay değil... 
  
  
Dayan o zaman. 
                      Dayan!.. 
                          Dayanabildiğin kadar. 
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Biliyorum. 
          Bu umut. 
               Bu emek. 
                    Bu ekmek senin. 
Biliyorum. 
Dinime imanıma biliyorum. 
"Höööttt!.." desen alacaksın. 
                  Ekmek aslanın ağzında değil... 
  
 Biliyorum. 
         Bu işkence. 
               Bu yoksulluk. 
                    Bu çocuklar... 
Dinime imanıma biliyorum. 
                     Onları da biliyorum. 
                            Onların açlığı kolay değil...  
  
Biliyorum kolay değil. 
Bu zam. 
    Bu zulüm. 
         Bu işkence. 
  
                        Bu hasret. 
                              Bu yoksulluk                                        
                                   Bu gözaltı. 
  
                        Bu tutukevi. 
                             Bu hücre. 
                                  Bu yargısız infaz... 
 Dinime imanıma biliyorum. 
              Onları da biliyorum. 
              Sen sok, 
                   sok elini aslanın ağzına. 
"Höööttt!" desen alacaksın. 
           Artık o aslan. 
                       Bildiğin aslan değil... 
  
                                           Yılmaz SUNUCU 
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PATLAMA NOKTASI 
 
    ( l .Ses- 
               Sert ve kararalı… ) 
Sus!..  
Susun!.. 
Susalım!.. 
Sussun herkes. 
          Her kafadan bir ses çıkmasın, 
          Ortalık karışmasın… 
  
Sus!.. 
Susun!.. 
Susalım!.. 
Sussun herkes. 
           Ayıp değil mi? 
           Başta büyükler konuşurken. 
  
Sus!.. 
Susun!.. 
Susalım!.. 
Sussun herkes. 
           Sessiz bir dünya için, 
           Sakin bir dünya için. 
  
 
 
( II. Ses- 
             Alaycı ve gülümseyen bir sesle) 
 
Sus!.. 
Susun!.. 
Susalım!.. 
Sussun herkes. 
              Tatsız bir dünya için, 
              Tuzsuz bir dünya için. 
  
                                                      Yılmaz SUNUCU 
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SÜNNET Mİ ? 
FARZ MI  ? 
  
1955 Muhaciri Şirzat'ın 
Sünetsiz olduğunu 
1999 da anladı 
Şirzat'ı salacakta yıkayan imam. 
  
İçin,  için 
"Gavurun Dölü, "  "Gavurun Dölü , " diye diye  
Alacağı parayı düşünerek  
Yıkadı yüdü sesini çıkarmadan. 
  
Yedi mevlidinde 
Aldığı parayı az bulunca  
Açıklayıverdi bildiğini. 

 
Oysa ki 
          1945'te  

Tam sünnet olacakken Şirzat. 
                           Yasaklanmıştı 
                            Düğünler,  
                            Bayramlar. 
                            Sünnetler,  

Suyun öte yakasında  
                                Şirzat'ın köyünde. 
  

1947'de ölen  
Şirzat'ın dul anası Şaziment 
Ve de  
1955 muhaciri  

                   1959 da karısı olan Kısmet, 
                     Yaşamışlardı  
                       Suyun öte yakasında 
                                          yasakları. 
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1954 seçimlerinden sonra  
Özel yasa ile gelmişlerdi 
                   Anavatan'a 
  
Anavatan'da 
Şirzat'ın düğününden 
           Dört yıl önceki toplu sünnette 
           On dokuz yaşında ki Şirzat 
           "Ben de sünnetsizim, "  
            Diyemedi. 
  
1960 ta karısı olan Kısmet 
            Hiç bir zaman  
             Hiç bir yerde 
            Anlatamadı öykünün aslını  

            Utancından. 
  
Son yolculuğunda  
Son kez yıkayan imama göre  
              "Gavur, " olan 
                           Şirzat., 
               Sünnetsiz doğdu,  

Sünnetsiz öldü. 
  
                      Sünnet mi,  
                                  Farz mı ?  . . .  
                                       
                        Her bildiğini 
                                  Tam bilmeden 

               Açıklamak . . . .  
 
                                                                         Yılmaz SUNUCU 
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Anasının ; 
“Kahraman askerim… Memedim!... 
Üç kızı gönlümden geçiriyorum. Teskerenden sonra birbirinizi görüp, birbirinizi 
beğenirseniz nişanlanmanız için. . .” 

                                     diye mektup yazan anasına  Memed’in   yaktığı türkü. 
 

KAHRAMAN ASKER MEMED’İN  
              TESKERE TÜRKÜSÜ 
 
“Anasını satayım !” 
         Otuz üç gün kaldı 
         Anamı görmeye 
         Elini öpmeye. 
 
Bu gün. 
         Yarın. 
              Öbür gün. 
On kez saysam. 
Üç gün kalır. 
 
“Anasını satayım !” 
              Anamı görmeye.  
              Elini öpmeye  
              Otuz üç gün kaldı. 
Bir.  
     İki.  
          Üç. 
 İnanın çok güç. 
 
Hava çok soğuk. 
Her yanım kar… 
 
“Anasını satayım,”  
             Sınırın öte yanı düşman. 
                      Sınır neresi? . .  
                                   Düşman kim ? . .  
Kim çizdi bu sınırları  Kim ? . .  
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                 Dört yanım kar.  
                 Hani yar ? . . 
 
                 Kim koydu bu kuralları kim ? . . 
 
                  “Anasını satayım,”  
                                 Otuz üç gün kaldı. 
                                 Anamı görmeye. 
                                 Yarimi  bulmaya.  
                                           Bir.  
                                              İki.  
                                                 Üç. 
                                           Günleri saymak, 
                                                    inanın çok güç ! . .  
 
 
 
 
                  (Üç dakika sonra) 
 
                 Daaann ! . .  
                           Daaannn ! . . 
                                             Dannnn ! . .  
 
                 Üçüncü kurşunun , 
                               Sesini duyamadı , 
                                              Kahraman . . .  
 
                                                              Yılmaz SUNUCU  

 

 91 



 

 92 



 
 93 



  94 



EMEĞİN ÖZGÜRLÜĞÜ 
Milyarlarca yıllık yeryüzünde  
Değişmeyen kurallara 
                                Krallara 
                               Kararan güne inat  
                                      Güçler birleşip  
                                      Yüce güç olur. 
                 İndiriverirler  
                 Yedi kat gökyüzündeki görümsüzleri. 
                                                           Ölümsüzleri. 
Sen  
Yedi kat yer altında ki maden işçisi  
Sen  
Gökdelenlerin üzerindeki kalıp ustası. 
                                              İşçisi 
                                              Köylüsü  
                                              Kafa ve kol emekçisi  
                        Tut  
                        Tut ki ellerinizden   
                        Yüceltin emeğinizi                                            
Zamansız yağan yağmura inat  
Kor gönlünüze serpişin birbirinizin.  
                      Emeği yüceltip, 
                      Doğayı ışıtın.  
                      Ve  
                      Kişiyi mutlu kılın.  
Yıkıldı kurallar. 
Ekmek aslanın ağzında değil. 
 
Yıkıldı kurallar. 
Ekmek el kapısında değil. 
                  Krallar öldü. 
                  Kurallarda öldü. 
                  Gelen kurallar bizimdir. 
                       Yaşasın ekmek  
                                 Yaşasın özgür emek     
                                                                 Yılmaz SUNUCU 
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NE CEBİMDE ÜZÜM VAR, 
NE DE YÜREĞİMDE MUTLULUK 

Dört yaşımda  
Annem üzüm doldurdu cebime.  
                          Sokaklar benimdi.  
                          Yüreğimde mutluluk. 

 
Altı yaşımda  
Çarşının yolunu buldum.  
                          Cebimde üzüm  
                          Elim de arkadaşımın eli.  
 
Babamdan önce  
Leblebici amca karşıladı bizi  
Cebimde ki üzümler karıştı leblebiye. 

 
Yirmi yaşımda  
İstanbul’da Bayazit Meydanında  
Ahmet’i buldum düşünceler denizinde. 
                           Yol parası yokmuş. 
                           Gidemiyormuş memleketimiz Uşak’a 

 
Bölüştük üzüm leblebi örneği. 
Cebimdeki parayı. 
 
Otuz yaşımda  
Nuran’la tanıştım Bornova’da 
Cebimde üzüm, elimde arkadaşım olan kızmış. 
Amcası Ahmet anlatmış bunları. 
 
 
Yetmiş yaşımda  
Nuran’la karşılaştım yeniden.  
Geçmişini anlattı bu kez. 
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                   Aslında; 
                                     Anasının adı Rojin, 
                                     Babasının adı Baran’mış. 
                                     Yılarca saklamışlar bunu. 

 
 

                   Kendisi de değiştirmiş ismini.  
                                     Berfu olmuş… 

 
                   Esenleştik. 
                   Ayrıldık. 
 
                                Ne cebimde üzüm vardı, 
                                Ne de yüreğimde mutluluk. 
                                                      
                                                                  Yılmaz SUNUCU 
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BÖLÜK PÖRÇÜK ANILARDA 12 MART 
VEYA 
12 EYLÜL,"                                                
İSİMLİ ŞİİRİMİN TOPLUMSAL  ANATOMİSİ . . .  
 
ANI:  
         BİR 
106 sayfada okuyacağınız şiirimi önce “Şiirimizde  Öğretmen,” isimli altı 
ciltlik şiir toplaşmamın 4.sünde, sonrada   "Memleket Türküsü," isimli şiir 
kitabımda  yayınlamıştım. Aynı okulda çalıştığımız edebiyat öğretmeni bir 
arkadaş; 
"Diğer şiirleriniz arasında bu şiirinize niçin yer verdiniz?.. Bunun hiç bir 
şiirsel yanı yok," dedi.  

Bende; 
 “O görüş sizin açınızdan size göre doğrudur. Saygı duyarım." dedim. 
İkimizde karşılıklı yeni bir değerlendirme yapmadı 
 
ANI:  
         İKİ                                   
 1995 yılına İzmir-Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Kemal Baysak 
yeni yapılan Ziya Gökalp Kültür Merkezinde Dıgıl Sanat Merkezi 
Yöneticilerinden Nüket-Tayfun PEZEK’lerin katkıları ile bir dizi etkinlikler 
başlattı. Köy Enstitüleri üzerine yapılan etkinlikte Fakir Baykurt, Can Yücel, 
Talip Apaydın ve ben vardım. Konuşmamın bir yerinde ben; "Bu etkinlikler, 
bu kültür merkezi güzel... Ama yer ve zaman ne denli değişirse değişsin 
böyle yerlerde konuşmacılar da, dinleyiciler de belirli bir sayıda ayni 
kişilerden oluşuyor. Sanki bindirilmiş birlikler örneği… Etkinlik bu konuyu 
görev bilmiş arkadaşlarla gerçekleşiyor. Kısaca kendimiz konuşup kendimiz 
dinliyoruz. Köy Enstitüleri bir masaldı geldi geçti. Şimdi farklı şeyler 
yapmalıyız. Kent Enstitüleri oluşturup özellikle kenar mahallelerdeki 
vatandaşların  sorunların dinleyerek onlarla birlikte bir şeyler yapmalıyız," 
dedim. 
 Bir süre sonra Sayın Kemal Baysak kenar mahallelerde yeni yeni  
oluşturduğu Kültür Merkezlerini tanıtma gezileri düzenledi. Çağrılan Köy 
Enstitülü arkadaşların içinde ben de vardım. Buraların yolları ve çevre 
düzenlemeleri daha bitmemişti. Sevgili büyüğümüz Sayın Ferit Oğuz Bayır 
bana "Köy Enstitülerinin tekne kazıntısı," derdi. Tanıtım gezisine katılan 
Köy Enstitülü ağabeylerimizin içinde en küçüğü benden en az on yaş 
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büyüktü. İçlerinden biri arabadan inip kültür merkezlerine doğru ilerlerken 
çukurları geçmek, tepeleri tırmanmakta beni sürekli korumasına alıyordu. 
Ben utanıyordum. En sonunda sordum. 
"Sevgili Ağabeyim, niçin beni korumaya çalışıyorsun? Ben utanıyorum. 
Benim sizi korumam gerek değil mi?," dedim.   
O; "Sen bize benden çok gereklisin," dedi. Gerekçesini sordum. Başını 
salladı. O an hiç bir şey söylemedi. Sonra bir ara kültür merkezinin içinde bir 
masa etrafında karşı karşıya oturduk. Cebinden bir kağıt çıkardı. Bu yapıtın 
106. sayfasında okuyacağınız  şiirimi okumaya başladı. Sonra da sordu. "Bu 
şiiri nasıl yazdın? Bu şiirde sen beni anlatmışsın. Benim yaşadıklarımı nasıl 
biliyorsun," dedi. O anda gözlerinde oluşan buğulanma göz yaşına 
dönüşmüştü. Başka konuşmadık. İkimizde gözlerimizde ki yaşları sildik. 
Ayağa kalktık birbirimize sarıldık... Sarıldık.... Sarıldık...                                                       
 
 
ANI; 
         ÜÇ 

1994 yılında Uşak ve Eşme'den Atatürkçü Düşünce Derneği ve 
Öğretmen Örgütünden ortak çağrı aldım. Önce Uşak'ta söyleştik. Ertesi gün 
Eşme'ye geçtik. Eşme'de konuşmama masanın başında oturarak değil ayağa 
kalkıp 106. sayfada ki şiirimi tiyatral bir şekilde okudum. Üç yıl sonra 
Mahmut Makal, Mustafa Beyköylü ve ben yeniden Eşme'de idik. Etkinlik 
başlamadan önce dinleyicilerden birisi bana;                             
"Şiir okuyacak mısın?" dedi. "Okurum," dedim. 
Bu kez farklı bir şiirimi okudum. Toplantı sonunda katılımcılardan Ali 
ŞİŞMAN isimli arkadaş ; "Ben 80 Km öteden Kula’dan sizi geçen 
gelişinizdeki o şiirinizi okursunuz diye gelmiştim, Okumadınız," diye sitem 
etti.  
ANI; 
        DÖRT 
 
1990 lı yıllarda Bornova Belediyesi “Edebiyat Günleri” düzenlerdi. En az 
üç gün süren bu etkinliklerin aralarında izleyiciler öbekler şeklinde birbirleri 
ile söyleşip tanışırlardı.   Yıllardır görmediğim Savaştepe’den benden bir alt 
sınıfta olan Halil ŞAHAN arkadaşı gördüm. Tanıdım. O beni tanımadı. 
Onlara yaklaştım Manisa’dan gelmişlerdi. Birbirlerini tanıyorlardı. 
Etkinliğin değerlendirmesini yapıyorlardı. Onlar söyleşirken ben dinleyici 
durumunda kaldım. Sözlerinin bitmesini, sıranın bana gelmesini 
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bekliyordum. İçlerinden biri konuyu öğretmen örgütlerinden birinin bir kaç 
ay önce Cumhuriyet Gazetesinde yayınladıkları etkinlik duyurularındaki 
dizelerden söz edip o şiiri hangi kitapta bulabileceğini sordu.  
Bir başkası; “Onu bulsan bulsan ya yazarın kendisinden, ya da öğretmen  
arkadaşlarının birinden ya da Kitapçı Bahattin’den bulabilirsin;”    dedi. O 
anda tam ben söze girecekken içlerinde en uzun boylusu bana dönerek;  
“Arkadaş ne konuşuyorsun ne de bizim konuşmalarımız üzerine 
düşüncelerini söylüyorsun. MİT’ten misin, nesin?” dedi. 
Güldüm ve ekledim;                                                                         
“ Konuşma sırası bana gelmediği için salt dinlemeyi yeğledim,” dedim.  
Adımı sordular. Söyledim. 

Bu kez ayni arkadaş;  
“Yılmaz Sunucu!...Yılmaz 
Sunucu!... İsmail Yılmaz 
Sunucu!...” demeye başladı. 
Bana sarıldı. Kendini tanıttı 
. Mehmet Yaşar BİLEN 
imiş. Mehmet Yaşar BİLEN 
ile yıllar önce Samsun’da 
EĞİTİM, Uşak’ta YARIN 
isimli dergiyi çıkardığım 
günlerde sürekli yazışan 
mektup arkadaşı idik. 
M.Yaşar BİLEN üretken ve 
iyi bir eleştirmendi 
Mehmet Yaşar BİLEN 
Cumhuriyet Gazetesi’nde ki 
iki dizenin devamını arayan 
arkadaşa dönerek; 
“Aradığın o şiir bu 
arkadaşın kaleminden ve 
yüreğinden doğdu.” dedi. 
Arkasından ekledi. “Kitapçı 
Bahattin’de kitap aramana 
gerek yok. Şiirin kendisini o 
şiiri yaratan bu arkadaşta 
bulabilirsin,” diyerek 
sözünü tamamladı. Kitapçı 
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Bahattin’i şimdi de  ben size anlatayım;                                    
Kitapçı Bahattin İzmir’in ilk sahafı olarak SAHAF  kavramını İzmir’e 
armağan eden  kişidir. 
 1960 yılından sonra İstanbul’da öğrenciliğim yıllarında öğrendiğim 
bilgilerle Bahattin Ağabeyimi sahaflığa  ben başlattım.. Bahattin ağabeyim  
işini diğer ağabeyimden ayırınca Anafartalar Caddesi 724   nolu dükkanda 
market açmaya karar verdi. Açılan market bir süre çalışsa da verimli olmadı. 
 
O yıllar kağıdın, kitabın, yağın, gazın zor bulunduğu yıllardı. Bir süre sonra 
Anafartalar Caddesi 724 nolu dükkanda okullar kapanınca yaz aylarında 
öğrencilerden aldığımız kitapları düzenleyip sıraladık. Yokluk yılları nedeni 
ile aradığı kitabı bulamayan öğrencilerin o kitapları ekonomik şekilde 
edinmelerini sağladık. Bu konu Bahattin Ağabeyime daha çekici geldi. 

Burası okul kitaplarının 
dışında bilimsel 
kaynaklara, sanat , tarih, 
turizm  gibi farklı 
konularda kaynak kitap  
arayanların çözüm 
noktası oldu. Zaman 
içinde bu uğraş eski  
kitapçılıktan  öte  
sahaflığa dönüştü. 
 
100. sayfadaki resimde  
tenekeci, lehimci 
dükkanı iken kapatılan 
o yerin Bahattin 
Ağabeyim ve benim 
yeniden yapılışını 
izleyişimizi  
gördüğünüz Hatuniye 
Camisinin  karşısında ki 
bu dükkan yetmedi. 
Arka sokakta ikinci 
dükkanda kiralandı. O 

da yetmedi üçüncüsü de kiralandı. Bu üç dükkan tavanlarına dek çeşitli 
konularda kitaplarla doldu. 
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(Arada şunu anlatayım. 1967 yılında araştırmacı yazar Bezmi  Nusret 
Kaygusuz’un    ölümü nedeni  ile kalıtcılarından kitaplığını satın  aldığımız  
kitaplarının arasından çıkan  Şeyh Bedrettin in iki çuval  Varidat’ını  
Seka’ya gitmekten  kurtardık) 
Kitapçı Bahattin artık İzmir’de bu işi yapmaya soyunanların, yurdun çeşitli 
yerlerinden kitap arayan kitap 
dostlarının sorunlarının çözüm 
noktası oldu.     
Siz yılardır aradığınız bir kitabı 
sahafların  birinde bulunca bu kitabı  
koklar mısınız?.. O kokunun başka 
bir tadı olduğunu bilir misiniz? 
Şimdi artık e-postalar ve  e-kitaplar 
var, değil mi?... 
Yoksa siz “Sahaf”ı hala” Eski 
Kitapçı,”  mı  sanıyorsunuz.  
Sahafın ne olduğunu, ne işe 
yaradığını bilen bilir... 
 
 
ANI ; 
        BEŞ 
Cumhuriyetimiz kısa yaşantısında 
demokrasimiz çok duraksamalar 
geçirdi. Bu duraksamalar benim 
yaşantıma da girdi. Duraksamaların 
yükünü de çektim. 
Demokrasi adına Cumhuriyetimize yapılan duraksamaları sıralarsam; 
27 Mayıs 1960 ; 12 Mart 1972 ; 12 Eylül 1980 olmakla birlikte arada 
topluma yansımayan belki de unutulan Talat Aydemir’in 21 Şubat  ve 21 
Mayıs eylemleri de var.  
Bir de bu gün için gündemi dolduran 28 Şubat ?...                                               
2 8 Şubat  var ama 28 Nisan 1960 ı hiç kimse gündeme getirmiyor. 
Toplumun büyük bir kesimi 28 Nisan 1960’ ın ne olduğunu bilmiyor. 
Demokrasi adına bu duraksamaların her döneminde yükünü çekenler oldu. 
Yükünü çekenlerinin yanında o günlerde erki elinde bulunduranlara şirin 
görünmek isteyenler de çıktı.  

Günaydın, 11 Ekim 1986 
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Bu örnekleri kendi yaşantımdan aktarayım. Yazı uzayacak ama bazı konuları 
yinelemekte yarar var. 
Sanayi devrimine geçişi zorlayan toplumlar gelişmiş ülkeler için en kolay 
pazardır. Bu ülkelerin sanayi ürünlerini pazarlamaları için çeşitli yöntemleri 
vardır. Doğal ki bu yöntemler ülkemizde de kullanıldı. Böylece sanayi 
devlerine yeni pazarlar açıldı.  
Ülkemizde otomotiv sanayi 1965’ten sonra binek arabaların montaj sanayi 
ile başladı. Gazeteler ön ödemeler ve kupon toplama yöntemleri ile, çeşitli 
gazoz markaları kendi pazarlarını da artırmak için kapak toplatıp çekiliş   
yöntemleri ile bu araba pazarladılar. 
Ön ödeme yöntemi ile bende ülkemizde ki ilk binek arabasından edinme 
sevdasına kapıldım. 
Bu arada bulunduğum kentin Milli Eğitim Müdürlüğü için adım ilk sırada 
geçmeye başladı. Gerçekleşti de. Olaylar hızla gelişti. Sokakta veya 
öğretmen lokalinde karşılaştığımızda zorunlu olmadıktan sonra 
selamlaşmadığımız kişiler metrelerce ötelerden benimle selamlaşmaya 
başladılar. 
Arabamla giderken bile içindeki bana selam veriyorlardı. 
Bazen bu olay çok gülünç oluyordu. 
Gülünç olanına gelince; 
Günlerden bir gün kentimizin en kalabalık caddenin sağ kaldırımında 
yürüyordum. Arabam da o anlarda kayınbiraderimde idi. Caddenin 
ötelerinden kayınbiraderim arabamla geldiğini gördüm. Karşı kaldırımdan da 
çok az selamlaştığımız bir grup arkadaş geliyordu. Onlar arabama daha 
yakındılar. Arabamı görünce kıpırdanmaya başladılar. Kaldırımın kenarına 
doğru yaklaştılar. Hazır ola geçtiler. İçlerinde ikisi ceketlerini ilikledi. İçinde 
ben olmayan arama selam verdiler. Ben karşı kaldırımda idim. Kalabalıktan 
ve biraz uzakta olduğumdan beni görmediler. 
O an uzun uzun düşündüm.  
İçin içinde güldüm... 
 
 
Günler geçti ülkemizde 12 Mart oluştu. On yıl sonra da 12 Eylül... Bu 
günlerde bazı kişilere suç yaratılıp o suçlar yüklendi. Okuduğu gazete veya 
kitaplar suçlu olmalarına yetti. Suç yaratılmadan önce göz altına alındılar. 
Sonrada suç dosyaları hazırlandı.   
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Aziz Nesin’in Fil Hamdi isimli gülmece öyküsü örneği. Her yerleşim 
biriminde bazı  kişiler toplanmaya başladı. Bu oluşumuzdan kentimizde 
payına düşeni aldı. Kentimizde de göz altılar başladı.  
Bana göre ben ilk sıralarda idim. 
Öyle de oldu. Sıra bana geldi. Aldılar beni,  önce birinci şube müdürünün 
odasında bir sandalye üzerinde saatlerce oturttular. Kapının aralığından 
koridoru görüyorum. Koridorun sonunda Nüfus Müdürlüğü var. Bir ara 
Nüfus Müdürlüğüne doğru bir grup ilerliyordu. Bunların arasında ceketini 
ilikleyip hazır ola geçip, içinde ben olmayan arabama selam veren arkadaşta 
var. Kapı aralığından onu gördüm. O da beni gördü. Beni gördüğü an çok 
korktu. Kafasını ve yönünü öte yana hızla çevirip öyle bir uzaklaştı ki o  
kişinin yüzündeki korkuyu  bu tepkisini  görmenizi isterdim.       
Aziz Nesin’in Fil Hamdi öyküsü örneği kentlerden toplanan bizleri o anda 
erki elinde bulunduranlarda ne yapacaklarını bilmiyorlardı. O nedenle en 
yakın sıkı Yönetim Mahkemelerine gönderiliyordu. 
Bu göndermeler çoğalınca; 
Sayın İsmet İnönü’nün,  
“Bu kadar kişilerin suçlarını saptamadan bunları futbol sahalarına mı 
dolduracaksınız ,” şeklindeki demeci basında yayınlanınca o anda Sıkı 
Yönetim Mahkemelerine gönderilenler yarı yoldan geri getirilip serbest 
bırakıldı. 
Bu demeçten önce içeriye alınanların dertlerini anlatmaları aylar, yıllar aldı.     
 
Konuyu neden uzatarak anlattığıma gelince;  
 
1962-1980 yılları arasında Şiirimizde Öğretmen isimli öğretmenlik üzerine 
yüzlerce şiiri içine alan altı ciltlik toplaşma yayınladım. Bana ve yapıtıma 
daha önce övgüler söyleyen bir arkadaşa 12 Mart’tan sonra okul yöneticiliği 
önerilmiş. O da kendisini atayacak erke şirin görünmek için benim için 
savcılığa şikayette bulunmuş. Savcılığa sunduğu dilekçede; “Sol görüşlüdür. 
Çevresine solcu kitaplar okunmasını önerir. Önermekle kalmaz kendi de sol 
içerikli yazı ve şiirler yazıp kitaplar yayınlar,” diye anlatmış. Dilekçesine de 
benim yayınladığım Şiirimizde Öğretmen kitaplarımı iliştirmiş. Dönem 
Cumhuriyetimizin duraksadığı, demokrasiye şal örtüldüğü dönem olsa da bu 
dönemlerde de bilimin ve hukukun kurallarını kendi iç sesinde de duyarak 
karar veren savcılar da vardı.  
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Suç olarak savcılığa şikayet 
dilekçesinin ekinde sunulan 
yapıtıma Savcı; 
“ Öğretmenliğin kutsallığı ve 
fedakarlığı anlatılan bu yapıt her 
öğretmenin kitaplığında 
bulunmalı ,” 
anlamında ki yanda örneği 
bulunan kararı ile akladı. 
Ne diyelim.   
Her yönlü erki  elinde 
bulunduranları da tarih kendi akışı 
içinde kendisi yargılayacak . 
Yargılıyor da...   
Unutmayalım. 
 Gallileo “Dünya dönüyor,” 
dediği için giyotine gitmişti. 
Giderken;  
“Siz ne karar verirseniz verin 
dünya dönüyor,”  demişti... 
Bu gün için Galilao’nun adını 
ilkokul öğrencileri bile biliyor. 
Saygı ile de anıyor.  
Galilao’yu  giyotine gönderen 
yargıcın adını siz biliyor musunuz. 
Bilmenize de gerek yok... 
 
İsmini şu anda anımsamadığınız o 
yargıç şimdi Tarih Dedenin en 
derin nefret çukurunda.  
O yargıcın adını anımsamaya ne 
gerek var. . . 
ANI;  
ALTI 
Altıcı anıyı da şiiri okuduktan 
sonra siz yazar mısınız?... 
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BÖLÜK PÖRÇÜK ANILARDA   

12 MART VEYA 12 EYLÜL . . . 
"Özgürlük adına özgürlüğümüzü yiyen  
‘Şallı Demokrasi’ bulucularına..." 
 
Sabahın   
Ala şafağında   
Kapının zilini çalmışlar.  

Anam açmış kapıyı.  
Karşısında bir kaç adam; 
- Buyurun...  

         - Kimi aradınız?...  
- Öğretmen beyle görüşecektik.  
- Bir şey mi var?..  

                                             
                                                 "Çok kibarlar"  

                              - Hayır… 
                                       Arkadaşıyız.... 

 
Anamın sesine kalktım. 
Kapıda  

“Tanımadığım birkaç yüz” 
Sordum öndekine ; 
                       -Bir şey  mi diyecektiniz?... 
 Söyledi sertçe; 
                      - Hayır!...  
                                      Karakola kadar gideceğiz... 
 “-İzin verin bir dakika  
            Karımla konuşayım. 
                        Dönebilir miyim akşama...” 
                               “ Biz ne bilelim Hocam!...  
                                     Bize emir verenler, 
                                     Elimize adresinizi verdiler 
                                               Alın getirin dediler.” 
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Karım 
          Çocuklarımın anası 
          Bir elmanın diğer yarısı 
          Şimdilik hoşça kal 
          Kızıma bir şey söyleme 
          Gelirim belki akşama 
          Gelemezsen yalan söyle 
          Sana bir şeyler almaya gitti de komşu kente 
           
         O Tanrı 
         Bizim de Tanrımızdır. 
           Yalana  
   “Mubah”  

dememiş miydi yerli yerinde ...  
Ama  
         Gelemezsem 
                  Hem de hiç gelemezsem 
                  Şimdi yaşamı toz pembe gören Kızıma 
                  Baba bile diyemeyen Oğluma 

         Yalan 
Söyleme... 

Kırk güne dek dönmezsem. 
Gün olur beni anımsarsanız 
Ve 
     Sen. 
           Ve 
                Anam.  
 
O güne dek kahrınızdan ölmezseniz 
Ağlamayın hiç  
Gözyaşı dökmeyin. 
 
          
             ”Aldılar götürdüler,  
               Dünyayı burnum dam getirdiler” 

demeyin... 
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Ama 
Bana sorarsanız 
              “Aldılar götürdüler, 
   Dünyayı burnumdan getirdiler...” 
 
Birkaç resim gösterdiler.  
                Sordular. 
                   -Tanıyor musun? 
              Tanısan  
        Suç… 
                Tanımasan 
         Suç 
                                      üstü   
                    suç. 
   
         “Aldılar götürdüler 
         Dünyayı burnumdan getirdiler...” 
“Resimleri  
 Günlük Güncelerde gördüm,” 
                          dersen 

                 
“Uyutma bizi,” 
                         derler… 

“Hiç görmedim,” 
  dersen , 
              “Kahkaha ile gülerler…” 
“Günlük Günceler  
 Boy-boy verdi resimlerini. 
 On beşlik 
                    Yirmilik 
   Otuzluk 
Bacılar... 
               Kırklık 
         Ellilik 
                            Altmışlık                                    
Analar... 
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                  Yetmişlik, 
          Seksenlik 
                Doksanlık 
        Nineler... 
 Resimlerine ağladılar. 
 
                   Fidan gibiymiş...  
                      Civan gibiymiş... 
  Tuuu!.. Tu,Tuuuuhhh!...  
    Manşallah... 
    Elemterekeyfe  
           fiş, 
    Kem gözlere şiş,” 
    dediler . 
     deyemezsin… 
          
“De de  
               Göreyim seni.” 
         “Sen belletmişsindir... 
    Sen öğretmişsindir…” 
      derler… 
" Alırlar götürürler 
Dünyayı burnundan getirirler" 
 
“Dünya ne denli büyük olursa olsun. 
Gelirse bir kez gelir burundan. 
De!..  
De!.. ulan bildiğini 
            Ölürsen 
       Bir kez ölürsün, dedim,” 
    kendime… 
Ve  
Dedim.  
-Tanıyorum, 
 
-Nereden? 
 -İşte ,  
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              Şurdan – Buradan. 
      Saydım birkaç günlük günce ismi.  
 
       “DEMEK ONLAR HAAA!..."  
 
 Şakır!..Şakır!..da şakır!..şakır!..  
 Takır!..Takır!.. da takır!.. takır!..  
 
    Daktilo ile yazılır.  
    Adına bir dosya açılır... 
 
   “O günceler her yerde bulunur.  
     Günde üç dört bir satılır,"  
      deyemezsin... 
De de  
       göreyim seni..  
  
                            "Alırlar götürürler” 
   Dünyayı burnundan getirirler..."  
 
“Dünya 
  Ne denli büyük olursa olsun.  
  De!... 
 De  
                   ulan bildiğini. 
  ölürsen, 
   bir kez ölürsün, dedim ,” 
                                                               kendime 
 
                           Yüzüme baktılar 
  Sanırız konuşacaksın dediler.  
   
 
                           "Aldılar götürdüler.” 
  Dünyayı burnumdan getirdiler." 
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“O günlük günceleri okumak suç mu?"  
    dedim.  
    
           “Sormadık sana,” 
                          dediler. 
    
            “Öyle ise suçum ne?” 
   dedim.  
   “Güldürme bizi,” 
      dediler.  
       
 "Aldılar götürdüler,” 
Dünyayı burnumdan getirdiler.” 
“Ama dünya ne denli büyük olursa olsun.  
 Gelirse bir kez gelir burundan 
 Ölürsem 
  Bir kez ölürüm, 
       dedim,”  
    kendime, 
   
 
Söyledim bildiklerimi.  
                       Suçumu sordum. 
                                       
SÖYLEYEMEDİLER 
                      “Aldılar götürdüler” 
                       Dünyayı burnumdan getirdiler”  
 
SUÇUM NEYDİ?...  
SUÇUM NEYDİ?.. 
 SUÇUM NEYDİ?.   SUÇUN NEYDİ?...  
         
                           YILMAZ SUNUCU 
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GÜZELLİĞİN ÖLÇÜSÜ, 
YAŞAMIM BİR PARÇASI OLAN ŞİİR 
VE  
ŞİİRİMİZDE ÖĞRETMENLERİN YAŞAM ÖYKÜSÜ 

 
1960 öncesi Savaştepe’deki öğrenciliğimde 
kutlamalar ve etkinlikler derslerden önce 
gelirdi. Bu öncelik dersleri aksatmazdı. 
Akşam yemeklerinden sonra olurdu. 
Programların içinde şiir ve müzik başattı. 
Programlarda sunulacak yeni bir şiir 
bulmak için tüm kaynakları taramak 
gerekiyordu. O da zaman alıyordu. 
Öğretmenliğime  başlayınca bu konuda 
kaynak olacak bir yapıt hazırlamaya karar 
verdim. Yayınların tarayarak gazetelerde 

çağrılar yayınlayarak öğretmenlik üzerine yazılan şiirleri topladım. 
Bu konuda ışıklar içince olsunlar. Cumhuriyet Gazetesinde Sayın  
Nadir NADİ’nin,Milliyet Gazetesinde Sayın  Abdi İPEKÇİ’nin 

duyurularımın kitleye ulaşmasında çok 
katkıları oldu.1963 yılında Samsun’da görev 
yaparken ŞİİRİMİZDE ÖĞRETMEN I ‘i 
yayınladım. Ankara’da bir dağıtımcıya gittim. 
Amacımı anlattım.Dağıtımcı elimden kitabımı 
aldı. Şöyle bir baktı. Kararını söyledi;  
“Bunu yayınlayan siz değil de …………..(O 
zaman için gündemde olan kendi 
şiirlerinden başka çeşitli konularda toplaşma 
şiir kitapları yayınlayan üç isimli bir şairin 
ismini söyledi.) olsaydı dağıtmak için alırdım. 
Sizi kim tanıyor ki ben bunu kime satayım. 

İçeriği yararlı ve güzel olabilir. Ben aldığım bir ürünün satış 
sansına bakarım.” Dedi. O yıllarda Türkiye Öğretmen Dernekleri 
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Milli Federasyonu(T.Ö.D.M .F) isimli yaygın ve güçlü bir 
öğretmen örgütü vardı Onun Samsun Şube Başkanı idim.1965’te 
de Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) kuruldu.TÖS’ünde Bu 
kuruluşunda içinde oldum. Samsun şube başkanlığına seçilmiştim. 
O yıllarda toplum, özellikle öğretmenler ülke sorunları ile kitap ile 
iç içe idi. Dağıtımcı konuya sıcak bakmayınca Şiirimizde 
Öğretmen yapıtım kitleye örgütümüz eliyle ulaştı.1966 da  Yedek 
Subaylığımda da zamanımı değerlendirip Şiirimizde Öğretmen 
II’yi yayınladım. Yedek Subaylığımdan sonra Kırşehir’e atandım. 
Burada sıra Şiirimizde Öğretmen III’e geldi. Arkasından da 
Şiirimizde Öğretmen IV ‘e sıra geldi onu yayınladım. O yıllarda 
örgütümüzün kurultaylarından biri de Kayseri de yapılacaktı. 
Dostlar Kayseri de bir kitapçı tanıdıklarından söz ettiler. Şiirimizde 
Öğretmen’lerden ona gönderirsem onun Kayseri’ye gelecek olan 
öğretmenlere kolaylıkla ulaşacağından söz ettiler. Kitapçının 
bilgisine başvurdum. Bana gönderebileceğim denli kitap 
göndermemi, satış ederi üzerinden yüzdesini alıp kalan kitapları ve 
satış tutarını yollayabileceğini yazdı. Kayseri’de ki Tok Kitabevine 
binden fazla kitap gönderdim. Arkadaşlar kurultay öncesi 
kitaplarımın büyük bir çoğunluğunun 
satıldığından söz ettiler. Kurultay sürerken 
bazı ön yargılı kişiler sokakta ki bayan bir 
öğretmene giyimini kınayarak saldırmaya 
başlamışlar. Saldırı öğretmenin üzerinde ki 
giysileri yırtmaya dek varmış. Bazı 
erdemli kişilerin öngörüsü ile öğretmen 
saldırganların elinden alınıp yakın bir çay 
bahçesinde ki masa örtüsü ile örtünüp bir 
faytona bindirilerek oteline gitmesini 
sağlamışlar.   
Kurultay başlamadan kurultayın yapılacağı 
sinemanın içindeki sandalyelerin altına içi 
benzin dolu gazoz şişeleri sıralamışlar. 
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Kurultay başladığı anda sokakta ki öğretmene saldırılardan sonra 
sinemaya ve kitaplarımı gönderdiğim Tok Kitap Evine ellerinde ki 
molotof kokteylleri ile saldırılarını  sürdürdüler. İçeride ki binden 
fazla öğretmen kapıların arkasına sandalyeleri yığarak içi benzin 
dolu şişeleri toplayarak yangını söndürmeye çalıştılar. Kurultay bir 
yana kaldı. Öncelik can güvenliklerinde idi. Ülke hızla 12 Mart’a 
doğru sürükleniyordu.  Bir süre sonrada 12 Mart geldi… On iki 
Mart beni Kırşehir’de yakaladı. Kırşehir de evim aranınca “Sol 
görüşlü bir öğretmenin evinde binlerce sol yayın yakalandı,” diye 
basında yer aldı.. Sözü edilen sol yayınlar baskıdan aldığım 
Şiirimizde Öğretmen kitaplarımdı. Konu üzerine yargı kararlarını 
kitabımızın 105. sayfada okudunuz.  
12 Mart’tan sonra istemin dışı Uşak İmam Hatip Lisesine atandım. 
Bir süre sonra  Kayseri’de ki kitapçıdan küçük bir koli aldım. 
İçinde yarısı yanmış veya yırtılmış Şiirimizde Öğretmen 
kitaplarıma ek bir de not çıktı. 
Notta;“Olayları biliyorsunuz. Konuyu yasal yollardan 
çözümlemeye çalışıyorum. Tazminat Davası açtım . Kendimde zor 
durumdayım. Tazminatımı alınca size olan borcumu 
ödeyeceğim.”  yazıyordu. 

Aradan belirli bir zaman geçince 
arkadaşlar Kayseri de ki kitapçının 
tazminat davasını kazanıp parasını 
aldığından söz ettiler. Benim de 
kitaplarımdan olan alacağımı istememi 
söylediler.  
Kitapçıya yazdım. Konuyu anlatarak 
alacağım olan parayı istedim. 
Bana; 
“Konu ile ve Tok Kitapevi ile bizim hiç 
bir ilişkimiz yoktur. Yasal yolları 
tamamlayarak burayı biz devraldık. 
Olayı  kitaplarınızı gönderdiğiniz kişi 
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ile çözümleyin.”  
İçeriğinde yanıt gönderdiler. 
Kitaplarım binden fazla öğretmen arkadaşa ulaştı. Kitapevi yakılan 
kitapçı Danıştay a açtığı davayı kazanarak  Devletten parasını aldı.  
Bana da işin yükünü çekmek kaldı.  
 
12 Eylül’den sonra tüm öğretmen örgütleri kapatılmıştı. 
Memurların ve öğretmenlerin sendika ve örgüt kurmaları 
yasaklanmıştı. Toplum yöntemini buldu. Önce emekli öğretmenler  
Eğit-Der’i kurdular. Arkasından da TÖB-Der kuruldu. Tüm bu 
olumsuzluklara karşın yer yer benden Şiirimizde Öğretmen 
istendiği gibi, yeni yenide şiirler de geliyordu. Elime yeterince şiir 
gelince sıranın “Şiirimizde Öğretmen IV ‘e,” geldiğini düşündüm. 
Onu da yayınladım. Bu yapıtlarımın gelirini de TÖB-DER’e 
bıraktığımı yapıtların ilk sayfasında kitleye duyurdum.  Bir süre 
sonra sağda ve solda toplumda ki sosyal sorunlara bakış açısında 
bölünme dönemi geldi. Bu dönemlerde kitaplar değil, sosyal 
olaylara bakış açısı farlı olan grupların kendi yayınları başat oldu. 
Şiirimizde Öğretmen değil, şiir ve öykü çok arkalarda kaldı. 
Bir dönem sonrada demokrasimiz 12 Eylül Muhtırası ile tanıştı. 12 
Eylül den önce bulunduğum kentte her gün toplumsal olaylarda bir 
can yitiyordu. Ertesi gün de karşı olaylar başlıyordu. Bulunduğum 
kent yaşanamaz duruma geldi. Ya öğretmenliğimi 
noktalayacaktım, ya da yaşamımı 
noktalayacaklardı. Atanmam yapılmadan 
İzmir’e geldim.  
Böylece  Şiirimizde Öğretmen dizisinin de 
yaşamı noktalandı.  
12 Eylül’den sonra Bornova idim. 
Bornova o yıllarda küçük bir kasaba idi. 
Bir süre sonra Ege Üniversitesinin içinde 9 
Eylül  Üniversitesi açıldı. Her yıl artan 
öğrenci sayısı Bornova’nın sosyal yapısını 
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da değiştirdi. Bu yıllarda öğrencilerim kendileri ile birlikte basın-
yayın şirketi kurmamıza zorladılar. 
Şiirimizde Öğretmen ’nin  dört cildinden 
seçmeler yaparak Şiirimizde Öğretmen 5 ve 
Şiirimizde Öğretmen 6’yı yayınladım. 
2010 yılında da Konak Belediye Başkanı 
Hakan Tartan’ın istemiyle yeniden 
seçmelerle yeni bir Şiirimizde Öğretmen 
daha yayınlanmış oldu. Böylece dört cilt 
Şiirimizde Öğretmen ve üç ciltte Şiirimizde 
Öğretmenlerden seçmeler yayınlanmış oldu. 
Bu da yetmedi. Kayseri’den gelen yarısı 
yırtık kitapların uçunda yanık izi olanlarının  
içinde yüz tanesini seçip ilk dört cildi bir 
arada ciltleyip oylumlu bir şekil alan yanda 
da resmi görülen bu yüz adet kitabı kitaplıklarında bulunması 
gereken dostlara armağan ettim. Böylece yayınladığım 
ŞİİRİMİZDE ÖĞRETMEN sayısı da yediye ulaştı. 12 Eylül den 
sonra yapılan seçimlerde Bornova’da Sayın Ali SÖZER   Bornova 
Belediye Başkanı oldu. Sayın Ali Sözer’le yazın adına san’at adına 
neler yapabileceğimizi konuştuk. Başta Aziz NESİN olmak üzere 
onlarca yazarı Bornova’da konuk ederek öncelikle öğrencileri ve 

kitleyi yeniden edebiyat ürünleri ile 
tanıştırdık. 
Böylece Şiir ve sanat Bornova’da 
sokaklara taşınca PTT önünde ki  
Sokak ve Küçük Park çevresi Sanat 
Sokağına dönüştürüldü. Bu dönemde 
Bornova Küçük Parkta  Sanat Kafe açmış 
olan Nüket-Tayfun PEZEK arkadaşlarla 
tanıştım. Nüket ve Tayfun PEZEK 
arkadaşların ekin  ve yazın adına bir arayış 
içinde olduklarını sezinleyince onların 
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Dığıl Kafelerinde haftada iki, üç gün etkinlikler başlattık. Bu 
dönemlerde bir çok arkadaşlarla tanışmamla birlikte Türabi 
DEĞERLİ ve Veysel GÜLTAŞ isimli arkadaşlarla tanıştım. 
Günlerden bir gün Veysel GÜLTAŞ arkadaş eşi ile tanıştırmak için  
evine gitmemizi önerdi. Türabi DEĞERLİ ile birlikte Sayın Veysel 
Gültaş’lara gittik. Evin içine girdik. Veysel GÜLTAŞ arkadaş 
Öğretmen olan eşi ile beni tanıştırmak isterken Veysel beyden önce 
eşi sözü başladı. 
“Ben Yılmaz beyi tanıyorum,” dedi. Şaşırdım. Nereden olduğunun 
sordum.Başladı anlatmaya;  
”Ben sizin Şiirimizde Öğretmen isimli yapıtımızdan  derslerimin 
konusu ile çakışınca çok yararlandım. Öğrencilerim bir yerde şiiri 
sizin kitaptaki şiirleri okuya okuya sevdiler,” dedi  
 
Yıllar geçti. İki binli yılarda Hümanist Düşünce Derneği’nin 
çalışmalarının birinin içinde olması için Sayın Mehmet Şakir Örs’e 
konuyu anlatmak için buluştuk. Esenleştikten sonra konuyu 
anlatmak istedikçe Sayın Örs üzerinde konuşacağımız  konudan 
öte o güncel  konuların üzerinde duruyordu.  
Sonuçta; 
 Sayın Örs önce ben kendimi ve konumuzu size anlatayım” 
deyince;   
“Yılmaz bey ben sizi çok iyi tanıyorum. Lisede öğrenciliğim 
yıllarında şiir okumanın mutluluğunu sizin  
Şiirimizde Öğretmen’ de ki şiirleri 
okuyarak vardım. Hem siz bilemezsiniz. 
Gene lise yıllarımda benim ilk şiirim sizin 
Uşak’ta çıkardığınız YARIN isimli dergide 
yayınlandı. Siz kendiniz ve yapacaklarınızı 
değil, benim sizin yaptıklarınıza  ne şekilde 
katkılarım olsun onu konuşalım,” dedi. 
Üçüncü ve uç noktada ki anıya gelince; 
Konusu kimya olan bir fabrikada 

 117 



yöneticilik yaptığım dönemde  
Ali Osman isimli bir arkadaşla tanıştım. Ali Osman arkadaş küçük 
çapta bina yapım sektöründe iş yapıyordu. Fabrikanın bina içi ve 
dışı yapım bakım ve onarım işlerini sürekli ona vermeye başladım. 
Bir süre sonra Ali Osman arkadaş benimle öğretmenlik üzerine ve 
öğretmenlerin sorunları üzerine konuşmaya başladı. Ben de ona 
takıldım; 
“Öğretmenlerden sana ne?... Sen önünde ki işleri güzel ve doğru 
yapmaya çalış. Herkes kendi görevini doğru yapsın” deyince, 
 Bana; 
“Yılmaz ağabey siz öğretmen değil misiniz,” sorusunu yöneltti.  
Benim öğretmen olduğumu nereden bildiğini sormadım. Gene 
konuşmamı sürdürdüm; 
“O zaman konunun sorumlusu ben olayım.Bu konuları ben 
konuşayım,” deyince; 
“Toplumda ki hiçbir sorun başka bir sorundan kopuk olamaz. Siz 
Şiirimizde Öğretmen’in başında yazdığınız yazıda ve içinde ki 
şiirlerde öyle söylemiyordunuz ama,” dedi. 
Şaşırdım.Sorumu sürdürdüm. 
“Sen bunları nereden biliyorsun,” soruma, 
“Ben Beşikdüzü Öğretmen Okulunu bitirdim. Öğretmenlik 
yapamadığım için çocukluğumda babamın yanında çalışırken 
öğrendiğim bu işi yapıyorum. Bunu dışında ülkemi, yaptığın işi 
sevmeyi  Şiirimizde Öğretmen’ de ki şiirleri okuya okuya 
öğrendim,” demez mi?...   
Bana susmak düştü. 
Sustum… 
 
Bana göre, 
Şiir güzelliktir.   
Güzelliğin tanımıdır. 
Güzel bir nesne gördüğümüzde, 
“Şiir gibi,”  
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demez miyiz… 
 
Şimdi sıra Şiirimizde Öğretmen isimli öğretmenlikle ilgili şiirleri içeren dizimde ki şiirlerden 
oluşturduğum uzun soluklu kolaj ÖĞRETMENLİK DESTANI isimli şiirime  ve  Köy Enstitülerini 
anlatan 17 NİSAN DESTANI isimli  diğer şiirime sıra  gelsin.  
 
Tüm insanlara “Şiir gibi Bir Dünya” dileği ile…      
 
ÖĞRETMENLİK DESTANI 
                                      
Tok Solo – 
“Eğer Allah gökten yere inip te bir meslek seçseydi kesinlikle öğretmen olurdu. Öğretmenlik her 
şeyden önce bir Tanrı sanatıdır.” 
Kalın Sesler Korosu- 
Ver ver hiç alma , 
Böyledir kanunu bu mesleğin. 
Gün olur seni ararlar ama 
Kanadında olacaksın meleklerin. 
1.Solo- 
Uzak bir dağ köyündesin. 
Yürümez durmuş zaman  
Çevre yanında yobaz karanlığı 
Ağalar namlu dayamış yüreğine. 
Koro- 
Çare yok dayanacaksın. 
2.Solo- 
Kağnılar ağlar geceler boyu. 
Çağrışır yaralı hasta çocuklar. 
Meşelerden geçer kana boyanır Döne, 
Üstelik okulun toprak bir damdan. 
Koro- 
Çare yok dayanacaksın. 
3.Solo- 
Günler bezdirir kahreder insanı 
Mektup beklersin keçi yollarından 
Canın gazeteler gözünde tüter 

 119 



Ağıtlar cayır cayır yakar içini 
 
Koro- 
Çare yok dayanacaksın 
4.Solo- 
Bu kervan böyle yürür hemşerim. 
Işıklar böyle yanar dağ kucaklarında 
Gözler böyle açılır böyle başlar başlar sancılar 
Ve halk böyle kavuşur çağına. 
Koro- 
Çare yok dayanacaksın. 
İnce Sesler Korosu- 
Böyle değil elbet alın yazımız 
Kırılmadı umudumuz güvenimiz 
Cahillikten fakirlikten 
Usandık hepimiz 
Günler var öğretmenim 
Tanrıya yakarır gibi 
Sana uzanmış ellerimiz. 
Kalın Sesler Korosu- 
Ver ver hiç alma  
Böyledir kanunun bu mesleğin  
Gün olur seni ararlar ama 
Kanadında olacaksın meleklerin 
İnce Sesler Korosu 
Gecenin ortasında 
Bir düşe gömülmüşüm 
Bu düş kötü öğretmenim 
Bilgisizlik kaplamış her yanımı 
Ayrık otları örneği 
Evrenim kapkaranlık kupkuru 
Sabahı yok gecelerin 
Bir yudum ışık diliyorum 
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Tüm insanlardan 
Yok çağrımı duyan 
Ayşeyinen,Fadimeynen,Veliynen 
Toplanıyok aha şu meydanda 
Kalemsiziz kitapsızız  
Işıksızız mumsuzuz 
Kara günler kaldırmış baltasını 
Kıldan ince boynumuz 
Bu düş kötü öğretmenim 
Terler boşanıyor her yanımda 
Boğulacak gibiyim 
Bir el değiyor anlıma 
Kara düşün burasında 
Pırıl pırıl dünyalardan 
Mutluluk getiren bir el 
Sevgi dolu sımsıcak 
Senin ellerin öğretmenim 
Senin ellerin günlerimi ışıtacak. 
Kalın Sesler Korosu- 
Ver ver hiç alma  
Böyledir kanunu bu mesleğin 
Gün olur seni ararlar ama 
Kanadında olursun meleklerin. 
2. İnce Sesler Korosu 
Ellerimizin nasırı, ayaklarımızın nasır yarası  
Çalışmamıza tanık 
Yazın susuz tozlu kışın çamurlu yollarda 
Tükenir ömrümüz yarı uyanık 
Yolumuzu ışıtıp öğretmenim 
Duasını alın nasırlı ellerin. 
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1.ve2. İnce Sesler Korosu 
Böyle değil elbet alın yazımız 
Kırılmadı umudumuz güvenimiz 
Cahillikten fakirlikten 
Usandık hepimiz 
Günler var öğretmenim 
Tanrıya yakarır gibi 
Sana uzanmış ellerimiz. 
5. Solo 
Bilirim çocuklarımın tutunacağı tek dal benim 
Sınıfın sayısınca bölük bölük yüreğim 
Duyarım söylemeseler de  
Çare ararım geceler boyu 
6.Solo- 
Ben bir dert dolu öğretmenim ama  
Kısa bir yol bilirim güneşe aya 
Bir yol bilirim 
Hıçkırıktan kahkahaya 
Yılardan beridir 
Hamamda türkü söyler gibi 
En güzel derslerimi  
Geceleri veririm rüyalarımda 
Yumurcaklarım beni dinler uzağımda 
Hepsi kulak kesilmiş 
Sınıf alabildiğine geniş mi geniş 
Geceler benim karatahtamdır 
Parmaklarım tebeşir 
Ben bir zavallı öğretmenim ama  
Fecrimde devler güreşir 
Kısa bir yol bilirim güneşe 
Kısa bir yol bilirim aya 
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Bir yol bilirim 
Hıçkırıktan kahkahaya 
Tok Solo- 
Sen çocuğum niye hep camdan bakıyorsun? 
1.Ses- 
Annem babam hala kavga ediyorlar mı diye öğretmenim 
Tok Solo- 
Sen çocuğum…Niye hep gözlerini oğuşturuyorsun? 
2.Ses- 
Gaz lambasından alıştım öğretmenim. 
Tok Solo- 
Sen çocuğum, niye köşeye saklanıyorsun? 
3.Ses- 
Kardeşim çok ağladı çalışamadım öğretmenim. 
Tok Solo- 
Sen çocuğum…Niye ellerini yıkamadın? 
4.Ses- 
Kovada ki su donmuşta, kıramadım öğretmenim. 
Tok Solo- 
Sen çocuğum…Niye hep kaşınıyorsun? 
5.Ses- 
Üzerimde öcüler dolaşıyor öğretmenim. 
Tok Solo- 
Sen çocuğum…Niye hep kulaklarını kapıyorsun? 
6.Ses- 
Ablamın öksürük sesleri geliyor öğretmenim. 
Koro- 
Derdimizi dedik sana, dert ettin öğretmenim. 
Biliriz yüreğin acı acı burkulur 
Çaresizlik bırakmaz yakanı 
Aldırma yoksulluğa öğretmenim 
Paran olmasın varsın cebinde 
Her gün biraz daha 

 123 



Karanlıklar deliniyor gitgide  
Güçlüsün, 
Yücesin Mustafa Kemallerce… 
Ve Atatürk gülümser öğretmenim, 
Sen sınıfa girince.. 
7.Solo- 
Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum 
Ben bir köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım 
Ben bir bahçe suluyorum gönlümde  
Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden 
Ve güller fışkırır çiçeklerimden 
Kandır, hayattır ,emektar benim güllerim. 
Bir çiçek getirin, yalnız çiçek getirin 
Kalın Sesler Korosu-  
Dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum 
En güzellerini saymadan çiçeklerin, 
Çocuklarımı öğrencilerimi istiyorum. 
Yalnız ve çileli hayatın çiçeklerini  
Köy okullarında açan gizli ve sessiz. 
O bakımsız ama kokusu essiz çiçek. 
Kimse bilmeyecek seni, beni, kimse bilmeyecek.  
Seni artık yalnızlık örtecek,yalnızlık örtecek. 
Tok Solo; 
Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum 
Okulun duvarı çöktü, altında kaldım. 
Ama ben dünya üstündeyim,toprakta 
Çile çektim,yalnız kaldım ama yaşadım. 
Bunu bilir bahçeler dağlar bilir… 
Şimdi sustum örtün beni yatırın buraya 
Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya. 
Kalın Sesler Korosu; 
Ver ver hiç alma 
Böyledir kanunu bu mesleğin  
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Gün olur seni ararlar ama  
Kanadında olursun meleklerin. 
Koro; 
Kentlerden köylere ışık tuttunuz bir başınıza 
Açar yurdumun bütün çiçekleri siz dokununca 
Sizinle uyandk,sildik gözlerimizdeki karanlık kirleri. 
Usun bilincin yeşerttiği topraklarda savaştık 
Dağ deviren gücünüzle aydınlandı içimiz, güneş ışığından yoksun. 
Siz doğruyu gerçeği öğrettikçe mutluyuz. 
Sizin Tanrısal ışığınız azalmasın üstümüzden. 
Dikenli, kıraç topraklarda nasıl yaşanır öğrendik.      
Ezildiniz ama yüceşttiniz. 
Toplumlar sizinle uyanır tüm zamanlar boyunca. 
Sizinle yıkanır ilkel varlığımız. 
Örümcekli yaban düşünceler sizinle ayıklanır. 
Tutsaklık halkalarını kıran sizin usunuz her çağ. 
Sizsiz özgürlük düşünülemez. 
Fışkırır gözlerinizden Mustafa Kemal’in ışığı. 
Kalın Sesler Korosu; 
Ver ver hiç alma. 
Böyledir kanunu bu mesleğin. 
Gün olur seni ararlar ama 
Kanadında olacaksın meleklerin. 
8. Solo; 
Kederinle sevincinle bizdendin. 
Tüm sevilerin bizlere verdin. 
Defterimde kitabımda  
Bayrak bayrak açıldı memleketim. 
Bende sana versem derim. 
Ama yok ki bir şeyim. 
Benim her şeyim 
Şu küçücük yüreğim  
Alır mısın öğretmenim? 
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Koro; 
Yüce aydınlığında tertemiz ellerimiz, 
Sana yalvarıyoruz tanrım !.. 
İnce Sesler Korosu; 
Işık verdiğin bu ufacık yüzleri kirletme. 
Bu elleri, hep böyle temiz tut. 
Tebeşirlerle büyüyen aklığı koru. 
Çocuklarımızı iyi rüyalarla uyut… 
Bilirsin neden yaşadığımızı 
Türkümüz neden bu kadar güzel bilirsin. 
“Bir demet papatya…bir deste gül…” 
Üzerlerine serp iyilik tohumlarını  
Varsın çocuklarımız mutluluktan delirsin… 
Koro; 
Yüce aydınlığında tertemiz ellerimiz. 
Sana yalvarıyoruz Tanrım!.. 
                                                                Yılmaz SUNUCU 
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Bu destan “Şiirimizde Öğretmen,” ismi ile yayınladığım dört  
yapıtımda yer alan şiirlerden kolaj olarak uyarlanmıştır.   
“Bu destan sahneye uyarlamalarında; 
1.-2.-3.-4.-5.-6.-7. Sololar ayrı ayrı öğretmenlerin veya 
İki üç öğretmenin 8. Solo bir öğrencinin İnce Sesler Korosu öğrencilerin, Kalın Sesler Korosu 
öğretmenlerin usları, Tok Solo, bir öğretmenin öğrencilerine sorduğu sorular, 1.-2.-3.-4.-5.-6. 
Sesler öğrencilerin vermiş olduğu yanıtlar olduğu yaratılmaya çalışılmıştır.”  Şiir korosu 
şeklinde sahneye konulacaksa bu açıklamaların yararlı olduğunu düşünüyorum.   
 
 
 
*17 Nisan 1942 Köy Enstitülerinin Kuruluş Günüdür. 17 Nisan bunca yıldır çeşitli bir çok  
kuruluşça görkemli bir şekilde kutlanmaktadır.    

 
*17 NİSAN DESTANI 
 
                           Utku mu ?   Aha!... 
                           Tutku  mu? Aha !.. 

                                               Bir daha…Bir daha 
Başta Tonguç Baba 

Yirmi bir Köy Enstitüsü 
Yirmi bir büyük kale. 

 
Yirmi bir büyük kalede  

Kız erkek  
Öğretmen öğrenci 

Davrandılar geç kalmak korkusuyla 
                                     Omuz omuza    

 
Gerçeğin, 

Bilimin gösterdiği yolla yöntemle 
Yolandılar köylere bir bir. 

 
Işık oldular  

1942 de 
Yolları tıkandı  

1946 da 
Amma  
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Yücelttiler. 
                                      Horoz ötümünden 

Şafak atılımdan önce 
Sabahın ala şafağında                                                                    

 
 
 
 

Beşikdüzülü’ler 
                 Horonla, 
 Kastamonulu’lar 

                           Sepetçioğluyla, 
Aydınlı’lar 

                         Harmandalıyla, 
                 Uyandılar 

                                   Uyuyan güne karşı… 
 
 

Köy kent gerindi, 
Silkindi, 

Yirmi bir kaleyle elele  
 

Yırttrılar 
Geri kalmışlığın  

Karanlığın  
Karanlık perdelerini,  

Bir bir… 
 

Birliğin  
Beraberliğin verdiği 

Umutla 
Güçle…. 

 
Horon tepen ayaklar 

Kalem tutan eller 
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Sabanı kavradı Üsen Dayıyla tarlada. 
“Daha da 
Daha da  

Daha bir ışık 
Daha da bir aydınlık,” dediler 

                                Gönül gönüle… 
Ortaçağın karanlıklarına  
Kentlerin Osmanlılarına  
Köylerin ağalarına karşı 

Yırttılar 
Karanlıkların  

Karanlıkların Karanlıkların 
Karanlık perdelerini  

Bir bir… 
 

Bilimin tekniğin gösterdiği  
Yolla yöntemle.. 

 
Daha da bir ışık  
Daha da bir ışık 
Daha da bir ışık 

Daha da bir aydınlık dediler 
Gönül gönüle… 

                                                Sen!.. 
 Beşikdüzülüm… 

Sen!.. 
Kepirtepelim… 

Sen!.. 
Ercislim… 
Sabanı atıp 

Pulluğu alan 
Onunla toprağı yaran 

Traktörün özlemini, duyan   
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Oğlunu izlemedin mi? 
Sen!.. 

Ortaklarlım. 
Sen!.. 

Savaştepelim. 
Sen!.. 

Pazarörenlim. 
Tohum eken. 
Hasat biçen  

Kazma sallayan  
Öğretmen görmedin mi? 

 
Sen!.. 

Gölköylüm. 
Sen!.. 

Hasanoğlanlım. 
Sen!.. 

Akpınarlım. 
Tarlanda bacınla 
Bahçende ananla  

Yan yana çalışmadın mı? 
 

Sen 
Gönenköylüm!.. 

Sen!..  
Haruniyelim. 

Sen! 
Pamukpınarlım. 
Suçladılar bizi, 

Suçladılar. 
Suçların en büyüğü 
Suçların en çirkini 
Koskoca bir suçla 
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      Bilemedin mi? 
Biz  

Ladikli 
Biz  

Uşaklı 
Biz  

Bolulu 
Ve tüm Anadolulu 

Ahmetler,Mehmetler, 
Zeynepler,Ayşeler 

Kardeş bildik birbirimiz. 
 

Geldik biz yaylalardan 
Geldik biz ovalardan 

Özgürlüğün, kardeşliğin  
Ta… içinden. 
Kalem tuttuk  

Ak kağıda 
Çapa vurduk  
Kara toprağa 

Umut bağladık  
Yarınlara. 

Aha!.. 
Dedik. 
Aha!.. 

De davran!.. 
 

Nedense  
Gocundular 

Köyden gelişimizden. 
Nedense 

Gocundular 
Yeniden köye dönüşümüzden. 
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Kalem tutup, 
Çifte gidişimizden. 

 
Köye ilk dönüşümde  

Aha!.. 
Bir ışık  

Dedi anam. 
Gocundular anamdan. 

Daha bir ışık 
Dedi babam. 

Gocundular babamdan. 
 

Babam İsmail Amca 
Yemin etti. 

Mahalle Mektebinden aldı, 
Ağam İbram’ı 
Goca Müdüre  

Teslim etti. 
 

“Daha da yollacem valla 
Daha da yollacem. 
Sürüye güçcüğün 

Ta’laya büyüğün yerine  
Ben gitcem  

Üç beş yıl daha,” 
Dedi. 

 
Nedense 

Gocundular babamdan. 
Nedense 

Gocundular 
Mahalle Mektebinden sonra  

Enstitüye giden, 
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Gara Davut’tan sonra  
Tarihi öğrenen ağamdan. 

 
“Ağam İbram; 
Daha da bir ışık 
Daha da bir ışık 
Daha da bir ışık  

                                        Asger olcem    
                     Her çeşit gavura karşı,” dedi. 

 
Nedense; 

Gocundular ağamdan… 
 

Okuyanlar, 
Yirmi bir Köy Enstitüsünde okudular 

Kuşkusuz. 
 

                                          Nedense, 
Duranlar 
Kentlerde 

                         Durdular 
Nedense  
Vuranlar 

                 Can evinden  
                           Vurdular!.. 

 Yirmi bir 
Ak Güvercinimizi 

                          Acımasız                               
 

                                         Yılmaz SUNUCU 
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DOSTLARDAN DEĞERLENDİRMELER 

 134 



ETKİNLİKLERİMİZİN DOSTLARCA  
DEĞERLENDİRİLMELERİ 

 
Öncelikle Arasta’nın ülke yazınına eklenmesinden dolayı, Sn. Yılmaz SUNUCU’yu ve 
Sn. Nurgül UÇAR’ı kutlamak isterim. Onlar, aydınlığa ulaşmanın ve kültürel değişimin 
yollarını göstermede iyi birer örnek oldular bize. 2005 yılından beri, Seyrek’teki 
değişimin hem tanığı hem de yaşayan bir parçasıyım. Aynı zamanda Seyrek’in ülke 
yazınına kazandırdığı kalem kitlenin içinde yer almaktayım. Şöyle ki; öykü yazmaya ilk 
başladığım dönemlerdi. Bir gün, bir gazetede “Komşuluk” konulu Seyrek Beldesi Öykü 
Yarışması başlıklı bir duyuru gördüm. Yarışma konusu oldukça anlamlı geldi bana. Bu 
şekilde yazdığım ilk öykü yarışmanın kitap seçkisinde “yayınlanmaya değer” görüldü. 
Bu, beni başka öyküler yazmak ve kalemimi geliştirmek konusunda yüreklendirdi. Ardı 
sıra katıldığım ulusal ve uluslararası öykü ve şiir yarışmalarında çok sayıda derecelerim 
oldu. Bu yarışmalar, aynı zamanda pek çok yazan insanı biraya getirdi. İlerleyen zaman 
içinde, Seyrek Yarışmalarında bir yarışmacı olarak değil, seçici kurul üyesi olarak 
bulundum. Çok yönlü bir insan olan Eğitimci-Yazar Yılmaz SUNUCU, bir beldede 
değişim yaratmada, özverili ve çalışkan tutumuyla günümüzde parmakla gösterilecek 
kadar az olan sayılı eğitimciden biridir. Nitekim “Şiirini Al da Gel 1-2-3” etkinlikleri ve 
kitaplarıyla da yine bir değişimin içinde olduğunu kanıtlamıştır. Kendi deyimiyle 
“Sokaktaki Öğretmen”, yediden yetmişe her kültürde insanla kolay iletişim kuran, 
yurdum insanı Sn. Yılmaz Öğretmenime, güzelliklerle dolu nice yıllar ve nice kitaplar 
diliyorum. Onun derlediği ve düzenlediği bu imecede birkaç öykümle bulunmaktan 
dolayı mutluyum. Aydınlığın içinde bulunmanın coşkusuyla…               Kezban ŞAHİN 
TAYSUN 
                                                                   Araştırmacı Mühendis-Yazar 
ARASTA 
       Sayın Yılmaz Sunucu’nun önderliğinde “Seyrek Anam Evi Çalışma Grubu”nun 
düzenlediği Nisan/2012 Foça öykü günlerinde tanıştığım yüreği sevgiyle dolu öykü 
dostlarıyla birlikte olabildiğim için çok mutluyum.  
Ateşböceği gibi karanlığı dağıtmak ereğiyle birikimlerimi yazmaktan kendimi 
alamıyorum.  İğne oyası yapar gibi öğrendikçe daha güzel öyküler yazabileceğime, 
önemli olanın daha çok okuyup yazarak özgün eserler ortaya çıkarabilmek olduğuna 
inanıyorum. “ARASTA” tüm ustaların bir zamanlar çırak olduğu, her güzel meslek için 
çalışmak gerektiği algısını yarattı, çok beğendim. 
Kitabın arkadaşlarımızın çalışmalarını tanıtıcı, bundan sonra yazacaklarının muştucusu 
olmasını diliyor, emeği geçenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
     Emine ŞİMŞEK EMİRAL 
      10.07.2012 

 135 



ETKİNLİKLERİMİZİN DOSTLARCA 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

DOSTLUĞUN TADI 
Bir arkadaşımın önerisiyle katılmıştım Seyrek Belediyesince düzenlenen ilk yarışmaya. Orada 
kutlanmanın tadına vardım ve sonraki yarışmalara da öykü gönderdim. Edebiyat dostları 
grubunu oluşturduk. Yılmaz Sunucu ve Nurgül Uçar hanımefendiyi tanıdık. Başarılı, 
donanımlı ve özverili o insanların emekleri sayesinde yeni kalemlerin yolu açıldı. Katılımcılar 
daha sonra başka alanlarda da başarı elde etti. Şimdi yarışmacı olarak katılmasam da Edebiyat 
Dostları’nın birlikteliklerinde yanlarında olmaya çalışıyorum. Okumanın, yazmanın, 
edebiyatın tadını yaşıyorum.  
Sayın Yılmaz Sunucu ve Sayın Nurgül Uçar’a bu çalışmaları için ne kadar teşekkür etsek az 
olur. Yılda bir kez de görüşsek onların varlığını bilmek bile umutlanmaya yetiyor. Bu güzel 
öykü ve şiir dolu birliktelikler bitmesin diliyorum. Saygılarımla…  
 Nilgün ERDEM 
Sayın   Yılmaz SUNUCU 
Kolay gelsin. Emekleriniz için yaptıklarınız için var olun. 
Foça'da "Savaşın Getirdikleri,"  öykülerinin değerlendirme 
toplantısının CD’siniwww.yilmazsunucu.com sitesinden seyrederken bir kez daha o günleri ve 
dostlukları gördüm. Elinize emeğinize sağlık. Gerçekten çok hoş olmuş. Yeni çalışmanız, öykü 
birlikteliğine vermiş olduğunuz ARASTA ismini çok beğendim. Mutlaka içeriği de güzeldir 
bundan eminim. Bundan sonraki çalışmada, gücüm yeter ise ben de yer almayı isterim.  Tabii 
ki sizler de uygun görürseniz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.  Görüşmek dileğiyle.            
Tayfun AK - Eskişehir  
 
Günah Yazma Allahım ve Menderesin Develeri kitaplarını okudunuz mu? Ben okudum. 
Yılmaz SUNUCU’nun kaleminden bal damlıyor.  
Yaşamın gerçeklerini en yalın şekilde anlatmış.  Sizdde okur musunuz?…  
                                        Em. Yargıç Cavit CAN Villakent-MENEMEN 
 
FARKLIBİR BAKIŞ AÇISI 
Ortağı olduğum kooperatifin 10 Nisan 2011 tarihli genel kurulunda; 
Ege-Koop Genel Başkanı Sayın Hüseyin ASLAN’a;  
“Kooperatifimizin sorunları yığılmışken ‘sosyal sorumluluk,’ adı altında kendinizi 
anlatan yazıları kitaplaştırarak onları kitleye karşılıksız dağıtmanın kooperatifcilikle 
ilişkisi nedir?” soruma yanıt vermesi  gerekirken kaçarcasına genel kurulu bırakıp giden Sayın 
Hüseyin ASLAN benim dışımda tüm kooperatif üyelerine Ek 01/141 sayı ve 19 Nisan 2011  
tarihli resmi tahahütlü yazı göndererek yazısının bir bölümünde beni; 
“Sözüm ona kendisini edebiyatçı, şair ve yazar olduğunu iddia eden kişi,”  diye 
değerlendirmiş.Bu değerlendirmeyi hukuk kurumlarına taşımamı önerenler oldu.“Değmez,” 
dedim. Nedersiniz? Karar sizin… 
                     Yılmaz SUNUCU  
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ETKİNLİKLERİMİZİN DOSTLARCA  
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
“Şiirini al da gel” etkinliğinde bulunmaktan büyük keyif aldım. Yazar Yılmaz 
SUNUCU’nun önderliğinde,  şiire gönül vermiş insanlar bir aradaydı. Bakışlardaki 
içtenlik ve parlaklık çok anlatıyordu. Şiirler yüreklere değiyor ve yeni dostluklar 
doğuyordu. İlk kez katıldığım bu etkinlikte, şiir gibi yaşamayı başarabilen insanların 
arasında bulunduğumu fark ettim. Şiir üzerine yapılan yorumlar da, okunan şiirler kadar 
dokunaklıydı. Güzelliklere ve zamana yolculuklar yaptıran dizelerin gücünü bir kez daha 
yüreğimde duyumsadım. Bir daha ki “Şiirini al da gel” etkinliğinin gelmesini dört gözle 
bekliyorum. Başta Yazar Yılmaz SUNUCU olmak üzere, emeği geçen herkese çok 
teşekkürler. Şiirin büyüsünde nice güzelliklerde bulunmak dileği ile. 
Kezban ŞAHİN TAYSUN  
 
“ŞİİRİNİ AL DA GEL”  GÜRE- HATTUŞA’DAYDI 
“Şiirini Al Da Gel” projesinin mimarı, takım kaptanımız, yol arkadaşımız, Kuzey 
Yıldızı’mız  Sevgili Yılmaz Sunucu bu kez bizleri Güre, Hattuşa Termal Tesisleri’nde bir 
araya getirdi. Şiir, müzik, dostluktan oluşan akşam menüsü “1 Mayıs” öncesi hepimizi 
birbirimize kenetledi. Nazım’ları, Attilâ İlhan’ları, Neruda’ları, Özdemir Asaf’ları, 
Murathan Mungan’ları, Can Yücel’leri, İlhan Berk’leri, Bedri Rahmi’leri, Cemal 
Süreya’ları, Ataol Behramoğlu’larını, Behçet Aysan’ları…ağırladık. Ellerinden öptük 
büyük ustaların. Kalemlerinden akan nehirlerinde yunduk. Kendi gönül bahçelerimizden 
derlediğimiz şiirlerimizi de sunduk dostlukla. Dünleri bugüne, bugünü yarınlara 
ulaştırdık. Dizelerle hüzünlendik, dörtlüklerle kahkahalarımızı çınlattık. Ali Ziya 
ÖĞÜTÇEN, Eyüp GÖKSU, Arif DOĞRAMACI, Engin ÇIR, Mehmet - Gülşen 
ÖZKARA, Halit BİLEN, Kezban ŞAHİN TAYSUN, Samiye - İbrahim MÜLAYİM, 
Betül - Şekip KUT, Hacer- Turan TUNÇER, Ersin -Hüsamettin KÖSEOĞLU, Yağmur - 
Uğur KÖSEOĞLU, Ayşen - Yılmaz SUNUCU, Fertan SUNUCU, Ayfer 
KÜÇÜKİBRAHİMOĞLU, Gürcan KOŞAR (Hattuşa Yöneticisi), Elif DEMİRCİ 
(Hattuşa Görevlisi) “Şiirini Al Da Gel” e şiirleriyle, neşeleriyle, anılarıyla, şarkıları ve 
danslarıyla, enstrümanlarıyla renk kattılar. Ayrılık çok zor oldu. Yeni birlikteliklere, yeni 
30 Nisan’lara  kavuşmayı diledik. İnanıyoruz ki, evine dönerken herkes, bu geceden, zor 
günlerinde yaşama direnmek için dağarcığında birkaç dize götürdü.  
Bir dahaki “Şiirini Al Da Gel” de yeni dostları, yeni şiirseverleri de aramızda görmek 
dileğiyle… 
HÜSAMETTİN KÖSEOĞLU/30 Nisan 2011 
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UŞAK AĞZI SÖZLÜĞÜ 
Ekleriyle 5.baskısı  tamamlandı. www.yilmazsunucu.com 
sitesinden  baskı giderlerine katkı koyanları  
öğrenerek onlardan, yazarın  
kendisinden,  
Uşak’ta ÖZEN PASTANESİ VE  
TARHANA BABA’DAN,  
İZMİR KARŞIYAKA’DA  
DIGIL SANAT KAHVESİNDEN ,  
YARENEVİ  DÜŞÜNE 20 TL katkı koyarak edinip, 
                                                                Dostlarınıza; 
                 " ÇİÇEK YERİNE KİTAP "     sunabilirsiniz. 
 

 
 

MENDERESİN  DEVELERİ 
Köy Enstitüleri'nden günümüze Eğitim  
kurumları gerçeği. 
 11.baskısını 
ÇİÇEK YERİNE KİTAP DOSTLARI 
gerçekleştirdi. 
 http://www.yilmazsunucu.com 
sitesinden konu üzerine bilgilere    
ulaşabilirsiniz  
 

GÜNAH YAZMA ALLAHIM      
  Köy Enstitülerinden günümüze 
ülkemizin dinsel yapılanma gerçeği... 
Çiçek yerine kitap dostları gerçekleştirdi. Konu 
üzerine bilgiye; 
www.yilmazsunucu.com sitesinden 
ulaşabilirsiniz. Her iki kitabı Yarenevi 
ütopyama 10 ar Tl katkı koyarak 
edinebilirsiniz.                                                                                                                               
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ZORUNLU BİR AÇIKLAMA 

 
Bana göre kişinin kesinlikle bir ütopyası olmalı. 

Benim sürekli ütopyalarım oldu. 
Kimi gerçekleşti, kimi ütopya olarak kaldı. 

Kız çocuklarının bilinçli bir birey, eğitimli, bir anne 
olmalarına olanak yaratmak ütopyalarımda öncelikli 

olanlardandı. 
Uşak Yaren Evi buradan doğdu. 
Ama gerçekleşmesi kolay olmadı. 

Neden mi? 
insanlara “Şiir gibi,” bir dünya dileği ile… 

 
Yılmaz SUNUCU 
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Ulusal Kurtuluş Savaşı utkumuzla sonuçlanınca Yunanlılar  Uşak'tan yakıp yıkarak çekildiler. Şu anda  Barbaros Cad. No: 
54 de ki İsmail SUNUCU'nun evi de yakılanlar arasındadır. Yakılan evini yeniden yaptırmak için temel taşlarını arsasına 
taşıyan İsmail SUNUCU'ya  Tahtacı Nuri (Nuri AKDOLAN)  yüz metre ötede, Bodur Sokak No 12 de yapımını 
tamamlamakta olduğu  evini satmayı önerir. İsmail SUNUCU 'ya bu öneri ilginç gelir. Arsasını ve taşları Hacı İbram'a 
satar.İbrahim ÖZER oraya şimdi yıkılan Uşak'ın özgün iki katlı taş evini yaptırır.İSMAİL SUNUCU'da yanda resmi görülen 
evi alarak eksiklerini tamamlatır. Alaettin SUNUCU, Bahattin SUNUCU. Zeliha SUNUCU BATURALP, Güzin SUNUCU 
KUZUBAŞI, Sabiha SUNUCU ONAY, Yıldız SUNUCU POSTACI, Yılmaz SUNUCU bu evde doğarlar. Düğünleri de 
burada yapılır. Hatta komşulardan da Gelin Odaları burada döşenenlerde vardır. Üç katlı üçü de kullanılır bu ahşap ev Türk 
Sivil Mimarisinde az görülen örneklerdendir. O yıllarda Uşak'ta düğün salonu kavramı da olmadığından düğünler kına 
geceleri de burada olur. İsmail SUNUCU bir dönem iki odasına  el dokuma tezgahları kurarak mahalleli kızların emeğini 
üretime katar. Farklı bir zaman diliminde de çuvallarla İzmir Çiğli den getirttiği ince tuzları karton paketlere  mahalleli 
kızlarına doldurtarak onların emeğini farklı bir yöntemle üretime katmaya çalışır. Yıllar sonra Kız Meslek Lisesi Öğretmeni 
olan Namıka GEDİK GÜNDEŞLİOĞLU o yılları çevresine “İlk paramı ben burada kazandım ,” diyerek övünçle 
anlatmaktadır. 
Uşak il olunca ilk açılan devlet dairelerinden olan Orman Dairesine atanan Mühendis M.Ali SOLAK için çarşıda kiralık ev 
aranır. Uşak'ta kiralık ev kavramı olmadığından en uygun yer olarak çarşı esnafı  İsmail SUNUCU'ya  evinin üst katını 
M.Ali SOLAK'a kiraya vermesini rica ederler. Bu ricalara hayır demek olası olmadığından Uşak'ta kiracı giren ilk ev de 
burasıdır. Daha sonraki yıllarda burası köyden Uşak'a göçüp oradan da yurt dışına işçi olarak gidenlerin eşlerini ve 
çocuklarını güven içinde bıraktıkları bir yuvaya dönüşür. Elif-Veli TÜRKCAN çiftinin Ramazan ,Gülsüm ,H.Ali ve İnci 
isimli çocukları yaşamı burada öğrenirler.                                                        
İsmail SUNUCU sonradan İzmir'de PIRLANTA ve SUNUCU markaları ile üretilip dünya piyasalarına açılan sabunun ilk 
kazanı 1946 yılında bu evin fırın evi denilen bölümünde çamaşır kazanında kaynatılır.                                                                                                        
1878 yılında Kemah'ta ki çiftliklerinde akşam yemeğinden kalkmak üzere olan Hasan, Hüseyin ve Ömer kardeşler zaptiye 
çavuşundan “Hadi… Hadi… Çabuk burayı terk edin,” buyruğunu alırlar. Hemen döneriz düşüncesi ile duvardaki petrol 
lambasına “Püf,” deyip söndürmeden evi terk ederler. Uzun bir yolculukla aylar sonra kendilerini Uşak'ta bulurlar. Daha 
sonra kendilerine Uşak'ta Aşağı Karacahisar ve Yukarı Karacahisar köylerinin bulunduğu topraklar verilir. Çevre halkı 
onları “Kemahlılar,” diye anarlar. Soyadı yasasından sonra da  “Kemahlı,” soyadını alırlar. Hasan Kemahlı'nın torunu 
Kemahlı Kızı Emine bizim yetimimiz denilerek halasının oğlu ile evlendirilir. Kemahlı Kızı Emine'ye anası babası çeyizinin 
arasına iki köyün tapusunu da koyarlar. Gerekir diyerek çeyizine at eşek ve katırda eklerler. Akraba evliliği nedeniyle dört 
erkek çocuğunu sekiz on yaşlarında kaybeden Kemahlı Kızı Emine'nin evine bir gün eşi İbrahim TORLAK (Tille) atının 
terkisinde bir kadınla gelir. Sabah olduğunda Kemahlı Kızı gelen kadına “Buraya niçin geldin kızım ,” diye sorar. “Oğlan 
doğuruvermeye geldim,” yanıtını alınca onuruna yediremeyerek bunca yıldır çeyizleri ve emeği ile yarattığı  evinden salt 
üzerindeki elbiseleri ile baba evine döner. Bir süre sonra İsmail SUNUCU “Sen buraya yakışırsın,” diyerek Kemahlı Kızına 
(Kayınvalidesine) ve küçük baldızı Hatice 'ye (Hatice TORLAK KEMAHLI) yukarıda ki evde yaşamayı önerir. Doksan iki 
yaşında yaşamı noktalana dek Kemahlı Kızı Emine'nin yaşamı burada  geçer. Nerede ise Uşaklının tümüne kan bağı ile 
bağlı olan Kemahlı Kızı'nın burada  olması nedeniyle burası  yılın her günü ziyaret edilen dergah şekline gelir. Bu nedenle, 
o dönemlerde yaşayan her Uşaklının bu eve özgü anısı vardır.                                                                                                                                                                                   
İsmail SUNUCU'nun ölümünden sonra kalıtçıların mal paylaşımında burası Yılmaz SUNUCU'nun olur. Mimari yapısı, 
sosyal yaşantıda ki görevleri ve anıları nedeniyle Yılmaz SUNUCU bu yapıyı dokuz yaşından bu yana aynen koruyup 
düzenleyerek kültür kurumlarının karşılıksız kullanmalarına sunmayı düşlemeye başlar. Konu üzerine hazırlıklarını yıllarca 
sürdüren Yılmaz SUNUCU'nun  bilgisi ve izni dışında erki elinde bulunduranlar burasını 1998 yılında yıktırırlar. Bu 
yıllarda dedesi Uşaklı Rum olan Kostas PANDAZOĞLU isimli Fransız vatandaşı  Ma PATRİE UŞAK (Vatanım Uşak ) 
isimli bir kitap yazıp burasını dedesinin yaptırdığı Rum Evi olduğunu savlar. Bu savın masal olduğunu kanıtlamak Yılmaz 
SUNUCU'nun yıllarını alır.   Bu yapının eğitim ve kültür çalışmalarında kullanılmasını düşleyen Yılmaz SUNUCU 
düşlerini gerçekleştirmek için oluşumları değerlendirirken Çağdaş Mühendislik bu arsaya öğrenci evi yapmayı önerir. Konu 
ilginç gelir. 08/09/2011 tarihinde Yılmaz SUNUCU ve Birol TURAN yapım sözleşmesi imzalarlar. Yapılan sözleşmenin 
ardından bürokrasi yeniden sorunlar yaratır. Bu da yetmez. İsmail SUNUCU'nun üçüncü derecedeki üç kalıtçısı, burada 
hakları olduğunu savlarlar. Onların haksız ve olumsuz yaklaşımlarının geçersizliğini elindeki belgelerle yasal kurumlarda 
kanıtlama gereğini duymayan Yılmaz Sunucu  üçüncü kişilerle  konuşarak konuyu çözümlemek için arkalarından otuz dört 
ay koşturur. Onların istemlerini öğrenir. Sonunda üçüncü dereceden üç kalıtçıya Yılmaz SUNUCU  üçüncü kez ödeme 
yapar.  Böylece otuz dört ay gecikme ile 10 /07/2014 te temeli atılan yapı Mart 2015 te otuz dört ay gecikmeli de olsa 
tamamlanarak Uşak'a  eğitim için gelen öğrencilerin konaklamaları için Öğrenci Evi olarak onlara sunulur.                                                                                                                                             
UŞAK YARENEVİ APARTMANININ Yaşam Öyküsünü, bürokrasinin ve üçüncü kuşak üç kalıtçının haksızlık belgelerini, 
Kostas PANDAZOĞLU'nun masallarını , www.yilmazsunucu.com sitesinin UŞAK YARENEVİ sayfasından 
okuyabilirsiniz. 

 
*Bu yazı Uşak Yaren Evi’nin girişinde ki panodan alınmıştır. 

**Yanda Uşak Yaren Evi girişinde ki  50 X  70 Cm boyutunda ki panonun salt ortasındaki 
yazı daha kolay okunması  için buraya yeniden aktarılmıştır. 
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