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EMANET
(ŞAFIK GÜNENEÇ’İN EMANETİ…)
GAZİANTEP YOKSULLARININ ROMANI
Yazan: Şafık GÜNENÇ
+
SEKİZ DERSTE OKUMA YAZMA ÖĞRENMİŞ
HALKIN SORUNLARINI DİLE GETİRMİŞ
Bir Eğitmen’den, sekiz derste, okuma yazma öğrenen Şafık
Günenç’in 1965-1970 yıllarındaki Türkiye gözlemi…
Bir insanın; dil ve anlatım kurallarını bilmemesi görüşlerini
açıklamasına engel olmamalıdır; işte Şafık Günenç dostumuz,
bunun güzel bir örneğidir…
X
Şafık Günenç’in el yazısı ile yazıp bana emanet ettiği
yazılarını, 46 yıl sonra, sizlere kitap olarak aktarabildiğim için
mutluyum…
Üzerinde durulması gereken nokta şu: Gaziantep’te o kadar
tanıdığı varken bu yazılarını niçin bana emanet etdiği?..
Anıları önünde saygı ile eğiliyorum…
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İÇİNDEKİLER
1.Emanet…
2.Köylü Bakkal
3.Bay Şafık Günenç
4.Şafık Dayım
5.Fevzi Can
6.Bay Şafık’ın Günlüğünden
7.Bu Bir Şafık Günenç
Belgeselidir
8.Fevzi Günenç’e,
9.Hayri Palta ya Ait
10.Sami Guner‘e (Güner
Samlı Demek İstiyor) Ait…
11.Antep Savaşından
Sonra…
12.Sevgili Baltam,
13.Tip
14.Sevgili Fevzi,
15.Niye Bu Hale Geldik
16.Biraz da Biz Yatak
17.İşçi Partisi’ne Girer
Misin?..
18.Yazıklar Olsun Türk
Halkını Kokmuş Süt Tozuna
MuhtaçEdenlere…
19.Bize Eşşek Diyen,
Eşşekoğlu Eşşektir
20.Ya Kabahat Benim mi?
21.Politikacılar Bizi Bu Hale
Soktu
22.Bir Vilayette 4 Padişahlık
Olur mu?..
23.İnsanlığa Hizmet Et
24.Namuslu İnsanlar Deliye
Dönmüşler…
25.Fevzi Can,
26.Asıl Düşman İncirlik Hava
Alanında…
27.Örme Gibi
Örgütlenmişler…
28.Sevgili Fevzi,
29.Köyler Harabeye Döndü…
30.Ölü Gibi Düşenler…
31.Bak Fevzi,
32.Uyan Kardaş…
33.Hep Davayı Kökünden
Biliyorlar…
34.Ey Yiğitler!..
35.Bir Senatörden Mektup
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36.Ocakları Sönsün
Ocağımızı Yıkanın…
37.Buna Can Dayanır mı?..
38.Yeni Bir Arık Açalım…
39.Ne Senin Ağalığın Kalır
Ne de Benim Sana Sevgim
40.Yazık Değil Mi Bu Vatana
Bu Millete…
41.Bir Gün Gelir Helbet Her
Şey Aydınlanır…
42.Soygun Düzeninin
Bekçileri…
43.Hakikatları Söylemiyek
mi?..
44.Kimisi Aç Kalır da Kimisi
Yağ Bal İçinde Olmak Ne
Demek?..
45.Mor Belikli Al Yanaklı
Mor Duraklı Yeşil Dolaklı
Gelin Kızlarımız Ne Oldu?..
46.Bir Uğursuzluğun,
Bataklığına Düşmüşüz
Debelenip Durmaktayız…
47.Aşiretler…
48.Mısdık Dayı…
49.O Tarla Bor Kör
Yatıyorsa Bunun Nedenini
Muhakkak Arayıp Bulmalı…
50.Hükümdar Mustafa
Kemal İdi…
51.Ya İstifanı Yap Ya
Okutacaksın…
52.Cumhurbaşkanına
Şikayet Dilekçesi…
53.O Karanlıkta Bel Bel
Dönersiniz…
54.Şu Memleketin Asıl
Sahibi Biziz…
55.Şafık Günenç Davayı
Kaybediyor
56.Şafık Günenç Kente
Göçüyor…
57.Kardaş Kardaşı
Vuracak…
58.Kızlar Okula, Mallar
Yağma…
59.Su Çıkmayan Yerlere Su
Çıkarmaya Çalışıyordum…
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60.Kaç Lira Derseniz Onu
Öderik Dediler…
61.Biri Halk Olur Öteki
Danışıklı Döğüş Olarak
Demokrat Olur…
62. Çime Kesmiş Tarla
Ölüme Mahkum…
63.Gelirken 4 Mecidiye 1
Kuzu Getir…
64.Gizli Tahkikat
Yaptırabilirsin…
65. Her Şeyi 8 Günde
Okuyup Yazmaya Başladık…
66.İki Kere Mahkemeden
Celp Geldi…
67.Yalnız Çıkarının Aydını…
68.Ali İhsan Göğüş Neye
Uğradığını Şaşırıyor…
69.Milletvekili Olunca Ne Biz
ile Merhaba Etti Ne Yüzümüze
Baktı
70.“Niçin Vatadandaşa
Zorluk Çıkarıyorsunuz?”
Deyince...
71.Hazine Malını Biz mi
Aldık?..
72.Ey Bunu Bir Gün Okuyan
Nazlı Dostum Gözün Önüne
Bak!
73.Mini Etekli İsrail Kızları
Bomba Yağdırdı…
74.Ey Türkiyenin Yiğit
İnsanları Şu Yazmış Olduğuma
Çok Dikkat Et!..
75.Duvarın Arkasına 1 Kişi
Yatmış Bizi Dinliyor İdi…
76.Şimdi İse Kuru Gemiği
Çıkmış 15 Beygir Çifti Vardır…
77.Yeter Artık Altıncı Filonun
Horozluk Yaptığı…
78.Yoluma Hızla Devam
Etmeliyim ki Karanlık Bitsin…
79.Ağanın Gafleti Azabın
Marifeti…
80.Yel Esti mi Hepsi Evin
İçine Doluyor…
81.Acız Beyler Acız!..

82.Çoluk Çocuk Pamuk
Toplamaktadır…
83.Kara Günler…
84.İnsan Olan İnsan Sever…
85.Seçim Bitinciye Kadar
4 Senede 15 Gün Yüzümüze
Güldüler…
86.Yarın Bu Ceviz Ağaçları
Büyüyecek Meyva Verecek…
87.Bu Türkiye’yi Amarika’ya
Satmıyacağız…
88.Proletaryanın Biri Elini
Kaldırmış Çırpınıyor…
89.Madem Demokrasi Diyoruz
Herşey Ayna Gibi Açığa Çıksın…
90.Bu Çocuk Ağlar İse
Fıransızlar Hepimizi Öldürür…
91.Başına Çok Sıkıntılar
Getirecekler…
92.Şefik Günenç’in Çetin
Altanla Söyleşisi…
93.Ankara Radyosundan
Türkiye İşçi Partisi’nin Tarihi
Açış Konuşmasını Yapan
Hamdoş…
94.Kürt Reşit ve Diğerleri…
95.Ağalı Türkiye…
96.Şehre Göçen Köylüler…
97.İthalat İhracat Devlet Eline
Geçmeli…
98.Türk Kazansın Türk
Yesin…
99.Yoğurt Cezası
100.Günahlar Sevap Olmuş…
101.İnsanlığı Yok Etti
Jonson…
102.Aydın Yalınız Diplomayla
Olmaz…
103.Nihayet Tabancanın Tetiği
Düşdü…
104.Turan Fevzioğlu Kapıyı
Suratıma Çarptı, İsmet Paşa
da Siyaset Böyle Olur Dedi,
Zihni Kutlar Kafasını Küt Diye
Dükkanın Demirine Vurdu…
105.Elbet Memleket Bir Gün
Kurtulur Para Babalarının
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Elinden…
106.Sular Yer Altında Yer
Üstünde Gürül Gürül Boşu
Boşuna Akıp Gider…
107.Biri Yer Biri Bakar
Kıyamet Ondan Kopar…
108.Davamızı Yeritmek
İçin Günün İcabını Yapmak
Durumundayız…
109.Sen Müdürlerle
Bir Masada Rakı İçecek
Adamısın?..
110.Bu Ölü Evimde mi
Kokacak?..
110.Şimdi Partiniz Kazanırda
Hükümet Kurarsınız…
111.Gelirim Yok Giderim
Çok…
112.Hey Atam Kalk Bak Şu
Cennet Türkiyenin Haline…
113.Bir Gün Cüzdanların
Karşısına Kurşunlar
Konuşur…
114.İtin Karın Üstünde
Büzüldüğü Gibi Bir Yumak
Olup Yatdım
115.Sayın Devlet Ve
Hükümet Başkanları Ne
Olacak Bizim Halimiz?..
116.Hani Teneke Teneke
Nur Gibi Sade Yağlar Hani
Pukursu Pukursu Dağ
Çiçekli Kokulu Yoğurt, Süt ve
Tereyağları…
117.Elime Bir Yerden 4 El
Bombası Geçti…
118.Eski Günler Bundan
Daha Rahat İdim…
119.Köylerde Dergi ve
Gazete Yok ve Öğretmenler
Tam Randımanl Okutamıyor…
120.Vay Benim Nazlı
Şahanım Senin Halin Ne
Olacak?..
121.Harpde Subay Yanlış
Emir Verirse Dinlemeyiz…
122.Keşke Köyden Şehre
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Gelmeyeydim…
123.Malının Birini Sat
Hepsini Öldürmeden Birini
Öldür…
124.Kimse Kimseye
Acımıyor…
125.Birkaç Arkadaş Niye
Mehmet Ali ve Şefik Partiye
Gelmiyor Demiş…
126.Çocuklarım Yalınayak ve
Çıplak İdi…
127.Lütfen Komünistliği
Bana Tarif Eder misin?..
128.Amerikan Askerinin
Olduğu Yerde Özgürlük Olur
mu?..Vietnamı Görmüyor
Musunuz?..
129.Fıransız Gitsin Amerika
Gelsin Diye mi Savaştık?..
130.Atalarımızın Emanetini
Ölmeyince Yabancı Devletlere
Veremeyiz…
131.Böyle mi Olacaktı Türk
Milleti…
132.Aynen Hazreti Hüseynin
Kerbalada Susuz Kaldığı Gibi
Bunlarda Aç Yoksul…
133.Bu Emir Artık Verilmeli…
134.Halk da Kışlanın Önünde
Askerlerin Artığını Bekliyor…
135.Bu Memleketde Bize
Yaşam Hakı Yoktur
136.Almanya’nın Allah’ıyla
Türkiye’nin Allah’ı Ayrıymış…
137.Dana Gibi Kılıç Kesmez
Yiğitlerin Cebinde 5 Lira
Yoktur…
138.25 Kilo Domatesi 50
Kuruşdan Satdı Ev Aylığımı
Versin Ekmek Parası mı
Yapsın?..
139.İnsan Oğluda Öyledir
Okutmalısın, Belletmelisin
Ondan Sonra Umut
Beklemelisin…
140.İşte Bunlara da
Komünist Diyorlar Dedi…
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141.Küçük Motorsiklet
Geçiyor Bir Öküzü Bununla
Değişdik Biraz Böyüğü
Geçiyor 2 Öküzü de Bununla
Değişdik…
142.Verilen Dersler
Okutulan Kitaplar Bana Kafi
Gelmiyor…
143.Şafık Dayı Fabrikaya
Gireceğim Vazifem Beni
Bekliyor
144.Ev Aylığını Almalı Keyfi
Yerine Gelmeli…
145.Bu Yiğit Kahraman
Çocukları Çürütmüşler…
146.Bu da Gaziantep’in Yiğit
Atatürkü…
147.Lenin’in Dediği Gibi
Eğer Bilseler En Büyük Hakkı
Sosyalistlere Tanırlar…
148.Köylerde Okuyan Kızlar
Kınanmasın…
149.Tam Kapitalist Düzen
Allabildiğine Devam Ediyor…
150.Bu Aşk Kadın, Kız Aşkı
Değil; Vatan, Millet, Toprak,
İnsanlık Aşkıdır…
151.Bir Gün Elbet Bizim
de Düğünümüz Bayramımız
Gelecekdir…
152.Çalışmadığım İş mi
Kaldı 20 Senedir…
153.Bu Öküzler, Türk
Milletini Mahfeden İnek Ve
Öküzlerdir…
154.Uzmanlarını
Bakanlıkdan Köylere de
Soktular…
155.İtlerine Kadar Taksilerin
İçinde Gezdirdiler…
156.Nihayet Kaldırdım Yere
Çaldım Kendini Ayağımın
Altında Çiynedim…
157.Nemrut Gibi İstediklerini
Cennetlik İstemediklerini
Cehennemlik Yaparlar…
158.Ökkeş Pıçaklar Adına…

159.Biz Okusaydık
Bugün Türkiyede Amerikan
Bayraklarına Hiç Bir
Yabancıya Cırıt Atdırmazdık
160.Harbiyeden Mezun
Olan Genç Teğmenler
Bir Işık Olarak Yetişiyor
Umudundaydım Ne Yazıkkine
Umudum Boşmuş…
161.Kır Beygire Yardımcı
Olmaya Ulaşdım…
162.İsteğimiz Toprak ve
Gereken Toprağı Çalıştıracak
Ziraat Aletleri…
163.Ayağımda Yırtık
Yamalıklı Şavral 10 Yamalıklı
Yemeni…
164.Cahil Kalmış Bir Vatan
Muhakkak Kurtulacak…
165.Hangi Ağa Bu Halkın
Derdine Derman Olur İse
Lütfen Gösterin…
166.Her İlgili Makamlara
Gönderebilirsiniz Mesulu
Benim…
167.Seni ve Bütün Devlet
Adamlarını Sayın Aybar’a ve
Çetin Altan’a Şikâyet Etdik…
168.Yüzbaşı, Öyleyse
Biz de Onlara Vatan Hakkı
Tanımayız…
169.Dikkat Edin Politika
Cambazları Sizi Harcıyor
170.Sahte Bir Sosyalistlik
Getirip Köküne Baltayı
Atacaklar…
171.Demir Ökçe Kitabını
Okumanızı Tavsiye
Yapıyorum…
172.Subay, Ses Çıkarmadan
Başını Salladı Gitdi
173.Yaptıklarından
Utansın…
174.Sabırlı Ol, Sana Kötülük
Yapanlar Sonunda Rezil
Olacaklar…
175.Hepinizi Protesto
Ediyorum…
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1. EMANET…
(ŞAFIK GÜNENEÇ’İN EMANETİ…)
Köylü Bakkal, Bizim sokakta bakkallık yapardı. Esmer,
uzun boylu, sessiz, ağır başlı bir adamdı. Bakkal dükkânına
dikkat ederdim; dükkanında bulunanların hepsini bir günde
satsa parası ile bir hafta geçinemezdi.
Böylesine yoksul ve de alışverişi de az olan bir bakkaldı
Şafık Günenç. Bu Şafık Günenç aynı zamanda Fevzi
Günenç’in dayısıdır.
Ne zaman dükkânına gelsem ters çevirdiği bir portakal
ya da elma sandığının üzerinde çizgili kâğıda bir şeyler
yazardı. Bir keresinde sordum: “Ne yazıyorsun, tahsilin ne
kadar?” diye. Yanıtladı: “Köyden yeni geldim. Gördüğüm
Gaziantep’i yazıyorum. Okuma yazmayı da bir eğitmenden
öğrendim.”
İşte aşağıda okuyacağınız yazılar bir eğitmenden
okuma-yazma öğrenen orta yaşlı bir adamın gözlemleridir.
Yazısındaki Antep ağzını, yazma ve noktalama yanlışlarını
bile bile olduğu gibi aldım ki kültür durumu belli olsun...
Burada şunu vurgulamak istiyorum. Gören, düşünen,
karşılaştırma yapan bir insan; okuması, yazması ne olursa
olsun düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ortaya koymalı ve
aydınlar da; onun ağzını, noktalama ve yazma yanlışlarını,
söz ve yazı sanatının olmamasını başına kalkmamalıdır.
Şafık Günenç’in gözlemlerinin önemi şuradadır. Saf
bir Antep ağzı ile konuşup yazmasıdır. İlerde Gaziantep’in
tarihini yazacak olanlara, Antep ağzını inceleyecek olanlara
ve sosyologlara Köylü Bakkal’ın notları iyi bir kaynak
olacaktır...
Bir gün Köylü Bakkal bana içini döktü ve bir sırrını
açıkladı. “Heyri bey, ben geçinemiyorum. Dükkânı devredip
köye gideceğim. Köyümde çiftim çubuğumla uğraşıp ekip
biçeceğim. Hemi de köylüleri uyandırıp bu sömürücü ağa
partilerine oy verdirmeyeceğim! Ancak senden bir ricam
var” elindeki bir dosya dolusu yazdıklarımı göstererek,
“Bu notlarımı sana veriyorum. Bu yazılarımı yalnız senin
anlayacağını ve değerlendireceğini biliyorum. Dilerim bir
6
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gün bu yazılarımı yayınlarsın!” dedi.
O günden beri ben Köylü Bakkal’ın bu notlarını
değerlendirmek istedim. Ne var ki beni bana bırakmadılar.
Başta kara cahiller, Benim yüzümden başlarına bir şey
geleceği korkusuyla; toplumculuğu en büyük suç olarak
gören Dr. Emin Kılıç Kale ve çırakları, geri zekâlılar, ruh
hastaları, sermaye uşakları, iti - miti ve medyası ile başıma
çullandılar. Ancak avukat olduktan sonra peşimi bıraktılar.
Avukat olarak tam “baltam kütükten çıktı!” derken ağır
bir kalp krizi geçirdim. Kalp naklinden başka çare yok diyen
doktorların da isteği üzerine, avukatlığı bıraktım. Kalp
hastalığı yüzünden, tam on yıl, yataktan kalkamadım ve
geçimimi kızım Yener Balta ve kız kardeşim Aysel Samlı
sağladı.
65 yaşında iken babaannemden bana bedeli bir trilyona
yakın taşınmaz kaldı. Geçimimi sağlayacak kadarını
eşimle kendime ayırdım. Kalanını da dört kızım arasında
paylaştırdım. Demek istediğim bütün bu engeller yüzünden
Şafık Günenç’in gözlemlerini değerlendirmekte geciktim.
Umarım geciktiğin için beni bağışlar.
Şafık Günenç’in ağzından duyduğum, böbürlenerek
söylediği bir anlatımı var. Bu olay da Şafık Günenç’in
emperyalizmin kaynağını bildiğini gösterir. Bir gün Abidenin
önünden yukarı doğru giderken bir turistle karşılaşmış.
Turist kendisinden bir adres sormuş. Bunun üzerine turiste
“Sen nerelisin?” demiş. Turist de ”Ben Amerikalıyım!”
deyince “Tuu!” diye tükürmüş ayağının dibine... Başka bir
şey demeden de savuşmuş gitmiş.
İşte bu Şafık Günenç köye gittiğinde köyünü aydınlatmaya
başlamış. Gaziantep’in diğer sol militanı Hamdoş gibi o da
köyünü aydınlatmış ve köyünden bir oy bile çıkmamış ağa
partilerine; oyların tümü İşçi Partisi’ne...
Ne var ki bizim Şafık Günenç şimdi, geldiği yere, toprağa
dönmüştür…
Şafık Günenç’in el yazısı ile yazıp bana emanet ettiği
yazılarını, 46 yıl sonra, sizlere kitap olarak aktarabildiğim
için mutluyum…
Üzerinde durulması gereken nokta şu: Gaziantep’te
o kadar tanıdığı varken bu yazılarını niçin bana emanet
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ettiği?..
Anıları önünde saygı ile eğiliyorum…
HB. 17.8.2014
X
2. KÖYLÜ BAKKAL
Ekrem Efendi yeni girmişti işe.
Bilet satar para alırdı bir sinema gişesinde.
Çok az para geçerdi haftada eline.
Babasından anasından bir şey kalmamıştı.
Oturduğu ev kiraydı.
Evlendiğinden bu yana sanki kirayla oturmadığı semt
kalmamıştı.
Ekrem Efendinin yeni taşındığı semtteki evinin bulunduğu
sokakta, bir sağda ve bir de solda olmak üzere, iki bakkal
dükkânı vardı.
Bakkalların hatırı kalmasın diye ikisinden da alış veriş
yapardı.
Ne var ki istediği gibi olmamıştı.
Bakkallardan yalnız biri ile alış veriş yapmak zorunda
kalmıştı.
Solundaki bakkal orta yaşlı, uzunca boylu, zayıf güler
yüzlü, esmerdi.
Adamcağız köyünde geçinememiş kente gelmişti.
Her zaman güler yüzlü, sevecen olduğu ve de köyden
geldiği için kendisine Köylü Bakkal denmişti.
Evinin sağındaki bakkal ise doğma büyüme kentli idi.
O da orta yaşlı, kısa boylu, kütüz biri idi.
Yüzü hiçbir zaman gülmezdi.
Bu nedenle de kendisine Kekre Bakkal denirdi.
Köylü Bakkal’ın dükkânının önünde karpuz sergisi vardı.
Sergideki karpuzları gündüzleri sererdi, geceleri
dükkanın içine üst üste dizerdi.
Karpuzları kesmece verirdi.
8
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Karpuzları keserken kütür kütür ses gelirdi.
Karpuzlar koyu kırmızı renkteydi.
Ekrem Efendi imrendi,
Köylü Bakkal’dan bir karpuz istedi.
Karpuzu için bakkal “Seçmece” demiyor muydu…
Ekrem Efendiye göstermek için kesecekti.
Ekrem Efendi: “Zahmet edip kesme.
Biliyorum karpuzlar iyi çıkıyor, giderken eve, karpuzun
suyu akmasın üstüme!”
Giderken Ekrem Efendi elinde karpuz, evine doğru...
Dilim dilim kesilmiş karpuzu tepside hayal ediyordu.
Kesilirken karpuzun çıkaracağı kütürtü sesini duyar gibi
oluyordu…
Eve girer girmez seslendi yeni evlendiği eşine:
“Sevgili eşim, şimdi sana bir karpuz keseceğim.
Bir haftalık şirinliğini gidereceğim.
Ancak bu karpuzu şimdi kesmeyelim,
Buzdolabına koyalım; biz yemeğimizi yiyinceye kadar
soğutalım.”
Yemek yeme işi bitmişti, şimdi sıra karpuza gelmişti.
Büyük bir iştahla karpuzu keserken Ekrem Efendi,
kendisini izliyordu eşi…
Ekrem Efendi şaşırmaya başlamıştı…
Çünkü kesilirken karpuzdan kütür kütür ses gelmemişti.
Önce karpuzu ikiye ayırdı.
Gördü ki karpuz kabak gibiydi, rengi sarıydı.
“Kimi zaman sarı çıkan karpuz da tatlı olur.” diyerek
kötüye yormadı.
Bir dilim kesti, bir parça ısırdı, tatsızdı.
Umduğunu bulamamıştı, eşine karşı mahcup olmuştu.
Eşi kendisine: “Üzülme, karpuz yerine yüzün kıpkırmızı
oldu!” der diye korkmuştu.
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Karpuz tepsisini kucakladı.
Tepsi elinde doğru Köylü Bakkal’a vardı.
Gösterdi karpuz tepsisini bakkala:
“Bakkal dediğin sahip çıkar ayıplı malına!”
Böyle demiş olmasına üzüldü Ekrem Efendi.
Ne var ki Köylü Bakkal öfkelenmemişti.
“Kusara kalma Ekrem Efendi,
Bazen olur böyle rastlandı.
Biz kötü malı satmayız.
Müşterimize kazıklamayız!
Bu kez seni dinlemeyiz,
Kesme desen de keser, iyisini veririz!..”
“Geç hele!” diyerek dükkandan karpuz sergisine atladı.
Kendisine özgü sitille “Tık, tık!” vurarak, tırnağı ile
kazıyarak, ağırlığın ölçerek, seçtiklerini kulağına tutarak
karpuzları yokladı.
İki eliyle karpuzu sıkıştırıyordu.
Sıkıştırırken de: “Kavunun ağırı, karpuzun hafifi!” diyordu.
Bir tanesini beğendi. “Ya Allah, Bismillah!” dedi, kesti.
Ne var ki beğenerek seçtiği bu karpuz da kelekti.
“Tuhaf şey!” dedi başını salladı.
Bir tane daha seçmeye başladı.
“El oyun üçte!” dedi.
Seçtiği bu karpuzu keserken de “Ya Allah, Bismillah!”
demeyi ihmal etmedi.
Karpuz tam istediği gibiydi, sevindi. “Al beyim, yalnız
bunu sayarım hesabına; diğerlerini say ziyanlığıma...
Yeter ki sen, kızma bana...”
10
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Bir başka gün akşamüstü ampul patladı.
Sağdaki kentli bakkal daha yakındı hem de ampul satardı.
Hemen koştu kentli bakkala.
“Bu yanmıyor yananını ver bana!”
Bakkal yanmayan ampulü kerhen aldı.
Alırken de yüzünden düşen bin parçaydı...
Denetledi ampulü duvardaki düyde.
Yanmayınca ampul çöp sepetine attı öfkeyle.
Ekrem Efendiye ağır gelmişti bakkalın bu davranışı.
Bundan böyle bu adamla alış veriş yapmamalıydı.
Eve geldiğinde dalgın, düşünceler içindeydi.
Bu durumu gören eşi de:
“Hiç böyle görmemiştim seni, sende bir şey var Ekrem
Efendi..”
Ekrem Efendi ampul olayını anlattı eşine: “Bundan böyle
alışverişimiz Köylü Bakkal’la olacak.
Ekmeksiz kalsak bile Kekre Bakkal’dan ekmek
alınmayacak!”
+
(Bu öykü, Gaziantep Akşam ortaokulunda Türkçe
öğretmenimizin isteği üzerine yazılıp verilmişti. “Sınıf:
1-A. Öğrenci no. 6” Tarih: 1.11.1967. Bu bir kompozisyon
ödeviydi. Yıl 1967; yaş 35.)
X
3. BAY ŞAFIK GÜNENÇ
Bay Şafık dayım ölmemiş, Hayri Balta’nın yazı işliğinde
yaşıyormuş meğer…
Ne denli doğru tanı koymuşum dostluklarıma… Bu
dizimdeki geçen yazılarımdan birinin başlığında “Sonuna
dek terk etmedi dört dostum beni…” demiştim. Bunlardan
birinin de Hayri Balta olduğunu söylemiştim. Yanılmadığımı
bir kez daha gösterdi sevgili Balta.
11
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Bugün yaşamımın en güzel armağanlarından birini aldım
ondan. Bay Şafık dayımın ölmediğini, Hayri Balta’nın yazı
işliğinde yaşadığını öğrendim. Yazılarıyla doğal… Dayım
Şafık Günenç’in el yazması anılarının kendisinde olduğu
haberiydi bu. Çok sevindim!
Balta, bana gönderdiği e-/mailinde veriyordu müjdeyi.
“Gerçek Alem” adını koyduğu Sitesinde bölüm bölüm
yayımlayacakmış onları. Kendi veb sitesi var Balta’nın.
Bir ulusal yayın organı gibi, bir fikir dergisi gibi donatmış
sitesini. Ünlü yazarları arasında bana da yer vemiş, beni de
onurlandırmış. Var olsun…
Merak ederseniz açıp okuyun. Adresi şöyle:
www.tabularatalanayalanabalta.com
“Her türlü tabuya, talana, yalana BALTA’yım” diyen bu
site binlerce kişi tarafından izleniyor. Amerika’da okurlarının
bir ucu…
Dayımın, yazılarıyla birlikte sitesine koyacağı tanıtma
yazısında “Köylü Bakkal” diye anıyor onu Balta. Tanıtım
yazısını olduğu gibi aktarıyorum. Onun ve Bay Şafık dayımın
yazılarından sonra da benim konuyla ilgili düşüncelerime
sıra gelecek.
X
4. ŞAFIK DAYIM
Yurdunu, ulusunu seven çağdaş bir Donkişot’tu Bay
Şafık Dayım…
Şimdi söz benim. Balta’nın dayımla ilgili olarak verdiği,
benim müjde olarak karşıladığım dayımın yazıları beni
nereden nereye götürdü…
Önce şunu açıklamalıyım. O yurdunu, ulusunu, özgürlüğü
seven yiğit bir halktı. Çağdaş br Donkişot’tu. Ömrü boyunca
hep değirmenlere karşı savaştı. Yine de hoşgörüsünü
yitirmedi. Hep verdi. Hiç kimseden hiçbir şey almadı. Yoksul
yaşadı, kendinden yoksul olanlara varını verdi, onuruyla
öldü.
Herkese “Bay” diye seslendiği için “Bay Şafık” dediler
ona.
Yenilikçiydi, isyancıydı, cumhuriyetçi, Atatürkçüydü.
Demokrat Partinin demokrasi bayrağını ilk çekenler
12
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arasında yer aldı. Aynı partiyi mezara gömenler arasında
da vardı. 27 Mayıs Devrimini ölünceye dek savundu. TİP’in
önde gelenlerinden oldu. Her yeniliğe açıktı.
Köyde yaşarken Sarıt Mezrası’na ilk radyoyu, ilk lüks
lambasını, ilk gramofonu, ilk bisikleti, ilk gazocağını o
getirmişti.
Onun romanını yazdım. “Bay Şafık/Köyde İhtilal”
Gaziantep Zafer Gazetesinde tefrika edildi. Toplumsal,
güldürel bir yazın örneği oldu.
Sözü açılmışken bu güzel insandan biraz söz etmek
istiyorum
Bay Şafık Dayım köyden kente geldiğinde Sayın Balta’nın
tanıdığı sıralardaki kadar yoksul değildi.
Dükkânı orta zenginlikte mini bir marketi andırırdı.
Sosyalizmle tanışıncaya kadar bu işi yolunda gitti dayımın.
O yıllarda sağa onca eğilimliydi ki, bir gün beni ”Seni
komünist seni!” diye uzunca kovaladı.
İlk gençlik yıllarımı yaşıyordum. Evimizden çıkıp babamın
dükkanına giderken, onun dükkanının önünden geçerdim.
Bir sabah elimde Cumhuriyet gazetesi gördüğünde
kopartmıştı kıyameti. Sosyalizmle tanışıncaya kadar işi
yolunda gitti dayımın.
Sonra Öğretmen Okulunun yatılı yoksul köy çocuklarını
tanıdı. Eski Kendirli Kilisesi Kurtuluştan sonra Halkevi olarak
kullanılmaya başlanmıştı.
Halkevleri, Demokrat partinin iktidara gelmesiyle
kapatılınca, bu yapı valilik olarak kullanılmaya başlandı.
Valilik yeni yapılan binasına taşınınca da Öğretmen Okulu
oldu burası.
Öğretmen Okuluna yakındı Bay Şafık dayımın dükkânı.
Yoksul köy çocuğu öğrenciler geliyorlar, bir şeyler almak
istiyorlar, yutkunuyorlar, isteklerini söylemeye utanıyorlardı.
O, onları anlıyordu. Çünkü kendisi de onlardan biriydi. Bu
çocuklara dükkanının kapısını sonuna dek açtı.
“Neye ihtiyacınız varsa, canınız ne isterse girip içeriden
alın. Bana sormadan alın. Fiyatı nedir demeyin. Para-mara
vermeyin. Köyünüzden paranız gelirse, gönlünüzden kopanı
getirir kalleye elinizle, bana göstermeden atarsınız…
Bay Şafık dayım, daha “komün”ün ne olduğunu bilmeden
13
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komün yapmıştı bakkalını.
Derken Celal Özcan gibi, Ercan Kaner gibi genç TİP’lilerle
tanıştı. O günden sonra kendisi de TİP’liydi artık.
Dükkanını kilitlemeye gerek görmeden Şehitler Anıtının
karşısındaki TİP binasına gider orada geçlerle, memleket
meselelerini tartışırlardı.
Konuşmaktan çok dinledi orada. Sonra okumaya,
yazmaya verdi kendini. Sayın Balta’nın anlattığı gibi masası
bir meyve sandığı olurdu hep.
Okurken ya da yazarken bir müşteri gelir, odan bir şey
isterse, o okuma ya da yazmasından başını kaldırmaz, eliyle
“kendin al” işareti yapardı. Aldığın şeyin parasını da kendi
elinle koymalıydın kaleyle. Eksik vermişsin umursamazdı.
Genellikle Marx, Lenin, Mao, Stalin okurdu. Okuduklarını
özümseyebilir miydi? Sanmıyorum. Ama kendince
yorumlardı.
Bir gün Partiden dönerken ardına bir sivil polisin
takıldığını fark eder. Bekler. Genç polis yanına geldiğinde
konuşur onunla.
Sorar:
“Yeğenim sen hiç Marx okudun mu?”
“Hayır.”
“Lenin okudun mu?”
“Hayır.”
“Stalin?..”
“Hayır.”
“Mao?..”
“Hayır”
“Yeğenim o zaman sen boşa yaşamışsın. Sen böyle
okumamaya devam ettikçe, benim gibi yurtseverleri
kovalayıp durursun. Memleket de mahşerde kurtulur artık!”
Dayımı anlatmayı sürdüreceğim...
+
5. Fevzi Can,
Önce sevgi sundum. Dayınla ilgili tanıtma yazısını ve
notlarının ilk bölümünü size gönderdim.
Dikkatle oku; katkın olabilirse, eksiğim gediğim varsa
söyle; çünkü ilk yazısı yarın sitemizin KÖYLÜ BAKKAL
bölümüne girecek..
14
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Mehmet Kara’ya söyle; bizim kimi Gaziantepliler zengin
olmayanın yüzüne bakmaz. Yoksul olup kendi halinden
yaşayanlardan yılandan-çıyandan kaçar gibi kaçar. Tam
bir ahmaklık örneği… Zenginin kendine bile yararı olmaz
ki, nerde kaldı yoksula ola... Adamın aklı eksiği zenginin
baklavasından pay umar. Bu hayalle yaşar... Bu bakımdan
onlara aldırmasın. Üretmeye ve yaratmaya devam etsin.
Her ikinize de sevgiler...
H.B. 1.12.2004
X
6. BAY ŞAFIK’IN GÜNLÜĞÜNDEN
(Suya Sabuna DOKUNARAK, 19 Nisan Gaziantep Zafer
gazetesi için:)
Bay Şafık dayımdan çok söz ettim size yazılarımda.
Zaman zaman da söz etmeyi sürdüreceğimi söylemiştim.
İşte bir kez daha karşılaştırıyorum sizi onunla.
Dayım iyi bir gazete okuruydu. Her gün iki gazete alırdı.
Cumhuriyet ve Akşam. O yıllarda Akşam’ı pek çok sol
görüşlü okur gibi dayım da Çetin Altan’ı okuyabilmek için
alırdı. Okudukça yazma isteğiyle dolar taşardı dayım. Ne var
ki Orhan Veli Kanık’ın “Romantica/Anlatamıyorum” şiirindeki
gibi, duyumsuyor ama anlatamıyordu.
Bu duyumsayıp anlatamadıklarını biriktirmiş. Böylece bir
sandık gizli hazinesi olmuş. Ölmeden önce onları, hayatta
güvenebileceği tek insana vermiş sandığıyla.
Verdiği insan da onun güvenine layık olduğunu
gösteriyor. İlerlemiş yaşına rağmen onları bir zamandan
beri internetteki web sayfasında yayımlıyor. Bir kopyasını da
Bay Şafık’ın yeğeni olan yazar dostuna; bana gönderiyor bu
güzel insan.
Aşağıdaki yazı, Şafık Dayımın gizli hazinesinden
13’’cüsü. Orjinaline sadık kalarak sizlerle paylaşıyorum.
Dayıcığımın bu yazıyı 1970 öncesi yıllarda yazmış olduğunu
sanıyorum.
Ha, sahi... Bay Şafık dayımın yazılarını emanet ettiği
o güvenilir kişi kim mi? Tahmin etmeliydiniz... Elbette ki
benim Can gül ustam, Sevgi ustam, Düşün adamı, Yazar
Avukat Hayri Balta.
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7. BU BİR ŞAFIK GÜNENÇ BELGESELİDİR

Adı Şafık Günenç’ti. Sevdiklerini “Bay” diye onurlandırırdı.
Kendi adını “Şafık” olarak anardı. Bu yüzden dostları Bay
Şafık diye adlandırmıştı. Benim hoşuma giden de buydu. O
nedenle “Bay Şafık” dedim hep dayım Şafık Günenç’e.
Bay Şafık Bakkallık yapardı yaşamını yitirmeden önce
Gaziantep’in Eblehan Yokuş’unda. Bakkallık değildi tek işi.
Yazardı aynı zamanda.
Ne yazardı. Ülkemin, ülkem halkının hali perişanını
yazardı. Bir yazarın iyi kötü bir eğitimi olmalı değil mi? Onun
resmi bir eğitimi olamamıştı. Okumayı bilirdi.
Yazılarını ancak baş harflerle, büyük harflerle yazabilirdi.
Çünkü o Sarıt Mezrası Üniversitesi mezunuydu.
Sarıt Mezrası atalarımız Türkmenoğulları’nın yüzlerce
yıl önce Asya’dan gelip yerleştikleri yerdi. Çoğu akrabamız
olan 100 hanelik bir köyken, Gaziantep’in bir mahallesi oldu
günümüzde orası.
Tek durun, 65 yıl öncesine götüreceğim şimdi sizi.
Köyün imamı Mehmet dedemdi. Üniversite dediğim
3 yıllık ilkokulun hem kurucusu hem yönetmeni hem de
eğitmeni olan büyük dayım Fayık Günenç’ti.
Fayık dayım askerde öğrendiği ABC ile eğitmen olmuştu.
O zamanki koşullar böyleydi. Hem büyüklere hem çocuklara
eğitim verir, öğretim yapardı Caminin kovuğundaki eski
mescitte eğitmen dayım.
Eğitim konusunda bir fikir verir sanıyorum bu açıklamam
size, ülkemde 65 yılda nereden nereye gelmişiz…
Eğitimini işte bu koşullar altında tamamlayan Bay Şafık,
köyde her zaman her yeniliğin öncüsü oldu. Onun köyde
yaşadıklarını ironik öykülerimle ölümsüzleştirdim.
Adını “Köyde İhtilal” koyduğum, yayına hazır olan bu
kitabıma umarım yakında ulaşabileceksiniz.
1960’lılarda köyden kente göçen, Eblehan’da bakkallık
yapan Bay Şafık Gaziantep’te yeni bir politik serüvene
atılacaktır.
Onun TİP paralelinde geçen yaşam anılarını
mücadele arkadaşlarından dinlediğim anlatılardan ilgiyle
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izleyeceksiniz.
O yurdunu, ulusunu, özgürlüğü seven yiğit bir halktan
bir bireydi. Çağdaş bjr Donkişot’tu. Ömrü boyunca hep
değirmenlere karşı savaştı. Yine de hoşgörüsünü yitirmedi.
Hep verdi. Hiç kimseden hiçbir şey almadı. Yoksul yaşadı,
kendinden yoksul olanlara varını harcamaktan kaçınmadı,
onuruyla öldü.
Yenilikçiydi,
halkçıydı,
laikti,
cumhuriyetçiydi,
Atatürkçüydü.
Demokrat Partinin demokrasi bayrağını ilk çekenler
arasında yer aldı. Aynı partiyi mezara gömenler arasında
da vardı. 27 Mayıs Devrimini ölünceye dek savundu. TİP’in
önde gelenlerinden oldu. Her yeniliğe açıktı.
Köyde yaşarken Sarıt Mezrası’na ilk radyoyu, ilk lüks
lambasını, ilk gramofonu, ilk bisikleti, ilk gazocağını o
getirmişti.
Bay Şafık Dayım köyden kente geldiğinde yoksul
değildi. Dükkânı orta zenginlikte mini bir marketi andırırdı.
Sosyalizmle tanışıncaya kadar bu işi yolunda gitti dayımın.
İlk gençlik yıllarımı yaşıyordum. Evimizden çıkıp
babamın dükkânına giderken, onun dükkânının önünden
geçerdim.
Bir sabah elimde Cumhuriyet gazetesi gördüğünde
kıyameti kopartmıştı. O yıllarda sağa onca eğilimliydi ki, bir
gün ”Seni komünist seni!” diye uzunca kovaladı beni.
Sosyalizmle tanışıncaya kadar işi yolunda gitti
dayımın.
Sonra Öğretmen Okulunun yatılı yoksul köy çocuklarını
tanıdı. Eski Kendirli Kilisesi Antep’in kurtuluşundan sonra
Halkevi olarak kullanılmaya başlanmıştı.
Halkevleri, Demokrat partinin iktidara gelmesiyle
kapatılınca, bu yapı valilik oldu. Valilik yeni yapılan binasına
taşınınca da Öğretmen Okuluna dönüştürüldü burası.
Öğretmen Okuluna yakındı Bay Şafık dayımın dükkanı.
Yoksul köy çocuğu öğrenciler geliyorlar, bir şeyler
almak istiyorlar, yutkunuyorlar, isteklerini söylemeye
utanıyorlardı.
O, onları anlıyordu. Çünkü kendisi de onlardan biriydi. Bu
çocuklara dükkânının kapısını sonuna dek açtı.
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“Neye ihtiyacınız varsa, canınız ne isterse girip içeriden
alın. Bana sormadan alın. Fiyatı nedir demeyin. Para-mara
vermeyin. Köyünüzden paranız gelirse, gönlünüzden kopanı
getirir kalleye elinizle, bana göstermeden atarsınız…
Bay Şafık dayım, daha “komün”ün ne olduğunu bilmeden
komün yapmıştı bakkalını.
Derken Celal Özcan gibi, Ercan Kaner gibi genç TİP’lilerle
tanıştı. O günden sonra kendisi de TİP’liydi artık.
Dükkanını kilitlemeye gerek görmeden Şehitler Anıtının
karşısındaki TİP binasına gider orada gençlerle, memleket
meselelerini tartışırlardı.
Konuşmaktan çok dinledi orada. Sonra okumaya,
yazmaya verdi kendini.
Okurken ya da yazarken bir müşteri gelir, odan bir şey
isterse, o okuma ya da yazmasından başını kaldırmaz, eliyle
“kendin al” işareti yapardı. Aldığın şeyin parasını da kendi
elinle koymalıydın kaleyle. Eksik vermişsin umursamazdı.
Genellikle Marx, Lenin, Mao, Stalin okurdu. Okuduklarını
özümseyebilir miydi? Sanmıyorum. Ama kendince
yorumlardı.
Dayım iyi bir gazete okuruydu. Her gün iki gazete alırdı.
Cumhuriyet ve Akşam. O yıllarda Akşam’ı pek çok sol
görüşlü okur gibi dayım da Çetin Altan’ı okuyabilmek için
alırdı.
Okudukça yazma isteğiyle dolar taşardı dayım. Ne var
ki Orhan Veli Kanık’ın “Romantica/Anlatamıyorum” şiirindeki
gibi, duyumsuyor ama yeterince anlatamıyordu.
Bu duyumsayıp anlatamadıklarını biriktirmiş. Böylece bir
sandık gizli hazinesi olmuş. Ölmeden önce onları, hayatta
güvenebileceği tek insana vermiş sandığıyla.
Yazı sandığını verdiği insan da onun güvenine layık
olduğunu gösteriyor. İlerlemiş yaşına rağmen onları bir
zamandan beri internetteki web sayfasında yayımlıyor. Bir
kopyasını da Bay Şafık’ın yeğeni olan yazar dostuna; bana
gönderiyor bu güzel insan.
Şafık dayımın yazılarını emanet ettiği o güvenilir kişi,
benim sevgili Can gül dostum, Sevgi ustam, Düşün adamı,
Yazar Avukat Hayri Balta’dır. Siz dayımı şimdi bir de Sevgili
Balta’dan dinleyin:
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X
8. Fevzi Günenç’e,
Önce sevgi sundum. Dayınla ilgili tanıtma yazısını ve
notlarının ilk bölümünü size gönderdim.
Dikkatle oku; katkın olabilirse, eksiğim gediğim varsa
söyle; çünkü ilk yazısı yarın sitemizin KÖYLÜ BAKKAL
bölümüne girecek..
Bizim kimi zengin Gaziantepliler zengin olmayanın
yüzüne bakmaz. Yoksul olup kendi halinden yaşayanlardan
yılandan-çıyandan kaçar gibi kaçar. Yoksul ise zengin
akrabası ile övünür; tam bir ahmaklık örneği. Zenginin
kendine bile yararı olmaz ki, nerde kaldı yoksula yararı
ola...
Adamın aklı eksiği zenginin baklavasından pay umar. Bu
hayalle yaşar...
Her ikinize de sevgiler...
H. B. 1.12.2004
X
XX
9. HAYRİ PALTA YA AİT
Bir gün şehrimiz olan Gaziatep’e yini gelmişim 3 gişi
oturmuş kahvede Hayri Patla dıyerek konuşuyorlar Kötü isim
soylüyorlar ben söze karıştım, siz bu adamı biliyormusunuz
didim yok didiler eyleyse konuştuğunuz yanlışdır niye didiler
insan bilmedik kimsenin hakkında kötü söylemek insanlığa
yakışmaz bir adama kötü ve iyi demek için 3 mana vardır 1
komşuluk yapmak 2 alışveriş yapmak 3 yırak yere yolculuk
yapmak bu olmadıktan sonra eyi ve ya kötü diyerek höküm
vermeyin diyince sözümü doğru buldular o gece geçti
aylar geçti bir uzun boylu zayif kabadayı biryiğit arasıra
gelip dukandan bir şeyler alıyor ve bana eyisini vermesin
diye yönünü o bir yana dönüyor ben bu adamın terbyesine
hayran kaldım birkaç sefer geldikten sonra artık bunun
ismini sordum ismim Hayri palta didi pekiy didim ben şeyle
düşündüm dimekkine eyi yiğit insanlara kötü isim dakıyorlar
nerde kötü didikleri insan var ise ve onla konuşurum didim bir
gün hayri bey sana şu şekilde konuşuyorlar diyince baktım
o yiğit gişi hemen dedi haklıyım yine tekrarlıyorum diyerek
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söze başladı arkadaş didi yoldaş didi niçin ben 50 lira günde
kazanırken bir kısım mucahit çocukları aç kalsın heç yoksa
15 lirada o kazansın diyorum Hemde haklıyım didim nuçun
bir ağanın 15 köyü olsun 1 cıfcinin heç toprağı olmasın
didi gözleri yaşardı baktım asıl halk dostu ve memleketini
milletini seven insan o zaman vah vah asıl ınsan bunlarmış
didim
X
10. SAMİ GUNER‘E (GÜNER SAMLI DEMEK İSTİYOR)
AİT…
Bir gün amcam oğlu ve enişdem olan necip bahrinin
matbasına vardım baktım yürekli bir yiğit aydın aydın
konuşuyo dinledim yerden gökten haber haber veriyor
bilinçli bir gençdi konuşdu dinledim hoşuma geldi aslında bu
çocuk bir gazetecıymış sonradan anladım toplumcu gazete
çıkarıyormuş aşşaya yazıhaneye indim bunun ismi Sami
günermış (Güner Samlı) din hocalarının hakkında biraz
konuştu benim canım sıkıldı niye canım sıkılıyor dıyınce
ben didim benim babam da din hocasıdır diyince kusura
bakma ben namuslu din hocalarına bir şey dimiyorum benm
söylediğim din işini devlet işine karışdıran sahtakara diyorum
diyerek gülerek getti bildim kine değerli halk dostu imiş
X
11. ANTEP SAVAŞINDAN SONRA…
Gaziantep birinci kurtuluş savaşından sonraki durumu
yüzkarası.
Kurtuluş savaşı vermiş insan ve gazimustafanın
mucahitleri noldu? yığınlar halinde karanlıklar içinde kadere
boyun eyerek cehennem azabı içinde yaşayıp sokağa atılan
insan ve gazi ve gazi çocukları
Kimler bunu bu hale getirdi amparalistler ve onun ortakları
Hemin memleketi kurtar hemin cezalan (ceza gör
anlamında...) Atatürk böyle mi emir verdi böle mi olsun didi
yok pekiy ne dedi Atatürk ermeni evlerinin anahtarı mucahit
ve onların çocuklarını verilmesini emir veriyordu
Köyleri ermeni köylerini Gazimustafa Kemal mucahit ve
mucahit çocuklarına verilmesini istiordu amma ne yazık ki
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öyle olmadı Tersine oldu cepelere gitmeyenlerin ellerine
geçti evler köyler zeytinlik fıstıklık bağlar bahçalar
Zaman içinde toplantılarda soylenmiş Bir gerçek heç
yalanı yok bunun kim yalan dir ise ispata hazırım Bir kısım
insanlar Toplumcu Görünür Gantepte tam işbaşına gelince
Topluma hıyanet kopar
Gözleriniz görüyor ne apalım kadere boyun eyip
kaderimizmiş diyerek biz bizi eylendiriyoruz şimdi yine bir
barmak Bak Bak şu işe 35 gişiye şeref madalyası veriliyor
ve ayda 300 lira maaş bağlanıyor insanın gülesi geliyor bir
fıransız devletinin karşısına 35 gişimi çıktı
Pekiy belle ki 35 bin gişi aylığa bağlandı Bu aylığı yine
biz vereceği pekiy ermeni sarayları yine ağaların elinde
köler yine ağaların elinde zeytinlik fısdıklık yine onlarda Biz
yine cehennem azabı çekeceğiz onlar yine o cennet hayatı
yine onların çocukları okur yüksek mektepleri yine
Bzimkiler imam hatipte onlar bizim idarecilerimiz olur
bizim çocuklarımız Bu sefer dirileri bırak ölülerine 20 liraya
10 liraya yur (yıkar demek istiyor) Şu malamatlığa bakın
acaba birgün dünya önünde bu düzen rayına uturupda Türk
adaleti doğru çalışır mı yok şu devrim gelirmi
X
12. Sevgili Baltam,
Tamamı bozuk cümlelerden oluşsa da ne demek istediği
kolayca anlaşılıyor Bay Şafık’ın.
Onu böylece değiştirmeden yayımladığın için teşekkürler.
Ayrıca vurguladığı konular da gerçek... Hiç bir aydının
değinemediği konular.
Yaşıyor olsaydı gidip alnından öperdim dayımın. Ama
yine de elime bir demet karanfil alıp götüreceğim Sarıt
Mezrası köyündeki mezarına, bırakacağım.
Sevgiyle kal sevgili saygın Baltam!
FEVZİ GÜNENÇ,17.12.2004
x
13. TİP
Sayın ve Kıymatlı genel başkanım sevgilerim ile sizlere
uzun ömür dilerim sıhhatlı olmanızı temennili olmanızı
dilerim
21

EMANET
Uğramış olduğunuz çetin beyle Yusuf beyin acısını
hepbirlikte paylaşırız
Aslında o tecavuz sizeysede en böyök hakaret bizedir
çünkü siz sahtakar ve şallatanların bizi soyup sogana
çevirenlere karşı gelmeseniz idi dövmezlerdi o yiğitler siz
dövülmediniz bizi dövdüler dövsünler bakalım kolu kanadı
olmayanları döverlerde söverlerde
Dövsünler sövsünler helbet bu kara bulutdan birgün
kurtuluruz bizde ayarız yılan yılan iken 40 yıl sonra öcünü
almışdır bu haksızlık kimseye kârkalmamışdır amma yinede
yapdığı haksızlıklarından utansınlar
Bunları ben çok görmüyorum çünkü cahiller bilgisizler
bendenden Bilgisizler
Ben mektep görmemişim 8 gece mektep görmüşüm
onların tahsili var amma bilgisi ve fikri yok çünkü bilgili insan
gendi meçlisinde gendi milletini dövermi düşün yabancı
milletin bayrağı dalgalanıy senin vatanında madenini
petrollumu şirket adıyla ele geçirmş ithalat ve ikracadıyın
(ihracatının demek istiyor) yüksek kısmını ele geçirmiş
aslında onun karşısına çıksana utanmazmısın
6 tınca filo cercer (Harmanın çevresinde dönüp duran
demek istiyor) gibi Türk sularında gezip dolaşıyor sana
ayıp değimli ap milletvekilleri sende vatan sevgisi yokmu
utanma yokmu millhetiyin (milletinin) kanını iligini soruyorlar
(sömürüyorlar) ne bu gadar hırsa kapıldın ayip ayip yazık
yazık Türklugün şerefine leke getirdiniz bütün dünya
milletlerine Bizi rufsa (rüsva) eylediniz Türküyenin kahraman
yiğitleri bunamı layık idi Bunun içinmi birinci kurtuluş
savaşı verdi İngiliz alman fıransız getsin bu se seferde
amirikan gelsin fıransız getsin bu seferde amirikan gelsin
bizi sömürsün yoksul halkın para karşılığında namusunamı
el atsın bir yandan siz bir yandanda Türk halkında namus
koymadınız helbet bunun cezasını göreceksiniz
Bakkal Şafık günenç akyol No 3 gaziantep (G. T.
19.12.2004)
X
14. Sevgili Fevzi,
Önce sevgi. İşte Dayın Şafık Günenç›in gözü ile
yurdumuzun 1968›eki hali.
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Bir önceki bölüm için Dayınla ilgili yazdıkların aynı
sayfada Sitemize girecek. Okuyucularımız Şafık Günenç’in
geldiği yeri görecek...
Böyle bir Dayın olduğu için ne denli övünsen yeri var.
Nice aydın, milletvekili, sağduyusu varsa eğer, Dayının
anılarına saygı duyar.
Şimdi kal sağlıcakla,
H.B. 21.12.2004
X
15. NİYE BU HALE GELDİK
Şöyle bir düşünüyorum niye bu hale geldik niye bu
bahalılık başladı niye yoksulluk başladı niye insanlarımız
zayıf perişan kaldı niye şehirler böyüdü köyler harabe oldu
Nedenini arıyorum eğer yanılıyorsam buluyorum
Bakıyorum filan köyde eskiden eyi bir ziraatçılıktan
ürün kazanan Ahmet vardı bakıyorum Ahmet malı mülkü
Bir ağaya satmış şehre göç etmiş kafam lan ediyor burada
(burada; kafam dank ediyor, ayıyor demek istiyor)
Bakıyorum her köyde ziraattan ürün kazanan çifçiler hep
böyle tamamı bahalılık geri kalmamızın birinci örneği
İkinci varıyorum bir köye bakıyorum yarısı harap olmuş
davar tereke kalmamış
Üçüncüsü varıyorum ir tarlanın başına ya hor ya kör
ya motorla bir dahv a (Bir defa) sürülmüş. Oda olmadı
üçüncüsü eskiden her köyde her evde inek öküz çıkardı oda
yok olmuş
4 üncüsü her evde dokuma dezgehi var idi oda yok olmuş
5 incisi eskiden köylerde agalık yok idi şimdi her köy 1-23 ağa höküm yapıyor o diyor benim ağam öteki diyor benim
ağam diyor mesepcilik yerini agalık alıyor vur oynasın çal
patlasın Kim ağaya boyun eymiyorsa vay onun başına gelen
felakete bak nihayet malı mülkü alıp ver elini şehir gecekondu
köyde karanlık ise içindeyse şehirdede köyde susuzsan
gecekonduda ne iş yapacaksın sanatın varmı yok tahsilin
varmı yok süründe sürün köyde köle şehirde köle çalış 5
liraya körpe kuzuların günahı ney belki bizim günahımız olur
asıl vatanı kurtaran yabancılardan bizim babalarımızdır aç
kalanda biz yazık olsun vatana (Yazık olsun bizi bu duruma
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getirene demek istiyor)
Şafık günenç, akyol cad no 3 gaziantep (26.12.2004)
X
16. BİRAZ DA BİZ YATAK
yaz yaz krılasıca elim daha ne kadar ıstırap haksızlık
yoksulluk cehalet Bir gün değil Bir ay değil bir sene değil
beş sene değil nereye mezara varıyoruk mezarın üstüne
duruyoruk kalkın ölüler birazda biz yatak Birazda biz rahat
edek diyoruk kalkan yok uzanıyoruk mezarın üstüne belki
şimdi allah canımızı alır diyoruk yine olmıyor gün akşama
kadar yattığımız oldu arkadaşım Gürenizli yiğit memet
aliyle yine melil melil döndük bizleri mezerde kabul etmiyor
zehirleyelim diyoruk amma ardımızdan bize söverler diyoruk
günahımız ney bilmiyoruk heç benim bir günahın yok iken bu
zalımlik nerden Geliyor bize bilmiyoruk hırsızlık yapamıyoruz
kaçakcılık yapamıyoruz pezeveklik yapamıyoruz yol
kesemiyoruk hergün çile bitmeyen Tükenmiyen çilenin
ortasında devam edip gidiyoruz
Hazireti aliyi bizmi öldürdük hangi göle gitsek suyu bizim
için kurumuş hangi dalı dutsak elimize geliyor
Çileli bülbül 40 yaşında saçlar agarmış dişler dökülmüş
saçlar dökülmüş 22 senelik parti ocaklarında çürümüş
insanlar işde özgürlük diyerek sokdu Avrupalılar bunu
içimize halbuyki 40 yaşında Mustafa kemalın gazi mucahit
çocuklarıdır bunlar
Döşlerinde parlayan rozvet (rozet) Gaziantep mucahit
Gaziler cemiyetine aittir amma şimdi kırdık attık rozveti ne
lüzümu var diye
Getirip bir rozet dakmışsın ne çıkar boşa biz perişan
aç yoksul vatana karabulut gibi çöken yabancı ordu ah
ah yakın olsada Ankara bu yazıyı çogaldarak paşalara
aydınlara devleti yönetenler hep aydın ve gerici basına
dağıtsam okuyunca vay çileli kardaşlarım vay nazlı vatan
diyeceklermi yoksa bize güleceklermi
Memet ali Taş Gürenizli okkeş pıçak kup halilin oğlu şafık
güneş molla hocanın oğlu sarıt mezrası köyünden etres
akyol cat no 3 gaziantep 13.1.1968
x
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17. İŞÇİ PARTİSİ’NE GİRER MİSİN?..
14.10.1968
yıllar yılı ağaların çocuk maşalığını yapan ağanın maşası
ağalarıyınızın çocuğu özel kollazlarda okuyor köleler ya
sizin çocuğunuz ayak yalnıyak sırt çılbak sefaletin içinde bu
kölelik size helal olsun devam edin köleliğe siz nasıl köle
olmuş sanız bizide köle yapmak isteysiniz çocuk okutma
şafık senin neyineymiş ya
Bu Türkiyede ağaların Beylerin orusbuların pezeveklerin
hırsız dalkavukların vatanı satanların çocuğu okumalı idareci
olmalı bu vatanın üstüne yabancı orduları kara bulut gibi
çökürtüp bir yandan gendi leri soyup bir yanda yabancılara
soydurmalı soyup Gazi Mustafa kemalın mucahit yiğit
çocukları verem şeker hastalığına düşmeli onun çocukları
sefaletden açlıkdan çöptenekesinden yiyecek aramalı
bunada özgürlükden dem vurmalılar özgürlük kime kölelik
kime noldu çocuğum ünverstedemi okuyor okuduğu imam
hatip ortaokulunu bitirdi busene nihayet öretmen okuluna
girer neye burda sizi ve ağalarınızı talaş aldıda başıma
şu gazi vilayeti dar getirdiniz sizin olsun şehir gine gidip
isiz (ıssız demek istiyor) dağlarda yaşıyacağım nasıl
namuzsuzluk yaparsınız yapın nasıl hırsızlıka devam
edeceğiz biliyorsnuz bir gün daha eyisini Görürsünüz
parasıyla hoca dutarak kadın dutarak şehir içinde ve
köylerde işçipartili olmayın onlar kominist Allahsız dinsiz
ağza gelmedik iftira her türlü adamlara birgün görürmüyüm
dürüs kim namuzsuzun büyüğü kim
Ağalar şifreli konuşur ürünlerimzi tanıylım dirler. Tanın
ürünlerinizi bakalım ürün lerimizi tanıyalım dimek ağalar
birbirimizi tanımalıyız örgütlenmeliyiz dimek birbirlerine
siz Tanıyın Toprak ve şehir agaları birgün daha eyisini
Tanırsınız
Bir zamanlar dirlermş ağalar bunun amcesi de böyle
yapdıydı şimdi başını sokacak yeri yok acından ölüy dimişler
Bende ölsün şerefle ölsün
Siz ihtikar yapın 98 gişi İstanbul Harbyesinden Kafkasya
cepesine gitmişdir 95 şehit düşmüş 3 gişi kurtulmuşdur
fıransız antep harbinde 3 cepenin kumutaTanı aydın baba
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akbaba çinarlı şimdiyse yatacak evi dahi yok
Yıllar yılı geçmiş amma burada söz konusu oldu Ali şafık
böyle amcam ökkeş bahri arasında gece karanlıklarında
sürenerek ellerine Tiken batarak mektup getirip götürmüşdur
neyini almış devletin milletin yıllarca atatürkün vaiz ktabıyla
hocalık yapmışdır halka devletden milletden kaç para
almışlardır
Şimdi ise çocuk okutuy diye Başıma geleni yalınız ben
biliyrum birde alim hoca oğlu olup sosyalist olmak günahım
bu kadar olur mu
4 ay ev aylığı 4 dükkan aylığı altından çıkılmayacak
Bunnanda övünüyorlar işde işçipartilileri böyle yaparık diye
şaık günenç aykol cad no 3 gaziantep
X
18. YAZIKLAR OLSUN TÜRK HALKINI KOKMUŞ SÜT
TOZUNA MUHTAÇ EDENLERE…
Garazlara (Garajlara) vardım ayak yalınayak sırt çıplak
mitillerin içinde yatan Bahtsız yavrular adıyaman besnili
Toprağınız yok mu
Yok
nerden geliyorsunuz
adanadan geliyoruz didiler
Bundan üç sene önce bir şofer akrabam beni Adıyamanda
gezdirmiye götürdü. Yanılmadımsa kesik köprü adıyamanın
bitişiğindeydi ora bir köprü yapılıyormuş
şofer akrabam 10 ton çimento yükledi arabaya geceyarısı
vardık köprü yapılan adıyamana orda sulu bahçeli bir yer
köprünün yanında tek bir ev heryeri ağaç su bir ikdıyar o
köprünün yanında evde oturuyordu amelelerin yanında
mazemelerin (malzemelerin) memuruydu bir karanlık yere
oturduk anladıyordu yegenimden biri mehendste onun
için beni bura kodu biri yine Belediye reisi biri milletvekili
buralarda 5 köy yegenlerimin diyordu
Sabah erkenden kamyona Bindik şofer maline sabah
aydınlanmaya başladı bakıyorum arazıya tarlalar her kör
yada bir dahve (defa) motorla sürülmüş 100 de biri o kıymatlı
toprak borkör yatarken üs tarafından sağa sola Boş akan su
biraz tütün ekmişler o toprağa sülöklü sülaklü tütünler
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Ben şofer ahmede şu topraklarda şu tütüne bak yazsık
bu ğadar toprağa didim şofer her yerde böle didi doğru didim
sürdük makineyi adıyamana vardık yük varsa yükleyek diye
yük ne gezsin ver elini gölbaşı diyerek
yolların üstüne köylüler domates üzüm çıkarmışlar kimi
Gaziantebe kimi malatyaya satmaya getiriyorlar doldurduk
kamyona çektik gölbaşına geldik orada yükleri indirdik
İşde Türkiyede nazlı toprak bu şekildede kokmuş süt
tozuna muhtaç olmuşdur Türk halkı bu duruma düşürenler
gözleri kör olsun
Şafık Günenç akyol cad no3. G antep, 15+10+1968
x
19. BİZE EŞŞEK DİYEN, EŞŞEKOĞLU EŞŞEKTİR
kimi güller (güler) bana kimi yanar kimi sevinir halime kimi
acıyor bana noldu kardaş halime eskiden gözü karaydım
şimdi yüzü karayıp (karayım) acaba bunun sıhiri nedir
bu dunyada parayımış parası olan ağabeydir parası
olmayan köle
Bu zamanın insanları allah diye parıya tapıyor çünkü
aç sefil perişan cahil yoksulluğa düştüğünün aç kaldığının
nedenlerini bilmiyor gişiliği yoktur ve bu düzende olamaz
yoksul bir insandan ne beklenir şerden başka bir şey olmaz
emeksiz bir tarladan ne çıkar tiken biter bu tiken de insan ve
canlı mahlukatlara fayda sağlıyamaz zeral (zarar...) sağlar
ayni cehaletde kalan insanolu da böyledir cehalet içinde
kalan insan oğlundan fayda beklenmez gişilik olmaz ayni
tarlanın dikeni gibi sağa sola ziyanı olur amma bir tarla
ya emek eder de bir kaç dahva (defa...) sürerde tertemiz
felhen (felhan...) o tarlada ney olmaz ne ekersen ek olur
fazlasıynan ne dikersen dik fazlasıyla olur ve o zaman insan
oğlundan karınçaya kadar faydalanır
İnsan oğlu da böyledir karanlık içinde yoksulluk içinde
olan cehaletde kalan insandan ne beklersin Tarlanın dikeni
Gibi kötülükden başka bir şey gelmez amma hele sen onu
okut tarlayı temiz 3-5 dehve (defa...) sürüp nasıl bol verim
aldınsa Bu insan oğlundanda çok şeyler bekliyebilirsin
yoksa beni 7 gece okutmanla bana eşek hayvan ayağı
çarıklı dimende fayda yok bana ve karanlıkta kalan sınıfıma
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(köylülere..) kim bu kelimeyi kullanırsa ayni kelimeyi
gendisine yat ediyorum (iade ederim...)
sınıfıma hem bize bunları layık görmüyorlar hemde
bizlere ahlaksızca o kelimeyi kullanıyorlar bu millet eşek,
adam olamazmış
Bu milleti bu gözle gören eşek soyguncu vurkunculardır
eşek...
G.T. 28.2.2005
X
20. YA KABAHAT BENİM Mİ?
1.11.1968: Bu tarih de dükkan komşum hüsen paçacı
yanıma geldi niye dükkanda bir şey kalmadı şafık didi
kapitalist düzenin meyvaları acı meyvaları işde böyle eder
fakir insanları didim düzenin ne kabahatı var didi ya kabahat
benim mi bardamı yidim pavyondamı kötü yollardamı yok
didi pekiy eyleyse niçin böyle oldu didim particilik yapdın
didi pekiy ağalara beylere particilik sebapda bize günahmı
yıllar yılı bizleri ocak ve bucaklarda çürütdüler dayıma bizi
aldatdılar gendileri zengin oldu bizi aç bırakdılar
1961 anayasının bize tanıdığı hakdan bizde sınıfımızın
partisini kurduk vatanımızı milletimizi kurtarma yolunda
çalışıp kanımızı dahi dökeceğiz bu günkü namuzsuzlukdan
kurtulacağız yada öleceğiz heç yoksa namuslu ölüm olur aç
aç ölmedense ölmek daha eyi didim
çocuklara yazık didi ben zaten çocuklar dokmu kine
saten aç didim vatanı kurtaranların çocukları aç vatanı satan
faşistler ise ise yağ bal içinde devletin nimetleri gendileri için
yazık değilmi bu halka bu fakir millete didim ses yok
sonra her gün didi bir sürü adam oturuy yanında didi evet
didim onlar kim hepside arkadaşım hepside sosyalist işçi
partili mustafa kemalin devrimci gazi mucahit çocuklarıdır
vatanın satanların çocukları değil vatanı kurtaranların
sefalete düşmüş yiğit çocukları didim ses çıkmadı
bu vatanda bize heç hak tanımazlar topraksız evsiz
tahsilsiz bizi köle olarak kullanırlar ölmek böyle yaşamadan
eyi didim kalkdı gitti
şafık gunenç akyol cat no Gaziantep
X
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21. POLİTİKACILAR BİZİ BU HALE SOKTU
4.11. 1968 bu gece CHP li bir arkadaşımı akyol
mahallesinde evine vardım ziyarete getdim ayağından
ameliyat olmuşdur sanatı kaynakcı karaali soy ismi mantardı
akol mahallesinde evine vardım iniliyor ne oldu sana
kardaşım didim geçmiş olsun didim sağ ol didi oturduk
tandıra konuşduk gelmişden geçmişden nihayet döndü
çevrildi mesele benim durumuma uğradığım haksızlıklara
iftiralara geldi
Ben anlatmaya utanıyordum niye söylemiyorsun kardaşım
didi kadını ben yapılan haksızlıkları söylemeye utanıyordum
didim kadın beyine bakdı niye böyle olmuş kardaşım önce 7
ve 8 sene önce sen âleme akıl terbiye öğretirdin niye böyle
yorgun düşdün kardaşım dedi kadıncağız dedi kadıncağız
Ben de bir eşeğe 100 kilo yük taşıdırlar benim yüküm
1 ton nasıl kalkım bir tonun altından diyince ancak ali
usta vak vak şafık sana yazık niye bu hale düşdün sana
yazık didi banamı yazık millete yazık bir millet bir devlet
için ben ölsem ne kıymate var diyince gözünü gözüme
dikdi bir yandan gendinin acısı bir yandan bana acıyarak
bir içerisini çedi (çekti) ulan şafık sen beyle olacak adam
degildin sen degişmişsin meçnun gibi olmuşsun diyince
bende deli olupda dağlara düşşek az Didim hele anlat didim
anlatırsan dayanamazsın didim kadın anlat kardaşım didi
nihayet anlatdım biraz bakdım kadın bir yumak oldu elini
yüzüne dayadı ali ustaya bakdım oda eli yüzünde su gibi
terde kaldı bir yandan ameliyat yarası Bir yandan benim
acım ali usta akyolun dürüs ğişisinden kıymatlı arkadaşımdı
akyolun C.H.P. bucağında hergün otururduk Mehmet alide
Tepe başı ocak başkanıydı nihayet Mehmet ali taşla ocakda
ve bucakda çürüdük hem metden (madden) hem menen
(manen...) orada politikacılar bizi bu hale sokdu kalanını da
tip partisinde çürütdük dostlar sağ olsun
İşde Türk amarikan özgürlüğünün sakda (sahte...)
dematresisi (demokrasisi) belkide bizi genç yaşda mezara
götürür şafık günenç Gaziantep akol catde no 3 Gaziantep
X
22. BİR VİLAYETTE 4 PADİŞAHLIK OLUR MU?..
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Bir vilayette 4 padişahlık olur mu olur diye 3 padişahlığı 4
tane yapmak isteyenler ver (var)
Yaho şu partinin Biri kutlar patişahlığı biri ocaklar
padişahlığı Biri incolar padişahlığı birde Türkiye emekçi işçi
çiftçi köylü küçük esnaf partisi kuruldu
bunların başında. Bir emekçi bulunması lazım diyoruz
yok illede burada padişahlık yaparız yoksa dağıdırız diyerek
çekinmeden söylüyorlar biz padişahlığı geri getirmeyiz
sosyalist parti burası diyoruz yok ille buradada padişahlık
kurulmalı diyorlar
ne yapacağımızı şaştık yaho kardaşım insaf edin yeter
artık bizde insanız bizim size ehtimatımız (itimadımız)
kalmadı birazda bize dışardan yardımcı olunda kurtulsun
şu memleket sizde huzur içinde yaşayınız bizde diyoruz yok
ille başda biz olacağız diyorlar yaho başda bir emekçi olsun
diyoruz yok biz oluruz diyorlar
kardaşım halkın size ehtimatı yoktur öyleyse burayı harap
ederiz diyorlar Bura harap olursa sin (SİZİN) kurduğunuz
padişahlarda harap olur diyoruz ve sonu nolacak bu işin
sonu hele bakalım
siz musaade etmiyorsunuz siz bu memleketin nimetlerinin
kanemetlerinden (ganimetlerinden) faydalanıyorsunuz
Bizde yoksulluk çile içinde can çekiyoruz siz Allah Bize bunu
layık gördü sizede bu çileyi layık gördü diyorsunuz
pekey Allah adil padişah diyorsunuz fakat yapdığınız
aldil (adil...) padışahlıkmı sakdalık mi (sahtelik mi...)
bir gün bu yapdıklarınız yer yüzüne açıklanacaktır o
zaman sizi yer ve gök naletniyecekdir zalimin zalimliğine
Bakma ömrünün kıssalığına bak
şafık gunenç Gaziantep imza, 25.9.1968
X
23. İNSANLIĞA HİZMET ET
Bu gün köydeki yegenim necip kılıç yanımıza geldi dayı
sana acıyorum didi niye didim baksana şu rengin sararmış
solmuş senin eskiden rengin kıpkırmızıydı nasıl Böyle
yoksulluklara haksızlıklara uğradın Böyle olacak adamıydın
didi ben ise marak etme yegenim iftıkar yap (iftihar et)
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yapdıgım iş bir namussuzlukmudur yok dayı didi pekiy
eyleyse niye acıysın memleketin geleceği için ölsemde yine
az
Biz Türk vatandaşı olarak dünyada insanların kurtulması
çin Karanlıktan aydınlığa çıkması için Kölelıkden insan
bakımsızlığı (bağımsızlığı...) için her çileyi sırtımıza yük
olarak almış insanlarız yada yükün altında canımızı veririz
eger biz bu yükü menziline ulaştıramazsak arkadan gelen
dostlarımız yine menzile ulaşdıracaklarına ve coçuklarımızın
başarıyla dünya insanlığına önder olacaklarına ehtimalimız
vardır
yaşasın dünya sosyalistliği bu davada öncülük yapanlara
ne mutlu aç susuz bu davayı savunanlar insanlık uğruna
sakdakarlığa (sahtekarlığa...) paydos İnsanlığa acıyan
kahraman yigitlere ne mutlu yeni bir dünyanın kurulması
için çalışanlara
ey insan oğlu dünyada mesep (mezhep...), din ayrılığı
gözetmeden insanlığa hizmet et bir eserinde senin kalsın
yer yüzünde insanlık için can için hak için adalet için en
büyük görevi bu olsun 25.9.1968
Şafık günenç, Gaziantep akyol cat. No 3»
X
24. NAMUSLU İNSANLAR DELİYE DÖNMÜŞLER…
Buğun gecekondu mahallesine getdim esgiden beri
köy gelenliği (geleneği) olarak kadınlar top top sokaklara
oturmuşlar bunlar köylerden şehirlere göç eden köylü
kadınlarıydı
bir kömeden bir ses geldi şafık ede nerden geliyorsun
geziyorum didim sizin ev burdamı he didi pekiy didim hayırlı
olsun sağ ol didi sizin ev yokmu didi bizim ev bu düzende
ancak mezarda olur didim yazık didi
Yeridim bakdım bu düzenden faydalanan humarcılar
aracılar pezevekler hırsızlar allı yeşilli apardümanlar
dikmişler namuslu insanlara acıyanların başını sokacak
yerleri yok deliye dönmüşler
Türlü hastalıklar içinde illede yiğit mehmet ali durust
namuslu karıncayı incitmez 5 lirası varsa yarısını arkadaşlara
harcar
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Ey insanoğlu ey yeryüzü devletleri bizim başımıza gelen
heç bir devletin milletin başına gelmesin
15.9.1968
X
25. Fevzi Can,
Burada sana bir iş düşüyor. Dayının, (bu yazmış
olduğum yazılar bir gün muhakkak aydın Türk basınında
yer alacaktır) öngörüsünü ve dileğini yerine getirmek...
H.B. 12.5.2005
X
26. ASIL DÜŞMAN İNCİRLİK HAVA ALANINDA…
27.9.1968 Tarih saat 6 köylü garrazlerina (garajlarına)
vardım bir köylünün işletdiği kahveye oturdum Tanıdığım
eski köylü dostlar Dizim dizim Tasbah (tespih...) boncuğu
gibi dizildiler hepsi cehaletin kurbanı oluklar (olmuşlar...)
neden bu hallere düşdüklerinin fargında dahi değiller gelde
haber anlat bunlara
çoğu yıllarca köy mukdarlığı yapmış hale (hâlâ...)
köylünün ihtiyacını devletin niçin bu hale düşdüğünü
köylünün nedenlerini bilmiyorlar yeni mukdarlarda var
onlarda bilgisiz çünkü cehalet zencirini kıramamışlardır
kırarlarsa halkına milletine hatda akrabasına hıyanatlık
yapan namussuzlarda var ağalara beylere kölelik veya
casusluk yaparak onların kölgesinde işini iş etmeye çalışan
satılmış ve maşalık yaparak apdezli namazlı 99 tesbehli
satılmış koca boyunlu böyük göbekli ağanın sermayesini
savunun da var Tabi onlarda bize yan bakarlar düşman
gözüyle asıl düşman incirlik hava alanı Diyarbakır
üstünde olduklarını bilmezler yada bilir bilmezden gelirler
kör olasıca gözleri bizi ezmeyi marifet bilirler
nihayet biz gelelim köylülernen yapdığımız sohbete
Biri dayıma halimi hatırını sorar öteki dinler o biri köydeki
durumları anladır o biri inhisar müdürün köylülerin
dövdüğünden bahseder 2 tanesi ortak aldıkları Taksiden
geçinmediklerinden Bahseder bir tanesi bizim allahı
tanımadığımızdan bahseder işde o zaman Tam düzenin
namuzsuzca haksızlıkları meydana dökmeye meçbur kaldım
utan utan döşündeki rozvetden (rozetten)utan
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rozvet Gaziantep mucahıt Gaziler cemiyetine ayit neden
ona hıyanetlik yapıyorsun diyince elini eline vurdu işde haklı
olduğunu bildim didi benim söylediğim ilmin kaynaklarıdır
zaman gelir her sözlerimiz çıkar dinle allahla yetmezmi
uyuduğumuz insaf insaf Bizi ve çocuklarımıza zalimlik
yapın ve bizi aç aç öldürün de yürekleriniz sovusun
şu karşıdaki vasayıtlara bakın yabancı pazarı olmuşdur
şu yüksek binaya bakın şeddat firron (Firavun) binası
olmuşdur birde harabe olan Türk köylerine bakın ben
söylemiye utanıyorum didim hepsi hakverdi amma seçim
zamanı yine kandırıldınız ve Satıldınız portusaitden süveş
kanalına yığılan zırhlı harp vasıtalarından haberiniz yoktur
ah bir bunların nedenini Bir bilseniz dini ellerine silah olan
kullananların kimin mefeetine (menfaatine...) kimin yararına
olduğunu bilseniz cemo ve demirökçeyi Bir okusanız
harebeleri okusanız haşimiyi okusanız gözleriyyinizin
önündeki kara perde gider dünyayı ve dünyanın
kurtuluşunu insanın kölelikden hemen kurtulursunuz amma
şimdi bana karşı içinizden kızıysınız haklısınız bilmiyorsun
bende önce öyleydim benimde Gözüme kara perde vardı
amma okudum hakikatları harfi harfine anladım Gözümdeki
perde kalkdı dünyayı gördüm ve anladım bizim kaşımızı
gözümüzü açmamışlar var olsun aydın Türk yazarları o
yazarlara borçluyum ve vatan borçlu millet borçlu bende bir
din ve cami hocasının oğluyum ve babamdan sonra dedemde
bir imamdı fakat atatürkçüydü kim bunun yanlışlığını
ıspat ederlerse buyurun karşılaşalım heç bir zaman dini
devlet işlerine sokmamışlardır atatürkün vaiz (Nutuk)
kitabı hakikatların öncüsüdür şimdi babamın ve dedemin
Kalemini dutamıyan verdiği Atatürk vazını veremeyen cahil
hocalar Bana kızarak bana selam vermiyorlar amma bir
gün yanıldıkları nokdada suçlarını ve cehaletde olduklarını
bilecekler amma iş işden geçmiş olacak her şeyi zaman
öğretecek bu yazmış olduğum yazılar bir gün muhakkak
aydın Türk basınında yer alacakdır belki yarın belki
obirgün bana karşı kin duyan cami hocaları aydınları eyi
niyetlileri iftikar (İftihar) yapanlar kötü bilgisizler başlarını
öne eyerler selam aydın yazarlara
X
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27. ÖRME GİBİ ÖRGÜTLENMİŞLER…
26.6.1968 günü öğlenden sonra ilimiz Gaziantep arasa
semtine gettim çarşıda bol bol kırmalı tüfek dükkanları
gördüm dükkanların içinde dabanca kuburları gördüm
cehaletde kalan köylüler hem dabanca kuburları alıyorlar
burdan hem kabını
kabı serbest ama dabanca yasak fakat kuburun
bulunduğu yerde muhakkak tabanca var yahutda başka gizli
yerlerde hatda tabanca mermisi dahi gizli satarlar
saten kırmalı av tüfeğ açıkda satılıyor burda alınan
tabanca ve kırmalı av tüfeği açıkda satılıyor burada alınan
dabanca ve kırmalı tüfek ile köylüler acımadan akraba dost
ahbab hatda kardaşlarını dahi vuruyorlar bunnanda aydın
sınıfı dediğimiz zengin avukatlar birbirine dava vekili olurak
halkı soyarlar davşana kaç tazıya tut hesabı
saten avukatı hakimi dokdoru ayni sınıfdan gelen örme
gibi örgütlenmiş bir koyunun aşığıdır bunların bir solcu ant
dergisinde (Ant dergisi) solcu geçinenlerinin 17 7 1968
tarihinde aynen şu yazılıydı yine filizlendiler ürünlerimizi
tanıyalım diyerek cahil halkın anlıyamıyacağı şekilde
tabikine bunlar halka karşı böyük suç işlemişlerdir.
Yüzyıllardan beri amma çıkardıkları kanunlar sayasında
(sayesinde) üstlerini örtbas etmişlerdir küldüre (kültüre)
gendileri sahip olmuşlardır topraklara yine gendileri sermaye
yine gendilerine yüce yüce apardümanlar yine gendilerine
halk çocuklarından okumaya bir teşebbüst etdimi
herne bahasına olursa olsun onun başına felaket komayıp
getirmişlerdir varhasil(velhasıl) bu küçük azınlık sınıf halkın
gözünü kabağını açmamışlardır birbirine düşman yapıp
vurdurup kırdırıp zindanlarda hapislerde kimisini verem
etmişler kimisini şeker hastalığına kurban etmişlerdir
her partinin başına bir tanesini başa geçirip türlü
yoldan soyup sogana çevirmişlerdir bunan da durmayana
yabancı orduları filolarıda gendilerine yardımcı olarak üstler
kurdurmuşlardır benim ğibi okutmaya havaslı olan oğlumuzu
imam atip okulundan başka heç bir yere bırakmamışlardır
yokluklar içinde ayak yalınayak sırt cılbak
partiler içinde gendilerine uymayana arkasına
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adam takarak dinletme takip etdirme yollarına dahi baş
vurmuşlardır ve birbirleriyle araya nifak sokmaya baş
vurmuşlardır gendilerine yalavaçlık yapanlara cennet hayatı
sürdürürlerdi gendilerine uymuyana cehennem hayatını
mubah görürler idi
Cephelerde düşmana karşı Babalarımız savaşdı aç
susuz çekirdek ekmeği yiyerek gendileri kaçdılar her biri
biryere
Babamız vatan kurtardı babalarımızı amcalarımızı
casus ettiler gendile Ğazi oldular kıymetli vatanın her eyi
toprağı ve dağ sularına gendileri kurşun atmaya bölüşdüler
Bizi aç sefil yapdılar elimizde ki yıllarca çalışıp aldığımız
toprakları hazineye mal etdiler başımızı sokacak yeri bize
layık görmediler kardaşı kardaşa düşürdüler evlerimizi
yakdılar babamızdan kalan tarlalarımızı da Türlü yoldan
zaptetdiler bir kısmını da yine çalarak çırparak maşalarına
yidirdiler korkman ardınızda biz varız hökümet biziz cumhur
başkanına kadar şikayet etsin didiler ve etdik bir hak
tanımadan mallarımızı zapt etdiler köyümüze dönmez olduk
Neydi başımıza gelen felaket işde bizde Türk
sosyalistleriydik bunları yapan yılların kokmuş komprador
ve küçük burzuva ve amirikanın özgürlüğünden bahseden
satılmışlardı
Gaziantebin sarıtmezresinde doğmuş şimdiyse vilayetde
kıraç bir Bakkallık içinde çile çeken şafık günenç akyol cad
no 3 gaziantep
x
28. Sevgili Fevzi,
Bak bakalım, Dayın Şafık Günenç’in yazdıklarına.
Hangi yazar bu kadar içten, gerçekçi ve özetle anlatabilir
yurdumuzdaki köy gerçeğini, ekonomik çürümeyi,
egemenlerin silkinmesini...
Aradan geçmiş kırk yıl Gaziantep medyası daha Şafık
Günenç aşamasına bile gelmemiş... Bu ne kadar acı
düşünebiliyor musun?
Bir de şu var ki biz Şafık Günenç kadar talihli değiliz.
Çünkü o, eserlerini emanet edecek bir aydın bulabilirken biz
ondan da yoksunuz...
Sevgiler...
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H.B. 9.6.2005
+
BENİM NOTUM: O kadar da umutsuz olma Sevgili Eren
Bilge Hayri Balta, senin de adını, yapıtlarını yaşatacak, her
biri ayrı bir sanat tutkunu, hepsi aydın, elleri kalem tutan
değerli kızların var.
FG
X
29. KÖYLER HARABEYE DÖNDÜ…
200 haneli bir köy 1000 tane öküz inek dana var idi
köyün karşısında Türkiyede manşur (meşhur) Çapalı
köyünün yolu var idi bundan 25 sene önce bu çapalının
çayırı manşur (meşhur) dirler bu çayırlığın yarısıdan fazlası
Sarıtmezrası köyünün idi otlağı bol olan Türkiyede en büyük
otlağı idi Gaziantep ve köyleri her sene Nizipten beri gelip
Burada çayırlar idi yoncası manşur (meşhur) bir dağlık
karataşlık bir yer idi yüzbinlerce hayvanat davar öküz beygir
inek doluydu deve asil arap atları dolu idi dağlardan güvercin
gibi bu nazlı hayvanlar bağıra bağıra inerler aynen ineğim
sağma doğmuş gibi allı yeşilli dağlar tutulur idi bir kısmı
çapalıya bir kısmı yeniyapan bir kısmı meşetıl köylerine
gider idi bu hayvan sürüsün beysekisi didiğimiz yerde
yüzlerce sürü sahibi güçebeler oturur idi herşey süt yoğurt
kaymak sular gibiydi bizde o zaman hayvanları dağda yatırır
idik geceleri sabahları erkenden tarlalara getirip çüt sürer
idi her sene çadır başına bize bir kuzu verirler idi Türküler
çağırarak sahre (şimdi Piknik yapma diyorlar) yapmış gibi
senede 1 dahva (defa) kuzuda yir idik köyün her tarafı elma
zerdali ağaçları doluydu her evde iki çekmeli el dezgahı
var idi kavun karpuz hemen hemen parayla satmak ayip idi
babalarımız bize o zaman inci çekirdekli kıteş söbe karpuz
10. 15 kiloluk idi yidiğimiz zaman barmaklarımız bir birbirine
yapışır idi heç bir fakir mal sabinden az yimez idi karpuzu
kavunu inçiri üzümü fakire darıdan buğdadan samana ineği
yoksa yarıya bir bızağı verir idik teneke teneke sade yağlar
olmuyan fakire yada (yağ da) verirler idi ne vita var idi nede
ufa her oğlak 35 kuruş idi 25 kuruşa da derisini satarlar idi
nerden nereye geldik bunlardan hepsi yok diyecek kadar
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kalmadı
şimdi aynen köyler harabeye döndü hayvan kalmadığı
gibi insanlarda kalmadı çünkü bir yandan köylerde bir
huzursuzluk başladı kardaş kardaşınan düşman oldu çünkü
adalet çarkı yok oldu kimin ağası var ise sadece adaletta o
sahip oldu kimin ağası var ise malını o tam fiyata satdı kimin
ağası var ise panka kıredisene (kredisine) o sahip oldu kimin
ağası var ise her varlık onun elinde oldu ağası olan zengin
ağası olmayan mağdur oldu hatda köydeki nimetlerinede
doymadı bu sefer devlet kasasınada el attı devlet kapılarıda
onlara açıldı böyük okullarda onların çocuklarına açıldı aynen
devlet idaresi Bir ağalık beycilik oyunu oldu nihayet büyük
bir işsizlik başladı bir yandan köylünün yetişdirdiği malları
yani ürünü mahsulunu yarı fiyatına aldılar borsalar kurup 2.
3 misline satıp bu seferde göklere yükselen apardumanlar
kurdurup 2 odasını 2000 liraya 3 odasını 3000 liraya verdiler
oteller hanlar dukanlar barlar payonlar (pavyonlar) pazajlar
kurdular ammarlar türlü türlü vasayatlar ve bir yandan aynen
yabancıların pazarı haline soktular Türkiyeye emekten
yana reforumcu millet vekillerini al kızıl kanlarda koydular
yazarları dövdüler emekden yana reforumdan yana olan
köyler boşaltıldı nihayet böyük akın şehre akın etti şehirde
bir bahalılık baş gösterdi 5 kuruşluk mal Bir liraya fırladı 40
liralık ev kirası 250 liraya çıkdı memur perişan hale geldi
nihayet ruşvet alabildiğine aldı yürüdü millet yoksul cehalet
içinde seçimlerde kimin parası var ise yalanı kim fazla
söyler ise o seçimi kazandı nihayet heç bir sağlam yanımız
kalmadı sonumuz nolacak bakalım
Şafık günenç, 26.6.1968
X
30. ÖLÜ GİBİ DÜŞENLER…
18.8.1968
Pazar günü Kırkayakda 8 çocuk oturmuş 15 kiloluk bir
karpuz yiyorlar hepsi fakir aile çocukları hallarından belli
Yanlarına vardım kabuğuna kadar gemiriyor üstte yok
başları cılbak ayaklarında yırtık lastikler yüzlerinde kan
kalmamış simsiyah sarıya mayalar (sarıya meyyallar, sarıya
benzer demek istiyor)
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100 metre ötede göklere dikilmiş apardüman önleri
Garraç gibi yeni yeni Taksiler apardüman içinde beslenen
hanımlar ne yiyeceğini şaşanlar kolları dirsege kadar altın
bilezikli
Kompradorların gız kadınları gelinleri karyolalı buz
dolaplı hizmetçili hamamlı kabullu kefler (keyifler)
Sokaklarda bir de yarım ekmek dilenenler kahve
köşelerinde esrarla haplerle mest olup ölü gibi düşenler
açlıktan can çekenler işsizlikten yabancı ülkelere gitmek
için Kuyruğa girenler açlıktan randevu evlerinde namusunu
satanlar hepsi Türkiye gibi Bir geri kalmış 20 nci asrın yüz
karasıdır
Bu nereye doğru gidiyoruz göleri (gözleri) kör olmuş Bir
hafıs (hafız...) Tam uçurumun başına geldik hale uyuyoruz
neyimiz yokduda 4000 gişinin kefi (keyfi...) bu hale düşdük
hale (hâlâ...) devam ediyoruz eger dostumuz olsa idi
Amerika bizi bu hale düşürmez idi
Bir ata sözü vardır ayran istersen elinden evlat istersen
belinden diye ataların didiği gibi Türkiyenin dutsu (dostu)
Türk olur amirikan olamaz ne işi vardır İstanbul sularında
gezmeye çıkıyorsa başka yere gitsin yahut altıncı filo dayıma
(daima) erkek getireceğine amarikan kızları Getirsin Türk
subayları da ... amarikan kızlarını
Bir ağalık kurulmuş Türkiye bu ağalar heç insan oğluna
acımazlar generallerinden başka okumuş olmamalı her
idare başlarında gendileri olmalı yoksan nelerden neler
getirirler acımadan utanmadan
Bir gün zepze meyva halına vardım 30-40 gişi oturmuşlar
neler konuşduklarını Bilmiyordum bana bir tanesi bak memik
çavuş ne diyor didi ne bilecek memik çavuş neyi bilirkine
didim o zaman memik çavuş ne dimek istiyorsun didi ben
(benim...) sana söyleyecek sözüm yok didim niye didi işte
didim bunun manasını söyle didi peki amma ökelenme
didim sen ağamısın yok didi pekiy eyleyse Toyluklara
dalkavukluk yapıysın sende insansın be kurtuluş savaşında
Toyluk (Tevfik mi demek istiyor acaba?) Kutlar nerdeydi
hanği cepedeydi didim 40 gişi hepsi birava (brova...) didiler
şafık doğrudur didiler
3 ay sonra gördüm memik çavuşun bir üniversiteli oğlu
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varmış önüversitede okuyormuş bakdım uyanık Temam
didim ondan sonra umudum iyileşti şimdi her köyden 4-5
gişi didim öğrenici olacak Getse ünüversitiye Tertemiz bir
Türkiye olurdu şimdi
Şafık Günenç, 18.8.1968
X
31. Bak Fevzi,
Dayın Şafık Günenç’in yazdıklarını Gaziantep basını
bir yana Türkiye çapında yazacak yazar az bulunur. Şafık
Günenç 1968 de beni gördü ve güvendiği için verdi bu
yazılarını bana.
Basının bana yer vermemesinin nedeni bu satırlarda
gizli. Ben bunları yazarsam köşemde hal hatır kalır mı
bizim vatanseverde (!)... Varsın çalsınlar emperyalistlerin
davulunu. Zaman alacak bunlardan bizim gibi Yitmiş
Adamların” acısını…
Sevgiler,
Hayri Balta, 13.7.2005
X
32. UYAN KARDAŞ…
Uyan kardaş uyan senin davan Başladı İkinci kurtuluş
savaşı başladı Eskiden cephelerdeydi savaş şimdi fikir ve
düşünce ve kalem ile
Bak sana diyorum Türkiyeyi zalim emparyalisLer
harebeye çevirdi Toprağını öldürdü verimsiz hale getirdi.
Amirikanın kurtlu buğdasına muhtaç etti kokmuş süt tozuna
muhtaç etti paramızın kıymetini düşürdü cennet vatanda
ne cüt sürecek öküz kaldı ne süt sağayacak inek kaldı
bağlarımız bor tarlalarımız bor sanayimiz yok diyecek kadar
az insanlarımız işsiz akşam sebeh sefalet içinde kimisi
sokaklarda perişan perişan gezmekte kimisi kahvelerde
kağıt oynuyarak boşyere eyelenerek vakit geçirmekte kimisi
başka yabancı devletlerde çoluğunu çocuğunu atıp getmiştir
yabancı devletlere işçi olarak 7000 kişi sıra bekleyerek
sıraya kuyruğa düzülmüşler işçi bulma kurumuna
Milyonlarca insanımız okuma yazma bilmiyor Bu cennet
vatanda eller aya çıkıyor biz uyuyoruz uyan Kardeş uyan
davul harbiliyor güleş meydanında uyan uyan şafak söktü
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söktü gün doğacak yakın yakın çok yakın
Kardaş gün doğduğu gün nur topu gibi birde asil çocuk
geliyor dünyaya bu nur topu gibi gelen çocuk Türkiyenin Her
Tarafını aydınladacak Her Taraf cennet olacak her Tarafta
bayram olacak vurulacak davul zurna çekilecek halaylar her
yer düğün bayram olacak heryer cennet olacak gel sende
gir bu gün gelecek güne
Şafık Günenç, 20.2.1968
X
33. HEP DAVAYI KÖKÜNDEN BİLİYORLAR…
Köyümüz Sarıtmezrası köyleri civarlarını gezmeye gettik
5 arkadaş ile bizi çok bir nezaket ve sevgiyle karşıladılar çay
kahve yoğurt yumurtayla Bize ikramlarda bulundular Kaçak
tütünden siyaralar
Her köylünün bize karşı Bilmiyorum eski dostlukların
verdiği meyva ve sevgi bilmiyorum Benim Tip e girişimin
meyvalara hep bana karşı yüzleri konca gül gibi acılışı her
köyün Bilhassa DP partisi ocak bucak başkanları idiler hep
davayı kökünden biliyorlar
Baktım hep köyü odalarında köy gençleri dolu Köy
kahveleride bu bunlar çalışkan insanlar amma iş yoktur
eskisinden (eskiden) hep dokuma işlerler idiler şimdi
boşlar şeyle baktım eski davul zurna ile haley çektiğimiz
yerler harebe güleş tuttuğumuz yerler hare beye dönmüş
Birtanesine sordum noldu bize diyince Köy enünüstüleri
kapandı köyler harebe oldu didi Birine sordum ğantebe
gelince niye partiye gelmiyorsunuz Bu parti sizin partilere
benzemez diyince nasıl gidek evlerimiz harebe Bu senede
soganları satamadık didi Bir tanesi bekmezimiz satılmadı Bir
tanesi üzümümüz satılmadı didi Bir taneside bizim köylü şafık
sen köylüsün köyün Birinci kurtuluş savaşında Gaziantep
köylerinde en iyi mücadele vermişdir niye senin yazindan
bahsediyorda Çetin atlan bey niye köyden bahsetmiyor
Bizden gendine selamlarımızı yaz köyden ve seninde bir
köylü çocuğu olduğundan bahsetsin didi Pekiy alıyoruz
didim Bu söylediğimi varınca mektup yaz hep sarıtmezra
köylülerinin selamımımızı yaz gönder biz nasıl fıransız ile
atatürk ve ismet paşa ve ali faat paşaların o zamanın namuslu
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paşalar ve subaylarla elele verdik fıransızları bu cennet
topraktan çıkardık ise ve birinci Kurtuluş savaşını kazındak
(kazandık) Bakımsızlığımızı (bağımsızlığımızı) konuşduk
ise Şimdide yine hazırız çetin atlanın fikrinin ve görüşünü
Benimsiyoruz ve ikinci Kurtuluş Savaşında da mücadeleye
hazırız ve amirikanın Toprakımızdan bir an önce çıkmasını
istiyoruz yıkılan harebe olan köylerimizi bor kör olan arazinin
cennete çevrilmesini ve okuyan çocuklarımızın daha fazla
okuyun devlet eliyle eyi bilgili aydın olmasını istiyoruz selam
emekçi yazarı halk dostu vatan dostu çetin bey Gaziantep
mizmiz köyü sarıtmezrası keriz mülk cimcime köyleri hepsi
size çok selamlar hep eyi niyetlilere solcular
Akyo catdesi no 3 Bakkal Şafık Günenç
+
Şimdi şu etrese dikkat ve üstünde durun
Doktor şerif gürsel, Yenişehir menekşe sok no 13 Bölüm
8
Esasında Gaziantebin mülk köyünde ali gürselin oğlu
şerif gürsel Kardaşları kamil ve muktar sart çok başarı
gösterip
21.2.1968
X

34. EY YİĞİTLER!..

Ey gelecekteki yiğitler,
Benim dinim imanım yok benim allah’ım yok amma ben
insanım insana acıyorum
Ben kimsenin cocukluğunu yapmam ben yabancı
ordularının köleliğini kabul etmem amarikan satılmışlığına
boyun eymem onun için eyi bilirim aç kalırım yok olurum
Ey insan oğlu bana güven bennem iftikar (iftihar) yap
Bir kısım insanlar malının mülkünün parasının hasebini
bilmez iken Bu memleketi yabancıları sokmamak için
cepelerde gövdeleri delik dşik olanların çocukları başını
sokacak mağara bulamaz yiyecek ekmek bulamaz çalışacak
yer bulamaz adana ovalarında bazarcık ovalarında 6 liraya
ekmek kesesine çalışır imkan arar kurbet ellere gitmiye
bulamaz bulamaz bulursada çocuklarını atar meydan
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ortasına ğider yabancı ellere çocuğun boynu bükük kalır
ahali
Türkiyede çalışacak toprak mı yok 32.5 milyon merre
(metre...) otlakıyası mı (otlağı mı) yok 100 milyon insanı
Besliyecek arazisi var amma işlemez Bor kör içinde kalan
Toprak Toprak Toprak
Alman mehendizinin bir sözü var Türk nehirleri akar
Türklerde bakar onun didiği gibi Türk toprakları borkör yatar
Türkler de bakar eskiden içine girilmeyen tarlaların ekinine
şimdi ne oldu gökden yağmur mu yağmıyor toprağa bakım
kalmadı öküz kalmadı inek kalmadı davar az kaldı
Kim yapdı bunu bize dostumuz amarikan yaptı Türk
parasının kıymatını düşürdü gelir kaynaklarımızda ecdadın
ziraatçlığın yok etti kardaşı kardaşa düşman yaptı Türkiyeye
huzur yerine dert ve açlık getirdi geri kalmışlığımızdan
cehaletden istifa (istifade...) ederek türkiyeyi harebeye
çevirdi amarikan süt tozuna vita yağına bizi muhtaç etti
Biz 27 sene evvel alman harbinde ufak bir zahire kıtlığı
çektik amma bu günkü gibi her şeyin kıtlığına düşmedik
her köyden evlerden sürüyle davar inek öküz çıkar idi bu
kadar ne devletin ne halkın borcu var idi nede köylerimiz
topraklarımız bu haldaydi nede insanlarımız bu ğadar işsizdi
nede Bu ğadar huzursuzluk varidi
Açın gözlerinizi hepimiz yok olmuş gidiyoruz hepimiz
uçurumun Tam başına geldik Hep birlikte bu uçurumdan
yuvarlanmazdan önce ne lazım ise o yoldan hep birlikten
kurtulalım
Yine aklım sıçradı
Yine Mehmet ali taş aliyoruz Mehmet ali küçük hamdoş
çoban maarrem ali kara iprahim dede ökkeş koca ercan
kaner recep kadir celal sadettin kahveci Ahmet kahveci
ismet kahveci Mehmet nacar Mehmet ali nacar imam kilimci
Ekrem çavuş kafadar Cevdet Nizip Müslüm çobanbeyli
mıstafa makinist mehmet ali desenci şükrü aydın erzahalcı
baki matbaacı Fevzi öretmen gülten kara hasan sobacı
Telhet Kurt reşit Terzi Kahraman bıyıklı hasan terzi ali terzi
feemi demirci hayri kalaycı veli şoför ali şoför ağabeydin
Şafık Günenç,
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X

35. BİR SENATÖRDEN MEKTUP

Cumhuriyet Senatosu, Özel.
Ankara, 14.6.1968
Sayın Şafık Günenç,
Mektubunuzu geç aldım. İzmir tralyeme gitmiştim. Dün
geldim. Mektubunu aldım. Bir ilgiliye havale ettim. Geç
kalınmadı ise yapmaya çalışacak.
Selam ve saygılar
Ahmet Yıldız
X
Cumhuriyet Senatosu, Özel.
Ankara, 16.6.1968
Sayın Şafık Günenç,
İnançlarımı ve özlemlerinizi paylaşan düşüncelerimizi
yansıtan mektubunu ilgi ile okudum.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve diğer az gelişmiş
bölgelerimizin dertlerini dile getirmeyi suçlayan ve küçük
bir azınlıkla o bölgeleri sömürmeyi genelleştiren bir tutuma
karşı savaşmamızda sizin gibilerin desteği bizlere büyük bir
güç vermektedir.
Karşılaştığımız zihniyetin sahiplerinin kendiliğinden yola
gelme şansları olmadığını biliyoruz.
DP’liler sonradan soysuzlaştılar. Bunlar gelişlerinde
onların son durumlarından daha kötüdürler.
Bütün olumsuzluklara karşın kurtuluşun uzak olmadığı
inancındayım.
Bu inanışla en iyi dileklerimi sunarım.
Ahmet Yıldız
X
36. OCAKLARI SÖNSÜN OCAĞIMIZI YIKANIN…
28.8.1968 günü köyüm olan Sarıtmezrası köyüne getdim
Mehmet ali Taş arkadaşım ve kadir o gece uyku görmedik
sabaha kadar içki içdik senede ya bir gün ya iki gün hepisinin
belide tapanca var davul zurna çalınıyor gendileri mermi
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sıkıyorlar
Köylerde moda olmuş mermi sıkmak düğünde ben didim
bu mermiler sıkıyorsunuz kim istifa ediyor (istifade ediyor)
yabancılar, her bir mermi 2.5 lira bunun sıkılacağı yeri bir
Bilseniz
Niye dedi biri bu mermiler Türk halkını soyan ve sömürene
sıkılır siz bunu moda yapıyorsunuz didim
Neyse başka konu ya döndüler aliye bir başka köylü niye
filanla konuşmuysunuz didi o köylü sen de TİP partisine
geçmişsin didi ben ne olmuş geçmişse incirli üstünümü
(İncirlik Üssünü mü...) ille de bir ağaya köle mi olsun didi
kesdi gördüm kine TİP sosyalist olmayı suç sayıyor
Bir kısım ağa ve çocukları ve maşaları işde geri bir ülke
yabancılar Türk Toprağını işgal yapmış haberleri yok sahip
çıkan vatana bir kısım bilgisiz insanlarda bu yiğitleri suçlarlar
halbukine suçlayacak adam
Lan koş bunların gözlerinden öpülecek insanlar bu
cehalet bize ne yapmadıkine evimizi vatanımızı başımıza
yıkdı ocağımı söndürdü ocakları sönsün ocağımızı yıkanın
Şafık Günenç
X
37. BUNA CAN DAYANIR MI?..
babamın sağlığında babam bana öğüt verir idi oğlum bir
zaman gelecekine şu halkın içinden kurtulmak için bir çadır
alıp dağbaşına kurup dağda yaşamak isteyeceksin dirdi ben
inanmaz idim güler idim
babam öldü ben de vilayetim olan Gaziantebe göç
etdim zaman döndü dolaştı babamın söyledigi geldi çıktı
dağlara bir çadır kurak dağda oturak diyorum fakat muvafak
olamıyorum
şehirler perişan köyler perişan ne yapacağımızı
şaşırıyorum yine köye gidim diyorum köyde inek yok
öküz yok Tarla yok davar yok şehirde ev yok ne yapalım
başka diyarları gidim diyorum çocuklar aklımdan çıkmıyor
arkadaşlara kıyamıyorum
bu iş beni yiyip kül ediyor hem gendime acıyorum hem
yiğit arkadaşlarımın ıztırabına bu bir gün değil 5 gün değil
buna can dayanır mı
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yandı insan oğlu kül oldu çeke çeke daha ne zamana
kadar çekecek bilmiyorum yalınız biz çekmiyoruz
çocuklarımız da çekiyor belki bizim Günahımız olabilir amma
çocukların günahı neydi çekenler hep yiğit onlar kötülere bir
şey olmuyor her gün daha perişanlık bizim için artıyor
bir gün kadınım geldi biz Mehmet ali taşnan oturuyorduk
ne olacak bu çoluk çocuğun perişanlığı her gün her gün
kimsenin yüzüne bakar halımız kalmadı ne olacak halimiz
didi 2. mizinde sesi çıkmadı çünkü haklıydı kadıncağız
kafasını yere dikti getti Mehmet alinin renği kaçmış yüzü
sararmıştı
şafık günenç Gaziantep, 10.9.1968
X
38. YENİ BİR ARIK AÇALIM…
Biz çocukken köyde balık dutmak isterdik bir akan suyun
önüne daş koyardık çem keser basardık dere kurumaya
başlardı bizde göllerden su kurutduk diye balık dutmaya
çalışır idik bakardık su yine durmuyor yine su akıyor akan
yere yine çem keser basarak yine su gelmez sanardık yine
balık dutmaya başlardık yine su akar idi yine çem keser
basardık yine arkadan boyuna akan su devam ederdi biz
çocukduk bu su durur beller idik
Çocukluk bu ya kaynayan su durur mu biz durur bellerdik
halbukine arkadan kaynıyan bir pınar var dayıma su akıp
geliyor çem basmayla daş koymayla bu durur mu
Tabi Biz çocuğuz yine akan yere çem basıyoruz amma
arkadan gelen su yığılıyor Biz su gibi Terliyoruz yine çem
basıyoruz yine balığı Tutamıyoruz bu sırada biriken su
patlıyor ne çem ne daş kalıyor sel gibi birden her yer suya
kesiyor bizde boş kalıyoruz
İşde bu günkü kapitalist düzen Boyuna çem basıyor bu
akan suyu durduracağını sanıyor bir gün patlarsa bu suyun
bendi ne daş zapt eder ne çem her yer suya keser onun
için balık dutmak için yeni bu su arığı açmak lazımdır o da
reformdur başka hiçbir yol kalmadı ve olamaz olsada işe
yaramaz sonu felaket olur her bir balık dutulmaz terlediğimiz
bize kalır eyisimikine hep birlikde yeni arık açalım bu akan
sudan herkes faydalansın birazda bizim kuruyan ekinlere
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aksın çıkan pınarın suyundan
Şafık Günenç, 11.9.1968
X
38. AKRABALARIMIN YAPTIĞI…
Ben sosyalist eylemin içine atıldığım zaman en böyük
sıkıntıları ve zorlukları gendi akrabalarımdan gördüm sebebi
cehalet ve çekememezlik ve hırs bencilliklerine kapanarak
ağaların gendilerinin biraz yüzlerine gülerek birbirimize
düşürmesile başlıyor idi onun için en fazla bana ve
haksızlık yapanlar akrabalarım oldu ağalar en böyük silah
olarak akrabalarımı karşıma koydular arkasından gendileri
fırsatımı beklediler bana zorluk çıkaran akrabalarım bunun
farkında degildiler ben ise bunu yapanların ağalar olduğunu
biliyor idim bildiğim için akrabalarım bana ne kadar haksızlık
yapdılar hepsine boyun eydim sabır yaptım şu ana kadar
tuzağa düşmedim bunanda kalmadılar Bu sefer partimizin
içine adam soktular yine en kıymatlı arkadaşlarımla
bizi birbirimize düşürme yoluna başvurdular o kıymatlı
arkadaşlarla karşı karşıya getirmeye çalışdılar bu durum
içinde yeni yeni huzursuzluklar hergün devam ettikine akla
hayala gelmez manzaralar oluyor idi
Ne yapacağımızı şaşırdık kulağımıza gelen sesler
bu aşağı tabakaya fazla yüz vermeyin diyorlar idiler yani
yapmış oldukları yüz karası insanlığın cemiyete insan
oğluna yakışmayacak şeyleri yapmışlardır onun için aşağı
gördükleri insanın sözünü hazım yapamıyorlar idiler
İnsanoğluna yapdıkları kötülükler her gün meydana
çıkıyor idi o kadarda zevallıdırlardıkine gelecekde bunlar yüz
karası olacak idi bunları da bizim yapacağımızı bilmiyorlardı
aynen bizi hayvan yurdunda görüyorlardı neler çektik neler
bu zalimlerin elinden 11.9.1968
Şafık Günenç, Gaziantep
X
39. NE SENİN AĞALIĞIN KALIR NE DE BENİM SANA
SEVGİM
Bir köyümüz sarıtmezarası köyünde düğün oluyor idi
27 köy davetli idi bizim köye her köyden bölük bölük tabur
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tabur geliyorlar kesgin yiğit güresciler halay sekenler ayni
bir mahşer yerine dönmüş idi babamında hali vakti eyiydi
3 çifti 2 tane dokuma tezgahı var idi dezgahı ben ve küçük
kardeşim işler idik çifti ise benim böyük kardaşım biri de
kimsesiz ösüz bir kel hüsen vardı onuda yazık diyerek
evimize almış idik 2 tane kimsesiz kalmış dayımın çocuğu
vardı onuda yanımıza almış idik
böyük kardaşım bizden ayrılmış idi eğitmen kursuna
getmiş idi evinde bir şeyde yok idi ben babamın haberi
olmadan yaşımda küçük olmasına ramen her ihtiyaclarını
temin ederdim ya babam bilirdi bilmezden gelirdi yada
bilmezdi o böyük ...
kardaşım adananın osmaniyenin harunasında okumada
kalsın biz gelelim köydeki böyük düğüne köy aleminde
davullar çalınıyor harman yerinde güreşler dutuluyor yiğit
güleşçiler meydanda dolanıyorlar biraz sonra davulculara biri
el kaldırdı davul zurna durdu el kaldıran bağırdı arkadaşlar
beni dinleyin ey ahali diyor burası yiğit meydanıdır asbabın
içinde oturan güleşçi değil yiğit güleşçi meydanda dolaşana
dirim meydanda dolaşan yiğit kimse güleşçi odur burası
er meydanıdır bunu söyleyende hakikat yiğit güleşçi idi
kelpinli hapaç ökkeş dirlerdi davulcuya işaret etdi davulcu
aşiretlerde bundan cesaret aldı kıyamet koptu bir baktım
20 tane güleşçi meydanda dolaşıyor 4 dene davul zurna
çalıyorkine gözleri yaşardıyor idi baktım o zaman bizim kel
hüsende güleşçilere su getirmiş anladımkine hüsende çütü
bırakıp gelmiş o güleşe o gün çüte hösen yalnız getmiş idi
o zaman yimek zamanı oldu herkes misafirini alan götürdü
bende misafirimizi götürdüm misafirlerin yanında çıkdım
baktım kel hüsen babamla münakaşa yapıyor yanlarına
vardım derdiniz ney didim Babam diyordu 3 gündür sabanı
hüsen kırıp getiriyor neden böyle oluyor diyordu babam kel
hüsen kekeliyor idi
o zaman babama döndüm saban kırılacak tabi dedim
niye dedi babam insaf didim hüsende genç hüsendede nefis
var bu düğüne niye bakmasın tabikine hüsende sabanı kırar
düğüne bakar didim o zaman babam öylemi hüsen dedi
hüsende pik diye güldü Allah seni kahreyleye neye bana
söylemedin didi hüsen dayı her şeyi ben mi söylemeliyim
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sende beni düşünmelisin sen benim böyüğümsün böyük
insan böyüklüğünün kıymatını bilmeli küçükde ona hörmet
etmesini bilmeli yoksa bu işler yerimez
Bugün sabanın kılıcı kırıldı yarında kolu kırılır bu san
salat yok olur ne senin ağalığın kalır nede benim sana karşı
sevgim kalır gözünü aç hakikatda gün oldu devran döndü
babam öldü eğitmen olan büyük kardaşım zalim ne yapdı...
babamın saltanatını kökünden yıktı hanedan evimiz viran
oldu kimler işte en önde kardeşim fayık günenç hani nerde
Allah neye müsaade ediyor buna sakda (sahte)
çok zamanda bu cahil halkın önüne durur namaz kıldırır
menvere çıkar vaiz verir idi. İşte buna da aydın dinir siz
aydınlara karşı geliyorsunuz dinir bir gişiye eski aydınlara
kurban olayım sakda (sahte) aydın olmuş neye yarar cahil
olmuş neye yarar söyledim yaho şu kardaşımı takip et eğer
gene namaz kıldırıyorsa menverde vaiz verirse bende gidim
o camiye bunun yapdıklarını şu camide anladım ya halk beni
sürür öldürür yada gendini dedim
söylediğim adam gendine anlatmış eyle anlaşıldı bir
daha ne namaz kıldırdı ne vaiz verdi
bu sene iyi kar yağmış idi anıdan (aniden) esnafkefalete
olan borcum gelmiş idi haberim yok anıda bana söylediler
eski bir zengin dostum var idi onlara koşuyordum ayağımdaki
lastik kayıpda karların çamurların içinde kaldım 2 genç talebe
ismini dahi bilmiyordum elimden tutdular kaldırdılar üstümü
sildiler yuvalana duvardan tuta tuta vardım vardığım evde
beyi yokdu kadın beni göre kapı aldı noldu sana çamura
belenmişsin yıkıldım kaldım
sobayı yakdı üstümü kuruttu abiyin kabeye gidiyormuş
aslı varmı didi kabenen alakam yok dedim niye dedi onlar
hep şakda (sahte) hiyanet içindeler didim niye didi bacım
matbaacı necip bahriye sor şafık böyle böyle diyor di bacınla
konuşmuymuş evet Didim
kabeye gitsin bende birkaç arkadaşla dövüzlere onun
ne yapdığıyla karşılarım bir didim niye didi karşıma çıkdı
ordan musada aldım kalkdım bakdım çilekeş yiğit Mehmet
ali karşıma çıkdı nerdesin seni arıyordum meseleyi anlatdım
hele gel şu kahvede oturak bir çay içek didi kahveye girdik
gahve mücahit kahvesiydi hepsi ayağa kaldı yanımıza
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oturdular birde elbustanlı topal kemal vardı yanımızda
biraz sonra Mehmet aliye anlatdım işaretle musaade
aldık hepsi bizi kapuya kadar savucu olarak ayakda hörmet
etdi mehmet aliyle kamalı başka kahveye oturtdum yine
bir eski dosdumun yanına karlarda yıkılarak vardım buda
beni severdi meseleyi anlatdım o zaman ne kadar para
isteysen iste deyiverdi halk bankasına yatırdım tekrar aldım
yine kendine vardım bir kaç gün sonra kardaşın kabeye
gidecekmiş diyen kadın beni gördü evelgün bacıngile getdik
senin meselen açıldı hem gendi ağladı hemde beni ağlatdı
didi
ağlamasın yiğidim başına iş gelir nazım hikmet beyyide
böyle yaptılar zindana koydular nihayet rusyaya sürdüler
rusyada öldü yarında beni zindana korlar rusyaya sürgün
ederler o zaman ağlasın yinede gülsün
asıl mühim yazılarım hayri paltadadır güner beyin
akrabasında selamlar
X
40.YAZIK DEĞİL Mİ BU VATANA BU MİLLETE…
9.9.1968:
Bu gün Türk Yiğit çocuklarını ve refah içinde yaşıyanları
aydınlatıyorum.
Meseleyi tam kökünden alıyorum Belke dürüst devlet
adamlarıda bu meseleleri kavramamışlar idi amma ben
bunun tam bilincine vardım yıllardan beri ezilerek ve heç bir
ağanın çocukluğunu yapmayarak
aklım yetdi yeteli söylerlerdi Allah istediğine servet
malk mülk para verip istediğine de zaman dayıma beni
etkilerdi nerde bir dalkavuk varsa ağaya çocukluk o zengin
oluyordu onun çocuğu okuyor idi o istediği kıreydeyi ziraat
pankasından alıyor idi.
Eyi bir ufak geçim hakkına sahip oluyordu bir ğün
Gaziantep vilayatı Türkiye adliye binasının önünde bir
köylüye rasladım nerelisin hanği köylüsün Didim Tümp
köyünden didi ne işin var nerden geliyorsun didim avukat
şehir ve köy ağası ve sermeye ağasının ismini söyledi zeyni
(Zihni) Kutların yanından geliyorum didi ben yaho şu ağaları
bırakın Didim nasıl bırakım toprağım yok bana toprak aldı
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dıraktorum yok idi bana direktor aldı didi evet anladım hanği
partide olursa olsun ille bir ağaya maşalık yapacaksın
yahutda ezilmekten kurtulamayacaksın
saten her zengin bir partinin başına geçmiş heç bir dürüst
adamı yaşatmıyor idi cehaletlikden yoksullukdan istifade
ederek birbirlerine düşürüyorlar idi bundanda gendileri
faydalanıyorlar idi amma memleket hergün kötüye gidiyor
işsızlik artıyor sefalet çoğalıyor köyler yıkılıyor idi her köylü
kampa ayrılıyor idi birbırleriyle düşman oluyorlardı bir biriyle
oövüşüyorlar birbirini vuruyorlar ellerinde avuçlarındakıni
avukatlara veriyorlar öküz inekleri kalmıyor o zaman toprak
verimden düşüyor köylü aç kalıyor şiltesini alıp şehre kaçıyor
didim
miskilim araziler hor kör kalıyor idi gendileri şehirde
ya amelelik ya bir ağaya kapıcılık ya hamallık ya bir
araba alıyordu arabacılık yapıyordu ya boş kalan toprak
ne yapıyordu ahızar içinde ağlıyor idi bu ağlaya dursun
sömürücüler borsalar kurarak köylünün kazandığı ürünü
yarı bahasına alıyorlar idi bol apardüman yükseltiyorlar idi
Avrupadan kıcır kıcır taksi getiriyorlar motorsiklet getiriyorlar
barlar payonlar kurup sebehlere kadar içki masalarında
fakir kızlarıyla alem yapıyorlardı payonun barın önün aynan
bir yabancı fuar gibi Taksilerle doluyor idi topraklarda boş
yatıyor idi bizde bunları halka söyleyince onlar kızıl komünist
diyorlardı onlarla alışveriş yapmayın onların masasına
oturmayın onlar dinsiz imansız diyorlardı idi
biz bar saz payon yüzü görmez ken kimsenin 5
kuruşuna tenezzül etmezken çocuklarımız acından perişan
olurken başımızı sokacak yer bulamazken hırsızlar onlar
her hayasızca hem bize saldırıyorlar hem olmaz herzeyi
gendileri yiyorlar idi helbette birgün herkesin yapdıkları
meydana çıkacakdır
bu memleketi satanlar bu memleketin hakiki meselelerini
halkdan gizli dutanlar halkı okutmayarak cehaletde
bırakanlar darı satanlardan ayı ve meymin oynatana kadar
özel teşepbüs diyerek topraklarımızı verimsiz hale sokarak
köylerimizi harabe etmektedirler yazık değil mi bu vatana bu
millete
Bakkal Şafık günenç, akyol cat no 3. Gaziantep
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X
41. BİR GÜN GELİR HELBET HER ŞEY AYDINLANIR…
16.9.1968: Bir yiğit polis kastanbolulu bir köylü
çocuğuydu insaflımı insaflı yiğitmi yiğit insancıl merhametli
sevimli Gaziantep eminiyetinde dürüstlükle nam salmış
ğişilik sahibiydi…3 tane erkek çocuğu var idi en küçüğü
bana dede dirdi Çetin Altan geldi diye gazeteyi alır gelir çetin
Altan fotorafını bulur idi. 3 dahva her gün öper başına kordu
yaşı 3 veya 4 arasındaydı
nihayet bir gün eminiyet karakoluna ahlaksız bir kadın
geliyor birbirinen dövüşüyor artık ya seh (gerçek) ya da polis
aptullanın üstünde oyun oynanıyor polis abtulla yazıcı ise
burası bir devletin eminiyeti burada namussuzluk yapmayın
burada dövüşmeyin diyinci aptulla yazıcıya küfür yapıyor bir
düşük kadın
ya o zaman yiğit köylü çocuğu durur mu bir düşük
kadının yiğit polisin izzeti nefsini kırmaya zaman kocasıda
yanındaymış düşük kadının şu namussuz kadınına söyle
benim izzeti nefsimi kırıyor diyince yine polis Abdullah
yazıcıya ağzından çıkanı kulağı eşitmiyor abdulla kalkıyor
saçlarından tutup yere çalıyor düşük kadın bagırarak
çağırarak Gantep valisinin yanına varıyor polislerin beni
karakolda dövdü diyor vali Niyazi aras olsa gerek iminiyet
(Emniyet) müdürünü çağırıyor abdullayı da çağırıyor bu
polisi açığa al diyor iminiyet müdürü bu polis imniyetin en iyi
memurudur benlm salihiyetin (salahiyetim) değil sen açığa
al diyor vali de alamıyor nihayet merkez karakolunda karşıya
karakoluna verdiriyor
bu polis halkın çok sevdiği bir eminiyet memuruydu bu
sefer bakdım yeğeniymiş valinin tam evine geldi vali bey seni
istiyor barışak didi didi polis ben gitmem bir düşük kadını
benden üstün dutdu bir vali didi nihayet abdulla 3-5 gün
sonra polisde bir genel evinden bir kadınla düşüp kalkmaya
başladı bu manzara karşısında polis abdulla yazıcı İslahiye
kazasına verildi bana çocuklarımın amanatı sana diyerek
çekdi islahiyeye getdi
Biraz geçdikten sonra bakdım polisin Tekirdağa tayini
çıkmış aradan birkaç gün geçdi bir kamyona eşyalarını
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yüklemiş elvade diyerek çekdi gitti az getdi birkaç ay sonra
bakdım dükkanın uğrunda bir kırmızı plakalı bir minübüs
durdu bakdım polis abdulla yazıcı ne o dedim polisliği
bırakdınmı ben benzimi atmışım ne oldu kardaş sana didi
bilmiyorum bana bir hal oldu didim yaho dedi marak etme ben
satlıkmıyımkine marak ediyorsun didi bu düzende polislikmi
olur polis oldun mu seni çocuk gibi kullanmak istiyor valisi
kaymakamı ben kimsenin çocuğu değilim didi amma bu
bennen konuşduğu için bu baskılara maruz kalıyor idi
bundan 3 ay önce aynı haksızlığa nüfus müdürü Mehmet
kaya uğradı bennen konuşduğu için gümüşhanaye sürgün
gitti çocukları perişan oldu neydi Mehmet kayanın suçu suçu
bennen konuşması idi sanki ben bir eşkiyayımmı yok bundan
kocunanlar helbetde olacak idi vurkuncular hırsızlar halkın
malını talan edenler dinciler haciler idiler amma bir gün gelir
helbet her şey aydınlanır Mehmet kayada vali muavini olur
heminde hakkı Mehmet kayaya o haksızlığı yapanların da
yüzü kara olacaktır
Şafık günenç akyol cat no 3 Gaziantep
X
42. SOYGUN DÜZENİNİN BEKÇİLERİ…
Hey gidi günler hey 10 yaşındadım babam eyi bir
ziraatçıydı her sene 4-5 tarla karpuz yapardık bende bekler
idim yolun üstü idi gelen giden yer idi yinede mübarek
tükenmez idi bir tiyekten bir karpuz koparırlar 3-5 gün sonra
bakarsın aynı tiyek Bir karpuz vermiştir gelen yir giden yir
mübarek tükenmez bir kısmını şehirli götürür
en yüksek fiyatı 60 paraydı 100 300 terk sındırır kalanınıda
3 de 2 sini deveci alır şu hamallık şu kumsoyunculuk diyerek
elelde başbaşda kalırdı bazanda bir kamyon karpuzdan
25 lira hayırıma diyerek mal sahibinin eline verir idiler bu
zaim komsuyoncular bunnanda hacca gider hacı olurlar
apardüman dikerler bunu bana Allah verdi derler
nihayet soyula soyula bu vatan millet bu hale düştü
köyleri bırakan benim gibi şehre kaçdı niye şehir bu kadar
daha rahatmı idi yok köy rahat idi amma köyde aç kaldı
çılbak kaldı yoksul düştü üstelikde başı dertden kurtulmadı
rahat bir uyku görmedi geceyarısı uykudan kalkar dağa
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öküzler götürüp otladır sebehleyin şafak sökerken tarlaya
öküzleri koşar çifte ölen (öğlen) sonuna kadarda çift sürer
öğlenden sonra boşmu dururkine ya bağ budardı ya bağ
beller idiler ya bahçaya gider çalışırlar ya bostana giderler
bağların kollarını çevirirler yada dokuma dezgehinde keten
ve bez işlerler
işde görüyorsunuzkine bu cahil insanlara neler yapılmadı
daha döner eşek bu millet adam olmaz diyenlere kahir
yaparlar çalışmaz dirler dutar yabancı diyarlara utanmadan
sürgüne salar gibi işçi olarak salarlar çocukları duvar
diplerinde kalırlar ana babam ne zaman gelecek diye gözleri
yaşlı yol beklerler neydi bu insanlığın yüz karası değilmiydi
alçaklığın en büyüğü değilmiydi daha nice haller oturup rahat
edecek 2 oda evleri varmıydı hamamı yüz numarası mutfağı
varmıydı yok kerpiçten bir oda yada 2 oda hayvanlarla bir
arada yaşayan insanlar mutafağı yok hamamı yokdu 100
NO yokdu 20 inci yüz yılın Türkiyesi böylemi olacakdı oldu
neyi yokdu Türkiyenin toprağımı yokdu bağı bahçasımı
yokdu her şey çokdu amma kötü idare böyle yapmışdı
ağalar beyler böyle yapmış idi halede devam ediyorar heç
insan oğluna acımıyorlar 5 kuruş çıkar için insanı insana
öldürdüyler aç koyular gendileri okuyorlar üniversitelerde
bizi okutmadıkları gibi çocuklarımızıda okutmuyorlar türlü
yollardan anamızı ağladıylar Kimdi bunlar belliydi soygun
düzenin bekçileriydiler
X
43. HAKİKATLARI SÖYLEMİYEK Mİ?..
Eskiden bir kıramafonum var idi onunda bir pulağı var idi
pulak şöyle söyler idi
Birgün götürürler seni evinden
Dünya kadar malın olsa ne fayda
Çalarsın çırparsın yine ne fayda
Helbet yapdıgınız kördüğümler bir gün çezilir ise o zaman
acaba haliniz nolur bir kalıp sabunnan
balık suyu arıdırmı sizi bu seferki kına başka eski kınılara
benzemez aha şu sosyalistliğide bir taklit yapamakmı
düşünüysünüz amma bu cami yaptıracağım dimiye
benzemez artık camide sökmüyor yiğit bir Bilimsel yoldan
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geçlik geliyor altıncı filov bunların önünde illallah çağrıyor
Bunlar kimin eseri bu eseri yıkmaya kimsenin gücü
yetmez Bu eser 27 mayıs Türk subayının eseri ağalarınız
sayın gürseli öldürdü amma sizde küçük gürselleri aç
koymakla kurtulur sanman Helbet bir gün inneden iplikden
sorarlar birgün demokrasi ağalar için Gökden indi sanki
ille ağalar enine boyuna gendileri biçip gendileri geymelidir
birde köylü girdimi başına koymayıp iş açarlar çocuklarınıda
aç korlar dövdürmüye öldürmüye kadar kalkışırlar
bu nasıl insanlık nasıl merhamet nasil viçdan hakikatları
söylemiyekmi illede kölelerimi olak ille ağ didiklerine ağ
kara didiklerine karamı diyek demokrasi diyorar kölelik yap
diyorlar Tarlada çalıştık kendileri yidi cepelerde babamız
çalışdı her şeye gendileri sahip oldu ocak bucakda çalıştık
her idareye gendileri geçti
Heç bize bir hak tanımadılar kimimiz verem olduk kimimiz
öldurttuler bierbırimize insaf insaf merhamet viçdan
X
44. KİMİSİ AÇ KALIR DA KİMİSİ YAĞ BAL İÇİNDE
OLMAK NE DEMEK?..
Gaziantep belediyesi diye bir belediye var burası beylerin
ağaların bir işyeri olmuş sanki Bakarsın filan köyden ve
efilan ocak başkanının oğlu filan köyden bir mukdarının oğlu
filan köyden filan ağanın adamı geçmiş belediyenin işyerine
pekey geçsin yoksulsa bir ekmek yisin
adamların (içinde)eyle eyle halli vakitli Kimseler varkine
olsun öyle yahu memlekette acından ağzı kokan insanlar bu
mallı mülklü insanlara niye belediye işveriyor gelde anlat
Tayfuk Kutlar gibi eski belediye reisine sen senatör
olacaksın diye kimisi aç kalırda kimisi yağ bal içinde olmak ne
dimek bunu söyledinmi hemen kominis damgasını vururlar
şükür olsun onuda herkes anladı bu nasıl valilik yapmış
nasıl idareciymiş şimdide senetör oldu buda devletçilikten
ne anlar
Bunun devletçilik anlayışı cami yapdırmak ve senetor
olmakdı oldu yüreği yerine oturdu amma kup halilin oğlu
ökkeş pıçak belediyeden Bir iş isterse baba işimiz yoktur
dir halbukine kup halilin bu memleiKeti kurtarana kadar
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ne ğadar emeği geçmiş idi onu bilmezkine 50 tane oyum
var sana oyumu veririm diseydi ökkeş pıçağa bir iş verir
idi amma ökkeş pıçak oyunu vermezse ister general olsun
gendine süpürgecilik dahi vermez amma şimdi senetor
oldu büyük millet meclisine bir günde bakan olur bir günde
başbakan olur bir günde cumhurbaşkanı bir günde yok olur
gider toprağa o zaman vay dir vurguncular yazık oldu Tafuk
kutlara ne kefler (keyfler) yapıyor idik Şimdi Kürt reşit ve
emin erdem kefimizi kaçırdılar bir daha o günü görürmüyük
diye mezarını başına varır ağlarlar senin zamanında kefimiz
eyiydi şimdi Kürt reşit kefimizi bozdu diye
X
45. MOR BELİKLİ AL YANAKLI MOR DURAKLI YEŞİL
DOLAKLI
GELİN KIZLARIMIZ NE OLDU?..
Evimizi aldılar toprağımız bor kaldı öküzümüz
ineğimiz davarımız kalmadı hep birbirimize düşman olduk
kardaşlarımıza kadar kim yapdı mor belikli al yanaklı mor
duraklı yeşil dolaklı gelin kızlarımız ne oldu allı yeşilli sürü
halinde sağıma gidenlerimiz bağlara gidenlerimiz ne oldu
ekin yıkıp harman yeri bulamadığımız zaman ne oldu şimdi
başkaları harman yerleri menevrelerde bostanların içinden
çıkamazdınız mızıraklara dakarak kaldırırdınız subay
kardaşlar şimdi oralar harebeye döndü ulan sen yalansın
diyeceksin yalan değilim kardaş sakda (sahte) dostumuz
yapdı bunu
amarika gelmeden her yer cennet gibiydi paramız
kıymatlıydı her devletde şerefimiz yüksek idi her evde
çekmeli ve el dezgehimiz var idi şakır şakır işler idik hale
unutmam Bir pulak daha var idi benim kıramafonumda
dokumacı kızı yallah yallah yakdın beni billah diye bir tane
yine vardı sabah oldu yine sunam uyanmaz hasret çeken
gönül derde dayanmaz diye
çıkarık dokuma dezgehinden her yer gülük gülüstanlık
bahçeler bostanlar hemen göllere gideriz dabança mermisi
tanesi 5 kuruş senin dabanca iyi işliyor benimki iyi diye
gümmürtü şakırtı dağlar inim inim inler idi göllerde insan
kaynar gibi kaynardı Kimi gölde içinde kimi gölün dışında
55

EMANET
güleş yaparlar idi adam boyunda mısır darı altında darı
üterler şimdi aynı yere varınca düş görmüş oluyor insan
geçen seneydi bizim yiğit kabadayı Mehmet aliyle getdik
ayni yerleri gezdik heryer harebe olmuş gibi bakdım bir sürü
davar bizi görünce çoban çağırdı yeridik çobanın yanına
sordum bize süt sağdı teleme çaldı süt de çobana sordum
her yer harebe olmuş Çoban heç söyleme didi köyde kim
kaldı kine Şafık siz getdiniz köyler harabe oldu vay anasını
Didim
X
46. BİR UĞURSUZLUĞUN, BATAKLIĞINA DÜŞMÜŞÜZ
DEBELENİP DURMAKTAYIZ…
Üstlerimizde ağalıklar kuruldu beylikler kuruldu borsalar
kuruldu dalkavuk soygunculuklar kuruldu kırk haramiler
zamanı oldu köylerde tarlalarımızı ağalarla maşaları
türlü yollardan zapt ettiler mahkemelerde ağaların ve
yardakçılarının lehine çalışdı parası kimin varsa o daveyi
kazandı ne kadar haklı olsan fayda etmedi parayı veren
davayı kazandı
heçbir devletin başına gelmesin Türkiyenin Başına gelen
böyle bir zamanda bu kötü düzen de namuslu adam nasıl
para artırabilir sayın okuyan ve dinleyen arkadaşlar para
artırmak için insanlıktan çıkmalısın Bu şerefsiz düzende
bu dünya 20 asrın Türkiyası başka devletler aya giderken
Türkiyede yerin dibine gitmekdedir ağlayamısın gülemisin
ağlasan ne çıkar gülsen ne çıkar sen seni öldürsen ne
çıkar bir uğursuzluğun, bataklığına düşmüsüz debelenip
durmakdayık cabalıya çabalıya nihayet bataklıkta Geberip
gideceğiz
Köy böyleyken ya şehir o da yan yana kahveler yan yana
bakkallarn yan yana atdar akşama kadar hep boş oturuylar
sokaklar sel gibi insan akıyor oturacak ev bulunmuyor ne ağır
sanayısı var nede sağlam işyeri var insanlarımız yabancı
devlete getmek için kuyruğa düzülüyorlar eger imkanını
bulsalar yorgan döşek satıp başka devletlere gidecekler
Etres şafık günenç akyol cat no 3 Gaziantep
X
47. AŞİRETLER…
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Bir giderde arkama bakarım
Gözlerimdoen kanlı yaşlar dökerim
Bir ah çeksem şu dünyayı yıkarım
yeri bire yalan dünyada senden bir miraz alamadım
almadım dostlar almadım
Kuçuk yaşdadım bağ beklerdim bağın yanında böyük
bir pınar var karşısında 70-80 çadır var idi Çadırların her
birinden sürüyle davar çıkardı kadınlar sırtlarında tuluk suya
gelirler bu pınara davarlar sürü sürü gelir idi pınara suyu
dolduran Kadın alır çadırın yolunu dutarlar idiler davar ise
suyun üstünde 2 saat yatar ondan sonra dağlara yaylıma
giderdiler Bunlar barak, savcılı karakoyunla aşiretleriydiler
Birde kurbet aşireti vardır onlarda harbul işleyip deriden
satarlardı birde tilkici aşiret var Bunlarda çadırla gezerler
her evde 12-15 ufak küçük köpek vardır birde davulcu aşiret
vardır bunlarda her çadırda Bir davul veya zurna bulunurdu
Birde cingan aşireti var idi bunların bir kısmı kalaycilik yapar
idi bir kısmışsa vurguncu hem dilenir hemde girdiği evde
kimse olmazsa evin altını üstüne çevirir idi bazen çaldıkları
eşyayı felcine (fercine) sakladıkları olurdu şimdi o cingan
aşireti kalmadı bunlarında heminde sörüyle atları olur idi
şimdiyse köylerde heç kimse kalmadı ağaların uşakları
her yeri zapt etdiler ağalarla ortak olarak kaç dahva (defa)
yazdım sayın cumhur başkanı Cevdet sunaya ve hazine
genel müdürüne heç aldırmadılar
Akarmı olada Karapınar arıkı dostlar
Arığı yanarmı olada şu dilberin yüreği
dost yeriğı ne sen gelin oldunda ne ben güveği
yeri bire yalan dünyada senden bir miraz alamadım
dostlar
Bir giderde bir arakama bakarım dostlar
Bakarım da gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Bir ah çeksemde Şu dunyayı yıkarım kardaş yıkarım
X
48. MISDIK DAYI…
57

EMANET
Bizim Gaziantep de bir kumandan isminde Bir kilim işçisi
var buna Gazi Mıstık derler idi alemi güldürüydü ben Antep
harbinde Ali Kılıcı yarım saat lobata (nöbete) diktim herkes
gülüyordu mıstığa
o zaman ben mıstık dayı bu içimizdeki amarikanıda
birgün fıransızlar gibi acaba sürermiyik diyince mısdık dayı
gidecek didi oda didi pişman olacak netdimde böyle oldum
diylecek amarikanlar didi kenler kenlere didi o zaman orada
duranın biri adelet partiliymış söze karışdı mıstık dayı taman
sene adelet partilisin niye böyle söylüyon diyince ulan
adelet partiliyim diye aksakalımla yalan mı söyleyeyim İşde
amarikan gidecek didi
kuzu mıstık bir zamanda yunanı işde böyle sürdük önünü
(İnönü) Ruslardan büyük yardım aldı yunanı denize dökdük
didi ancak mısdık dayı ya yalan söylüyorsun sen didi mısdık
dayı hemen altındaki hasır kürsüyü kaldırdıkine kafasına
çala hemen biri tutdu ben bırak diyorum o yine tutuyor
mısdık bağırıyor bırak beni biz olmasakdı ananızı Bacınızı
sokakda …
bizimi kerç ediyorsunuz diyordu mısdık pekiy Didim niye
adelet partili oldun ya diyince mısdık ne yapak ününü (İnönü)
heç bize hak tanımadı dayıma zengini daha zengin yapdı bizi
ayak altına aldı bir demiryolu için yorganlarımızı Tahsildara
emir verdiler meçbur kaldık yoksa DP AP istermiydik didi o
zaman bizim partiye gir mısdık dayı didim başkanınız kim
Mehmet ali aybar Didim son zamanda Mehmet ali isminde
bir adam çıkacak Türkiyeyi kurtaracak didi getdi mısdık dayı
X
49. O TARLA BOR KÖR YATIYORSA
BUNUN NEDENİNİ MUHAKKAK ARAYIP BULMALI…
Türkiyeye nasıl bir sakda (sahte) bir demokrasi oyunu
kurdularsa bu gunde sakta bir sosyalistlik kurmak cabasında
bazı cıkarcı yüzü karalar
sosyalıslık emekçi ziaratçı yani toprakdan yani topraktan
ve sanatde bir şeyler yetiştirenlerden kurulmalıdır aydin
sosyalistler ise bunların yanında olarak bunlara yardımcı
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olmalıdır
Bu da köldürde (kültürde) sanayıda ziraetde Türkiye
olarak serefini gelirini yaşantısını irelidici olarak
olmayıpde Türkiye hergün Batmakda işsiz olduktan
sonra nenemeli (neylemeli) ister demokrasi ister sosyalist
olsun çabamız görüşlerimiz devletimizin milletimiz bu günku
durumdan kurtulup Bakımsız (bağımsız demek istiyo) şerefli
gelecek günlerimiz daha eyi daha güzel bu günkü verimden
düşmüş toprağı daha güzel bugünkü verimden düşmüş
toprağı daha eyi çalıştırıp daha eyi hasilet almak yabancıya
buğdayı biz satmak sanayımızı çalıştırıp heç yoksa gendimizi
idare edecek kadar kimseye muhtaç olmamak yok bunları
yapmayıp da gelin ağlardan beylerden bir sosyalistlik kurak
dersek bu sefer daha kötüye daha yoksulluğa temamen
batarız çünkü gördük ağaların yapdığını ne uçurumda
devlet idareleri ne sanayıdan anlıyor ne tarladan
anlıyorlar sadece kef kefin (keyfin) sonuda yok olmaktır
bir tarlanın yanından geçerken o tarla bor kör yatıyorsa
bunun nedenini muhakkak arayıp bulmalı bir köyde inek
öküz kalmadıysa inek davar kalmadıysa hepisini bilmeli o
köyde heç direktor yoksa yanına not ederek Böyük millet
Meçlisinde nedenleriyle anlatmalı ve muhakkak ona çare
bulmalı yoksa burada kef (keyif) edipde 4 senede 15 gün
seçim purupugadasıyla bu memleket gelişmez sonu da
büyük uçurumlara kurban olur
Buna acımak elden gelmez bu ğadar köyler her gün
boşalıyor şehirlerde sıkıntı başlıyor namuslu insanlar
perişan oluyor onun için ahlaksızlıklar hergün böyüyor
X
50. HÜKÜMDAR MUSTAFA KEMAL İDİ…
ah şu küçüklüğümdeki köy hayatım ne güzel idi hükümdar
gazi Mustafa kemal idi ne hırızlık ne soygun ne rüşvet var idi
ekerdik yeşil paklayı sanki yerdeki deniz gökteki bulut olur
idi ilkbaharda koyunlar meleşir kuzular meleşir her yerde
türlü çiçek mor mor kırmızı beyaz inek bağrışır buzalar
bagırır sürü sürü evlerden çıkan koyun keçi öküz inek eşek
begir asıl arap atı evlerde el dezgehi kadınlar kızlar işliyorlar
dokuma keten bez çitare sagım zamanı dezgehten çıkan
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sagıma gider köylü kız ve kadınları kimi yeşil kımı kırmızı
kimi mavi döf döf çıkarar köyden sulaşarak güreşerek
boğuşarak kiminin ardında meriş kuzu kimikinde karabaş
kuzu kiminin ardında oğlak hertaraf boy barabars buğday
arpa sagıp bitirirler kadınlar kızlar dönerler südü süzüp
yoğurt çalarlar selenin altına koylup üstünü örterler bu iş
bitdi girerler dokuma dezgehine kimi agıt türküsü kimi kana
türküsü söyler aşk türküsü bir eli defede bir eli mekikde gün
rezim (rejim) atatürkündür
hele düğün ve bayramlarda zılgıt çalınır türkü söylenir
halay çekilir idi arpa buğda yolma zamanı gelir bakarsın
yine dof dof yolmaya giderlerdi yolmada biter yine dokuma
dezgehine girerlerdi sonbahar gelip bağlara üzüm kesmeye
allı yeşilli bağlarda biter artık üzümünü takılını (tahılını) satan
ya oğlunu everir ya kızını ğurulur düğün çalınır davullar çifte
çifte
olan olmayana verir her ne olsa ne fayızcılık var ne
bahalılık ne ufa yağı ne vita yağı her evde bal sade yağ
yumurta alabildiğine çok ve ucuz
+
51. YA İSTİFANI YAP YA OKUTACAKSIN…
Evde bir şeyi yokdu ben bu ayda babamın evinden ve
dezgeh işliyip evinin ihtiyacını eyi kötü idare etdim bende
dokuma dezgehi işleyerek
mektebi bitirip geldi caminin hücresini yıkıp yerini köyün
kadınları birikip suvadılar kerpiç ve karadaşlada yıkık yerini
yapdılar
bir gün vilayetimiz gaziantepden birkaç malangoz gelip
bir kapı 1 pencere 10 -15 arasında masa 20-30 arasında
sıra yapıp getdiler
Böyük olan eyitmen yüzü kara kardaşım başladı
öğretmenlik etmeye çocukları okuduyor bizim aklımız
gediyor nolur bizde okusak diye bir gün kardaşım bizide
okut didim bana azgın çehreyle darıldı
çocuklar altan bana elma at Altan Banada elma at at
diyordulardı hep benim yaşımdaki köylerde gençler okumaya
can veriyorlardı fakat zalim kardaşım okutmuyordu bizi
biz dokuma işliyorduk bir gün bize başöğretmen geldi
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çocukları ev ev dolaşdım baş öğretmene şikayet edeceğim
kardaşımı didim çocuklar yıgıldı dışkapının önüne
geldim babam baş öğretmene çay kahve pişiriyordu
eğitmen kardaşım da oturuyordu baş öğretmenim sana
şikayetim var didi kardaşım bizi okutmuyor kaç dahve
(defa) söyledim bana darıldı didim Baş öğretmen acı acı
yüzüme bakdı birde döndü acı acı eyitmen kardaşıma baktı
sende ddidi insaf yokmu buda senin kardaşın değimli idi
senden başka okumak isteyen varmı çok didim neredeler
dış kapıdalar gel bakalım
dışkapıya çıkdık 30-40 gişi okumak istiyormusunuz
İstiyük başöğretmenim didiler döndü baş öğretmen ben
sana 3 dahva (defa) marif bakanı hasan ali yücelin emrini
getirdim niye yapmadın ya istifanı yap ya okudacaksın didi
ben ışığı nerde bulum didi biz temin ederiz diye çocuklar
bagırdılar hemen o zaman 1er lira topladık
O zamanın 1 lirası şimdikinin on lirasından kıymatlıydı
parayı topladık devlisi günü vilayetimiz Gantepe getdi 5-6
lamba kalem defter getirdi elfaba şimdi biz köyün gençlerinde
sevinç başladı günüz (gündüz) öğlene kadar çift süryorsak
da bağ buduyorsak da elfaba kalem defter yanımızda
soluğa oturdukmu çıkarıyoruz elbafayı yahut kalem defteri
her dağda her daşda okuma yazma devam ediyordu evlerde
dokuma işliyenler elfabayı yanıbaşına koymuş mekik
atıyordu elfabayi okuyordu her köşenin başında aşık gülle
kumar yerini yerini şimdi okuma yazma alıyordu bir gece
dersten çıkarken 2 genç aralarında ufak bir munakaşa çıkdı
bundan faydalanan eğitmen fayık günenç yüzükara birdaha
bizi okutmadı biz ise dağlarda daşlarda dokuma dezgehleri
başında nerde boş kalsak okuyup yazıyorduk eskidende
boş kaldığımız zaman gülle döverdik taşdan şimdi okuma
yazmaya başladık
nihayet gün dolanıyor geçiyor yaş böyüyordu nihayet
askerliklerimiz gelmeye başladı bakdım gelen arkadaşların
mektuplarına kimi askerde çavuş kimi onbaşı olmuşlardı
Ben arkadaşlarımdan 4 sene sonra mektebe getdi çünkü
amcam nüfus memurluğu yapdı 3- 4 sene beni 4 yaş küçük
yazdırmış idi nihayet bende asger oldum asgerliği acemi
olarak en eyi ahlakla yapıyordum artık acemilik bitmek
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üzereydi birgün ordunat bir er gelerek 4 tane vazifeli istedi
4 eri çavuş verdi ordunat asgeri benim yakamı tutdu bu
çocukda gidecek didi çavuş ise hayır yüzbaşı cahit torosun
emri var o gidemez ona vazife yok didi er ise gidecek ordunat
subayı naci altanın emri var didi nihayet beni ve üç asgeri
cephaneliğe vardık ordunat subayı bana bakıyordu biraz
çalışdık cephanelikde bana didi sen gel nerelisin Gantepli
ne iş yapardın birkaç tane saydım köylümusun evet okuyup
yazmam çok az ziyanı yok didi okuduruz seni didi
kıta motorlu keşif kıtası doğu Beyazıt 1951 senesi
ordunat subayı seni ordunata alıyorum senide okuturum didi
ben yüzbaşım vermez Didim ben alırım didi ben vazifeliler
karargahtan alınır ben motorlu birlikdenim olsun didi hakikat
yüzbaşım vermedi cahit toros naci altan çok sürmedi naci
bey izmire motor kursuna getdi fakat nacati taylan adında
bir yüzbaşı geldi bana her gün yazı görevi veriyorlardı
beni okutuyorlardı o zamana kadar hemşerimiz kıymatlı
şahap atalayda karargahlık komutanı olarak geldi beni çok
seviyorlar her subaylar sen okumayı yazmayı tez belledin
diyorlardı muzafer isminde bir yaşe (iaşe) subayı
birgün hep subaylar otururken bana döndü arkadaşlar
bizim şafık okumayı yazmayı eyi belledi artık Almancayı
okutacağım ne diyorsunuz didi subaylar yaşa şafık didiler
bende siz yaşayın ben size borçluyum Didim gülüşdüler
bir tanesi Almancayıda okurmusun didiler ben Türkçeyi
konuşmasını okuyup yazmasını bilirsem bana yeter didim
subaylar bana gülerek yıkılmaya geldiler
aradan bir zaman geçdi yimekhenede toplantı var
hep asgerler oraya didi çavuşu ve subayı getdim dolmuş
yemekhane bir köşeye oturdum Cahit bey konuşuyordu
Şafık burdamı didi buradayım yüzbaşım didim Ben didi
kırklar eli kş kt tayın oldum didi sen ne diyorsun acıtdın
beni didim Bana darıldı 9 senedir bu doğu beyazıtın dağ ve
bayırındayım çocuklarıma hasretim insaf be didi ben ise sana
alıştık Cahit bey didim öyleyse seni de götüreceğim saten
aklımdaydın hemen hazırlığını gör didi Ben getmem didim
niye didi arkadaşlara alışdım onun için dedim şafık etme
seni istanbula götüreceğim sana sivil elbise dikdireceğim
hergün harçlığını vereceğim biz istanbulun tanınmış yüksek
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ailesindeniz 4 tane akrabalarımın taksisi var hergün cennet
gibi istanbulu gezersin taksiyle korkma seni emir eri filan
yapmıyacağım evimde yiyip içersin diye söylüyor bir met ks
kt bize bakıyor bana bir eşek aynatlık (inadı) geldi
yüzbaşının binbaşı terfiyesi geldi bana zorluyor yinede
arkadaşları koyup gitmem diyorum nihayet adamcağız
ne yapdı yinede gitmem diyorum yeri ulan kal bu ağrının
tipi sovukarının kışında titreyerek tezek mayıslarının ağrı
kurumlarında çilli çeşitlerinde domuz hayvanlarının içinde
diyerek acı acı bakdı gözlerimin içine
ver elini yeşil İstanbul ilmin kaynağı 7 düvelin kilidi yer
yüzünün cenneti diyerek çek erzurumun tıransit otobusu
diyerek bindi titre şafık burada diyerek getdi Cahit bey getti
naci Altan bey şahap beyde geriler (gerilla) bölüğü
kurdu keşişin zonguldakdaki bahçesine yürü gel nakıra
get nakıra düştük şimdi tıfo hastalığına gidi deve nerde
ben orda süründe sürün gülmeye başladı arkadaşlar bana
halbuki istanbula bunların için getmedimdi benim yüzüne
karşı develerden çekmeysin didi arkadaşım bir ne yapım
rızaylamı aldım didim bir guru kemik kalmışdım yine bana
3-5 arkadaşın yanında gülüp laşk etmeye başladı ben
diggemik kalsam senin gibi ben adamım yokcanım didi evet
idim gel dedi güleş tutak didi buyur idim
tabur seyirimize bakıyordu bir kucaklaştık bir iç bağda
doladım bakdım bende eski kuvvet kalmamış o zaman
birden ayağamı çekdim ters bağdayı doladım döşüne
oturdum elinden tutdum kaldırıyorum kalkmıyor seyirciler
ulaşdı ölmüş didiler kimi su getirdi yüzüne döküyor kimi
çaput yakdılar burnuna duman veriyorlar nihayet aydı Beni
öldürdün didi ölümü sen hak etdin ulan didim senin gibilerin
yüzünden istabula gitmedim şu bayırlarda tipilerde kaldım
buda yetmez gibi benimi laşk edersin ne kadarda kendini
güçlü sandın ben bir hastalığa düşmeyle buda geçer helbet
didim bir daha bir düşmüş yiğide gülme ikincisinde ölürsün
didim
gelelim şimdi köyden gelen mektuplara kayınvalidemden
gelen mektup selam eder gözlerinden öperim nasılsın
eyimisin eyiyem vs kaynımda Fevzi eleşgirtte çvş kayın
validem Fevziye Halil çeliğin kızını alıyoruz mektup
63

EMANET
yazıyoruk kabul etmiyor bacısı hadiceyi de Halil çeliğe oğlu
veysele verdik aman şafık bu fevzinin göynünü yap senden
başka umudum yok köyde ve Gantepte rezil olacağız bir
dahva (defa) ağzımızdan çıktı diyerek gelir mektup hey hey
babam sağdı para çokdu şimdiki gibi kaynanamların
yanında veliydim şimdi ismim deli oldu neyse devam edelim
konuya Fevzi bu meleyani evlenme meselesi evlenme değil
izzeti nefis meselesi biliyorsun namuzsuzluğun kimden
geldiğini benim hatırımı kırma sondaların söv diye yazarım
işbitmiş dirim yoksa sonu kötü netice verir dirim kimsenin
kabil ettirmediğine Fevzi peydir mektupta sen bilirsinsin dir
mektubu karşılığın cevabında
işde şimdi izinim çıktı gerile (gerilla) subayı kıymetli
üsttemen şahap atalayı hemşerimi buldum izine gidiyorum
babana annene mektup vs diyeceğin var mı diye yok şafık
kıymetli hemşerim sağol didi ver elini kara köse eleşgirt
geldim eleşgite fevzile tekrar evlenme meselesini konuştuk
nasıl bilirsen öyle yap didi ver elini erzuruma geldik erzuruma
bin kara tirene çek çek kara tiren geldik Gaziantebe ordan
sarıt mesrazı köyüne neydi o günler kırallıkdı benim köylerin
hayatı şimdi ahızar oldu
X
52. CUMHURBAŞKANINA
ŞİKAYET DİLEKÇESİ…
23.9.1967 tarihinde sayın reisi cumhura şikayet konusu
yazmış olduğum hususi zata mahsus dilekçemin karşılığı
gelmiştir
6.11.1967 Gaziantep valiliği hususi kalemine vardığım
zaman Katip memur asim bey ve Mustafa dinçer ayni
deyvada bana çok ilgi göstermişlr idiler ve haksızlığa
uğrayıp mağdur düşdüğüm için benim vaziyetime acıyarak
ve reisicumhur sayın sunayda başbakandan Gelen emirlere
göre vali mavini ile görüşerek beni mağdur etmemek için
Gaziantep deftardarlara göndermişdir ve defterdarda milli
emlek müdürü İbrahim beye havale yapmıştır
X
53. O KARANLIKTA BEL BEL DÖNERSİNİZ…
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Sen gendin için yağbal için güler oynarsın ben ise
ızdıraplar içinde sebehlere kadar uyku görmem çünkü
benim vatanıma amerikan orduları çökmüş vadtandaşımın
ve milletimin gemigini sömürüyor bu manzara karşısında
gülen gülsün o güler banada deli dir amma vatan getmiş
umurunda değil dayıma 3-5 kuruş kar peşinde vatandaşı
aç sefil perişan evi yok malı yok toprağı yok çocuğunu
okutamıyor onlar ise fakirin gözünü açmayın çocuğunu
okutmayın sonra başınıza belayı almış olurunuz yılanı
küçük iken öldürün büyürse eçderha olur dimekteler
işde bakın namuslu insanlar türk halkına nasıl kasdi
çiğneyip yok ediyorlar gendilerinin menfeeti için bilgisizce
alçakca
ecderha senin büyük vilayetlerine üst kurmuş madenini
petrolunu ithalat ve ihracatlarını ele geçirmiş senin
milletiyinin iliğini sömürüyor dünyadan haberi yok gendi
serseriliğine bakmaz bana deli dir amma varsın desin nasıl
olsa hakikatlar bir gün aydınlanır o zaman delide velide
meydana çıkar şimdi saltanatını sürdürüp Amerika uşaklığı
yapıp yaşıyorlar biz ise aç kalak yok olak
bu mücadeleyi yapacağız çünkü bui mücadele yapma
ve ölümü dahi gözümüze almak Böyüklerimizden bize
kalan veresedir ve vasiyettir bu verese vasiyete hıyanetlik
yapamak bizim için ölümden daha beter
bu dünya daima böyle gitez bu kara bulut birgün kalkar
Türkiyeden çıkar alçaklar meydana namussuzluklarda çıkar
meydana yüzü ak olanda çıkar meydana yüzü karalarda
çıkar meydana bizleri bu hale sokanlarda çıkar meydana
işde o zaman bu kara bulutların yerine herkesin ve insanlığa
hizmet edenin üstüne günler nasıl doğar belki ben ölürüm
çocuklarımın üstüne doğar amma siz zalimler ise bir
karanlıkda kalırsınız o karanlıkda da bel bel dönersiniz
X
54. ŞU MEMLEKETİN ASIL SAHİBİ BİZİZ…
2 ün sonra avukat emin alpayın yanına vardım temizi
yazmış idi zarfa koydum postaladım
2 sene oldu hemen hemen hala temizden dönmedi işde
akşam sabah özgür kalkınıyoruz
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16.10.1967 hukuk devleti ağası olana, parası olana
hukuk devleti Benim gibi mağdur olan insan için değil ama
bir gün doğru bilinçli yiğitlerimden benim iktidara gelecekler
eyi bir namuslu bir adalet kurulacak her şeyi mübah görüp
işlerine geldiği gibi adelet yeridenler yaptıkları oyunlara
gendileri düşeceklerdir o zaman yaptıkları hatayı bilecekler
ve bu gün türk sosyalistlerine bunu reva gören allahdan
dinden imandan dem vuranlar kara perdenin ardında ne
gibi işler yaptıklarını yalınız gendileri bilmiyorlar biz biliyoruz
assıl şu memleketin sahibi biziz kara günlerini biz çekmişiz
yani babalarımız annelerimiz
Bizim babalarımız amcalarımız cepelerde İngiliz Fransız
urus ordularına karşı aç susuz düşman cepelerinde harp
ederken gendileri nerdeydi bu gün bu muameleleri bize
mübah gören burzuva ve komparador çocukluğu yapan
utanmaz alçaklar
Gaziantep senelerce bunun içinmi harp etti İngiliz
fıransız çıksın bu sefer Amerikan gelsin diyemi ettiler yok
bunada müsademiz bitti şu dünyada irezil olduk bumuydu
türk devletçiliği ikide bir bak ya istanbula geliyor 6 filo ya
izmire her gün çeşitli edepsizlikler yapıyorlar
Bizim dinci ağalarda hergün yeni apardüman yaptırıyorlar
bu gün Türkiye bir seferi durumdadır seferi durumda
apardüman derdine düşülmez yabancı devleti önce
türkiyeden çıkarak topraklarımız çalışsın sanayimiz işlesin
fabrika dumanları tütsün artık yaptığın apartıman yeter
X
55. ŞAFIK GÜNENÇ DAVAYI KAYBEDİYOR…
Gelelim mahkemeye 1. Sulh hukuk mahkemesi hakimi
kemal kınoğlu önce mahkeme açılacak
bu tarla kimin şefik günenç Benim kimden aldın ökkeş
pıçak hüseyn pıçak güllap delilin varmı var neyin var köy
senedim var olmaz niye hakim bey diyince ökkeş hüseyn
devletin malını sana senet ile satmış diedi
Ben efendim bu tarlalar atatürkün kurmuş olduğu
cumhuriyet kanunları vermiştir ökkeş pıçak hüseyn pıçak
güllap pıçak Antep harbinde yiğitçe harp etmiş İngiliz
fıransızlar ile Antep mahsere (muhasara) olmuş küp Halil
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teslim olmamış fırannsızlar evini yakmış neyi varsa alıp
talan edip getmişler
fıransızlar İngilizler ve Ermeniler antepden sürülüp
gidince mustafa gazi paşanın kanunları üzerine zerallık
(zarar) gören mağdur düşen gazilere ermeni malları verilsin
diye emirle ve kanunla verilmiştir diyince o küp Halil dediğin
yani tarlayı aldığın şahıslarda ellerinde ne gibi delil var alıp
getir yavrum didi hakim bana
ben vardım küp Halil büyük oğlu ökkeş pıçağı buldum
meseleyi anlattım ve gendisine şunu sordum Sen bana
eyilik edim derken hanevimi harap ettin diyince savuştu getti
bir gün elinde çeşit çeşit deliller ile makbuz ve maliyenin
resmi pullu imzalı makbusunun en değerlisini aldım
mahkeme günü hakime verdim hakim okudu ve döndü
hazine vekili Mehmet efendiye şu makpuza eyi bak didi bu
makbuz maliyenin resmi makbuzudur o kaç senelik bu ne
bir avukatın işidir ne de bir muhtarın tamamen maliyeye
aitir diyince hazine vekili bunun kime ait olduğu belli değil
diyince hakim bana döndü Mustafa oğlu kıllı ali kim diyince
Ben Gazianteb sarıtmezrası köyünde fıransız harbinde
mücahit küp halilin babası didim istersen köy muktarından
tasdikli olarak nüfustan ismini çıkarım
Hakim niye bu zamana kaldı oğlum vakit geçti bu gün
gidemek didi şeyle yüzüme bakdı benden gömgöv bir ter
boşandı hemen hemen çatlıyacağım nutkum kurudu hakim
yüzüme baktı vah vah yavrum bu senin haline can dayanmaz
yazık yazık şu gencin haline bak nasıl ter döküyor didi başka
bir güne tecil etti
başka bir dolandı gün çevrildi geldi nihayet hakim bana
ziraat müdürünü çağır didi gettim saatlarca ziraat müdürünün
Deyrasının önünde bekledim nihayet odacı kardaşım ziraat
müdürü islahiyeye getti didi hakime haber verdim gine başka
bir güne attı bir güne tecil etti yine melil mahasun döne döne
kitli dükkanımı açtım
yine dolandı çevrildi keşf günü geldi 60 liraya taksi
dutdum ön taksiye hakim hazine vekili ve ziraat müdürü
benim meccanen avukatım emin Alpay bindiler şoför memik
kabadayı sürdü Kilis yoluna obür taksiye ben katip ve odacı
ve mücahit kup halilin oğlu bindik şoför Ahmet altın ocağı
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oda Kilis yoluna doğru sürdü taksiyi
taksiler art arta gidiyorlar idi şahin beyin mezarına
varıncak şoför ahmede Ahmet dur didim Ahmet durdu o
zaman beni dinleyin ey kıymatlı kardaşlarım diye bağırdım
eger müsaade ederseniz hep birlikde taksiden inin şu
adaletin yüz karasına bakın gözüyün gördüğü bağlara bakın
şu sulu değirmene bakın sulu tarlalara bakın şu karşıda
görünen depenin ardında böyük özün içinde zeytinlik var
görünmüyor incir tarlası yine şu öteki depenin ardında idi bir
ova deşti tarla hep eski ermeni malı hazine arazisi Atatürk
bu köyü 12 köylüye vermiş idi fakat yine eski demokrat partili
ekrem cenani sahip olmuşdur
Diyince ne diyorsun hazine vekili didi bilmiyorum didi
hakim ben anlamam bu makbuzun sizde dosyası var onu
sizden isterim didi hazine vekili bakayım hakim bey didi
nihayet hakim başka bir güne tecil etti
günler dolandı çevrildi geldi mahkeme açıldı bizi
çağırdı hakim hazina avukatı mehmete hakim dosyayı
getirdinmi didi yok bulamadık kayıp olmuş didi nihayet
ben tarlayı yerinde göreceğim görgü şahidi ziraat müdürü
resul türkmeni müşahit olarak yazdı bana da 50 lira ziraat
müdürü ücretini yatır didiler 85 lira hakim ücreti ve katip
kapıcı ücreti yatır didi nihayet paramda yokdu bu haksız
muamele beni senelerce devlet kapılarında mahkeme
kapılarında süründürmeden nem kaldıydıki çocuklarım
hasta olsa hastaneye götüremiyordum ayak yalın ayak sırta
yalnız ipten örme bir ceket vardı ayakkaplarını yapıştırıp
geyiyorlardı kış günü küçük bir bakkal dükkanım vardı onun
kazancı ne olacakdı saten dürüst insana kazançmı vardı
nihayet saten önce yazmış idim sermayem halk bankası ve
Ahmet kömürcünün idi nihayet bir arkadaşa vaziyeti anlattım
sağ olsun arkadaşım bana 150 lira verdi 135 lirasını hakimin
katip odasında yatırdım keşif günü geldi hakim bana 2 taksi
yahut 1 kapalı pikap dut didi şeyle bir düşündüm keşke bu
dünyaya gelmeyedim bu şerefsiz düzen meffetti beni 3 aylık
dükkan aylığını veremedim iki aylık ev kirası var cebimde 30
lira dükkanımın sermayesi var getdim 75 lira pikapa istediler
o tarafa gettim bir tanış bulamadım kine 50 lira alayım birkaç
tanesine rastladık istedik yok didiler vakit geçdi nihayet
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hakimin yanına vardım
fakat kaç dehve (defa) millik emlak deryasına (dairesine)
haber verilmiştir ağa düzeni olduğu için elinden alınmamıştır
bu köyden başka 13 köyü daha var iken nihayet bu hukuk
devleti dediğimiz idare bu kötü düzen nihayet benim gibi
bir mücahit gazi çocuğunun türlü yüz karası sahtekakarlık
ile elimden 40 yaşına kadar önceden söylemiş olduğum
şekilde alınmışdır beni ölüme mahkum yapmıştır didim bu
gibi haksızlıklar dünyanın hangi devletinde var hangi millet
gendi vatandaşına yapar urusyada böyle haksızlık varmıdır
didim ve söylediğim yerde gözüm yaşardı Taksiye bindik
şofor Ahmet altınocağa sür kardaşım hakime ulaşak didim
Ahmet tam kazladı tam hızla tarlanın başına ulaştık durduk
iki taksinen tarlanın başına durduk hepisi indiler benim
avukatım emin Alpay bana köy muhtar ve iktiyar heyetini
çağır didi ben köye vardım zaten tarla köye 200 300 metre
idi muhtara ve iktiyar heyetine çocuklar ile haber yolladım
bende 3 tanesinin yanına gettim bu şahıslarda mücahit
kaziler bunlar bu davayı tam kökünden biliyorlar idi
nihayet makinenin taksilere doğru yürüdüm kulagıma
kadın sesleri geliyor idi kadınlar şu şekilde konuşuyorlar idi
gözü kör olasısıcalar adam Şefika kıyarmı kadının gelinlik ve
eşyalarını sattı beyle hökümetin gözü kör olsun bu hökümet
degil vak vak (vah vah) yazık anam şafık bir sürü çapıt boş
evi yok elin kırasında babasının malından bir şey vermediler
babasının nazlı şahanıydı şimdi babasını kaldırada nasıl
oğlunun halini gösteresin çokda dua eder idi dimek duva
filanda yalanmış böyük oğlu fayıka intizar ederdi o şimdi
yağın balın içinde diyorlardı hala 6-7 senedir mahkeme
oluyor hala bitmemiş bu nasıl hökümetmiş anam diyorlardı
Nihayet hep köylüler tarlanın başına biriktiler hakimin
yanında hepsi bana acıyordu yanlışlıkla fuzuli işgal )fuli
şağil) diyen muhtar ali çelik bana bakıyor halime gözlerimden
yaşlar akıyor niye bana bu işi yaptırdılar alçaklar diyercesine
oturmuş tarlanın üstüne bir katil yapmış gibi düşünüyoru
ve bir yumak kalmış asıl bu işi yaptıran yüzü kara gelmedi
çünkü onun yaptığını ben biliyorum bilinçli ama kimseye
bildirmez kurnaz nihayet hakim bana sordu 4 tane tüt var
ben yetiştirdim diyorsun göster didi hemen 2 sinin tam
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yanında duruyorduk 2 side 200 metre aşağıda su arığının
üstündeydi gösterdim pekiyi didi şimdi ziraat müdürü
Türkmen gel bakalım şu tarlayı ölçek dedi yukarı yoldan
şusadan aşşağı doğru ölçtük ayıklamış olduğumuz taşları
çektiğim güpreyi ve tarlaya verdiğim emeği haklı olarak 4
tütla birlikte raporunu yazmış hakimin yanına geldik orada
bir davaya kavgaya sebep olmuyum diye hakim kimseyi
dinlemedi benden iki şahit istedi bende mühsin erden ile
ökkeş kılıçı gösterdim hakim bir gün verdi
o günde dolandı çevrildi geldi mühsin erden diye mübeşir
çağırdı bende ve avukadım ve ökkeş kılıç girdik önce
yemin ettirdi şimdi mühsin erdeme soruyor oğlum bu tarla
kimin şefik günencin ne biliyorsun efendim ökkeş pıçaktan
hüsen pıçakdan güllap pıçakdan satın aldı senede ne gelir
getirirdi bilmiyorum gendin sor bir sene ben sürdüm bir şey
kazanamadım nihayet geri terk ettim o zaman hazna vekili
kalktı efendim tarlayı kimden almış kime terk etmiş hakim
oğlum tarlayı sana kim verdi şefik günenç kime terk ettin
şefik günençe nuçun didi hakim efendim mal şefik günençin
peki şefik günenç kimden aldı ökkeş piçak hüsen pıçaktan
onlar kimden aldı tarla esasen ermeni malıdır hükümet
ödek verdi nasıl hökümet atatürkün kurduğu cumhuriyet
hökümet neye ödek verdi firansız iki dehve (defa) evini yaktı
evinin ev eşyasını aldı talan etti malını davarını her şeyini
karaz olarak aldı talan edip geti 2 dafa evini yaktı evinin ev
eşyasını aldı talan etti ve Antep masere (muhasara) oldu
Fransız işgal etti Küp Halil teslim olmadı didi mühsin erden
bitirdi ökkeş kılıç aynı söyledi o zaman hakim ne diyorsun
hazine vekili diyince efendi bizim tabumuz var idi o zaman
benim avukatım emin bey şunu söyledi hakim bey eyi niyetli
olalım bu tarlayı biz alalı tam 20 sene olmuştur dapunun
tarihine bak 2 veya 3 senelikler elimizdeki makbuz 35
senenin makbuzu bu hakikatlara uymamaktadır müvekkilim
şafık günençe yazık didi ve mahkeme kapandı bitti
birkaç gün sonra mahkemeye geldim beni hakim ret
etmiş zabıt katibi beni çağırdı emin beye söyle acele gelsin
didi ve vardım emin beyi buldum acele zabıt katibi seni
istiyor didim emin Bey geldi ne diyorsun didi abi emin bey
şefik günençe yazık bunu hemen temize gönder didi beyle
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mahkemeyi kim görmüşdidi peki didim avukatım sonra
gel yazımda postala didi ben yine kitli dükkanımı açmaya
gelirken baktım hazine vekili Mehmet geliyor bana ne oldu
mahkeme didi beni ret etti evimi başıma yıktınız ev yıkanın
evi olmaz didim bir günde sizini eviniz temelden muhakkak
yıkılacaktır bunu unutman adalet çarkı ters dönüyor o adalet
yıkılmaya ergeç mahkumdur didim gendide ben bu kadar
olacağını bilmiyordum didi ben olsun bu gün bana oluyor bir
günde sana didim Gözümden yaş akıyordu
Varır varmaz kemal ismindeki memura nucun bana bu
haksız mameleyi yaptnız sizde insaf yokmu diyince kemal
bana söyleme didi ben sana söylerim bu deryada (dairede)
siz oturuysunuz kim yaptı bi işi diyincek kardaşım ben
yapmadım memik efe ile müdür iprahim bey yaptı diyerek
elinden kalemi attı kalktı beyle insafsız işi yapmam ayıp yazık
insanlığa yakışmaz diyerek kaç dehva (defa) size söyledim
ben bu deryada (dairede) çalışmam eger çalışırsam benden
kötü kimse yoktur diyerek kalktı nihayet aha ben gidiyorum
bu yaptıklarınız bir gün cezasını görürsünü diyerek kemal
getti
bende çıktım dükkanıma geldim dünya başıma yıkıldı
belledim ne yaptisam olmadı nihayet ben bana didim şu
sayın cumhur başkanı cemal gürsel bildirim didim nihayet
bildirdim tahatlü yadeli (iadeli) çok geçmeden cuvabı geldi
hem bana gelmiş hem Gaziantep valisiyle defterdara gelmiş
hale deftardar sayın gürselin vermiş olduğu emir meydanda
bana da sayın o zaman cumhurbaşkanı neticiye bana bildir
demiş idi nihayet beni maliyeden milli emlak müdürü müdürü
istedi getmedim tekrar istedi yine gitmedim üçüncü olarak
Gaziantep belediyesi işletmesinde depo memuru olan
amcam oğlu kemal günenç yanıma geldi seni milli emlak
müdürü iprahim bey istiyor niye gitmiyorsun 2 dehve sana
haber salmış gitmemişsin bugün beni gördü gelsin tarlasını
yine gendisine vereceğim diyor yarın her hal get bana her
hal gelsin didi
devlisi gün gettim otur şurada tarlanı vereceğim didi yazı
yazmaya başladı ne yazdısa yazmış ne okudu nede bana
okuttu nihayet beni deftardarın yanına çıkarak deftardara
bir şeyler söyledi ben söylediklerini anlamadım Şimdi bana
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bir yazısız sarı kartondan bir yazısız kağıt getirdi şu kağıdı
imzala tarlanızın tapusunu vereceğiz diyerek söyledi ben
sevindim ve o zaman hemen diyebiliridimkine okumuşluğum
yoktur dinecek kadar az idi hemen sevinerek imzaladım
ve sevinerek vadeleştim dükkanım kapalı diyerek çıktım
dükkanıma gelip açtım birkaç gün sonra posta yine geldi
seni milli emlaktan istiyorlar didiler vardım selam verdim
yine beni bir iskemmeye oturtdular baktım tapuları önüme
indirdi memik efe okudu tapuları hep hazinenin namına
çıkarmış tarlayı hazineye mal etmiş tarla bizim oldu diyor
bele )böle) şey olurmu diyincek sen merak etme yine tarla
sizin sizin elinizde kalacak siz 5 sene ecri misil vereceksiniz
15 liradan 5 senelik 75 lira olur didi 2 senede icar bedeli 30
lira iki seneye kalmaz yine size bedava vereceğiz didi yine
beni kandırmışlar bilgisizliğimden istifa ederek şimdi 105
lirayı da bana ödettiler 2 sene oldu hale (hala) bana tarlanın
tapusunu vermediler Bir gün 2 sene tamam oluncak baktım
maliyenin odacısı yine karşıma dikildi kucağında bir dosya
dosyanın içinden bir evrak çıkardı şunu imzala didi bu sefer
artık belledim okudum içinde şu yazılar var idi şefik günenç
akyol catdesi no 3 de bakkal sarıtmezarasında icarında
bulunan tarlayı şu nolu kanunca köyden şehre göç ettiğin
için tapulu hazine arazisini terk etmen lazım diyordu ben
imzalamadım hemen milli emlaka vardım
Bana gel işin bitti didi
Geldik yine müdür odasına bana bir akrabanı getir ona icar
olarak vereceğim didi bende razı olmadım sizi mahkemeye
veririm didim ver didi yine tarlayı elinizden çıkarmayın yinede
mahkemeye ver didi kalktık icarını sarıtmezrada kardaşımın
oğlu Halil günençe verdik ilk sene hasılatını bana yarım
buçuk verdi oda yine tarlanın üçte biri benim benim esas
malım idi onu verdi Biri daha vermedi bende istemedim
nihayet benim kaynım olan haci karakuzulunun hanımı
helme karakuzulu bir gün Halil gümüşin kadını güllüzara
diyorkine sizde Heç insaf merhamet yokmu bu şefik günenç
varını yoğunu buna Harcadı heç yoksa turşuluk büberini ve
salçalık büberini verin diyor o zaman güllüzar gendini bir
bübere kurban ederim diyor Tekrar milli emlaka geldim o
gece uyku uyuyamadım diyerek meseleyi söyledim. Heç
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duymazdan geldiler heç aldırış etmediler kalktım bu sefer
sayın reisicumhur Cevdet sunaya bildirdim meseleyi oda
Gaziantep valisine havale edip tahkikat yapmasını istedi
sayın vali Niyazi çerezçi vali de beni istemeden dinlemeden
böyle şey yoktur diyerek altını imzalayıp reisicumhura
gönderiyor sayın sunaya sunayda maliye bakanlığına
gönderiyor ve maliye Bakanı altını imzalayıp hem böyle bir
şey yok Gaziantep valisi tahkikat yapmış diyerek ve hale
(hala) mahkeme devam ediyor diyerek sahtakarlığı açığa
çıkarmıyorlar Bu sefer cuvap (cevap) gelmiyor maliye
bakanımız devlet bakanına hatda Sunay cumhurbaşkanımız
adelet bakanına dahi göndermiş idi bir dahva (defa) savcı
ifademi aldılar ondanda haber gelmedi
X
56. ŞAFIK GÜNENÇ KENTE GÖÇÜYOR…
Nihayet dokumacılık bitti babamdan kalan yok diyecek
kadar bir gelir getirecek malım yoktur idi 15 tane dokuma
tezgahımda Batal olmuş idi köydeki bakkal dükkanı dahi
çalışmıyor idi nihayet 1 tek her şeyimi bütün emeğimi
sarf ettiğim 1 tek tarlam kalmış idi 1 öküz 1 inek 2 koyun
1 keçiydi nihayet vilayetimiz olan Gaziantepden 1 kıraç
bakkal dükkanı buldum 1 odada oturacak ev buldum nihayet
şehre göç ettim 500 liram var idi onu dükkanı anahtar parası
verdim öküzü ineği satıp dükkana sermaya ettim 1200 liram
köyün üstünde kalmış idi onun 1000 lirasını topladım 200
lirasıda battı nihayet toptancı Ahmet kömürcüden 2300
liralık kıreyde açtırdı amcam oğlu necip bahri günenç
2500 lirada halk pankasından kıreyde aldım esnaf kefaret
koparetifinden nihayet dükkanı çalıştırmaya başladım
eyi kötü geçinip gidiyor idim köydeki tarlamdan unluğum
burgurluğum geliyor yarıyacı (yarıcıya) vermedim Her sene
ben ekip biçim zamanıda gider biçerim nihayet 27 mayıs
inkılabı oldu
Bir gün maliyenin odacısı geldi seni maliyenin milli evlak
deyrasinden istiyorlar didiler hemen gettim milli emlak
memuru bana şura otur diyerek bir iskemme gösterdi ve
birde çay getirtti saten eskiden yakinen tanışır idik küçükken
bizim köye gelir beraber oynardık ve birazda Gantepte
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dokuma direzini ayak halefeliği yaptık ismi memik efeydi
X
57. KARDAŞ KARDAŞI VURACAK…
Artık oğlanlar yani erkek çocuklar büyüyor babamın malı
dahi bana bir fayda kalmadı şimdi ağanın adamları çocukluk
yapanları kardaşı kardaşa düşürecekler
bir gün babamın bir böyük tut ağacı var idi küçük
kardaşımı öğretmişler 25 lirasını ben aldımdı kelesteci
hızara sizde hak 25 liram var dimiş küçük kardaşım
kelesdeciler kardaşın şefik günenç aldı diyince ben bilmem
25 lirada bana diyecek yoksa yüklen tut hezenini deyince
bana haber salmışlar varınca baktım Köylü oraya gelmiş
ulan utanmaz senin babanda benim babam değimli diyince
evet sana vermiyeceğim diyince bana aklım başından getti
ney olduğumu bilemedim
Belimde fıransız dokuz mermi alan dabancayı çıkardım
mermiyi ağzına verdim sıkarken üstüme köylüler atıldı
elim tetikte bağırıyorum şimdi elime basman şimdi 3 dört
adama deyer diyerek rnihayet teltik düştü eyikine üç gün
önce yağlamış idim eğer yağlamasam üçdört insana canına
kıyar idim öte tarafta kardaşım vap dabancasını yıkılmış
tut ağacının ardına geçmiş duruyor oda beni vuracak ben
onu o sırada baktım namazlı aptesli içten pazarlıklı saktakar
götünün yaşı kurumuyan alçakça fısseden fırlamış fıs fıs
kaçıp gidiyor ben kardaşımı vuracağım yahut kardaşım beni
vuracak birimiz ölceğiz o birimizde zindanlarda öleceğiz
tekrar alçakça bu seferde uşaklık yaptığı ağa avukata da
vekil dutturup neyimiz var neyimiz yoksa tarla bağ zaptedici
Bu saktakar demotresiden birgün kurtulurmuyuk yine
Atatürkün izini bulabilirmiyik
X
58. KIZLAR OKULA, MALLAR YAĞMA…
Amma bir kısım insanlar çatlayacaklardı artık bu tarlanın
başına gidip geldikçe ciğerleri parçalanıyordu ben bu sefer
köyde ufak bir bakkal dükkanı açtım içinde hemen dükkanın
yanında bir oda var idi aynı bir kapıda dükkanın içine açtım
hem bakkallık ediyorum hemde 1 dokuma tezgehi işliyorum
74

EMANET
ve bir inek birde beygirim var ikitane kızım biri 6 biri 7
yaşında bunları mektup yapılıyor hemen ikisinide mektebe
koydum ne kadar günah dedilerse ben dinlemedim kimisi
bu kızları şafık öğretmen edecek diye bana gülüyorlar ben
heç aldırmadım artık eyle manzaralar başladıki akla hayale
gelmiyecek babam cessim hocanın oğlu molla hocaydı
hali vakti eyi idi gendisi Atatürkçü eyi niyetli fakiri doğruyu
seven bir insandı her şeyi eyi düşünür idi köy imamlığını
heç bir zaman para vesayra karşılığında yapmaz idi fakir
fukaraya yardım çok yapardı gizli olarak alevi suni ayrılığı
yapmaz idi Alevileri sever idi onlara sevgisi çoktu nihayet
kızlar ilkmektebi bitirdi ve mektep yokki köydeki ortaokula
koyak nihayet babam felç oldu bu ağacı beyler insafsızca
saktakar ağaya satılmış çıkarcı ve ağa uşaklık eden
saktarlar anamı ve babamı kandırarak şerefsizler bana oyun
oynamışlar saktara senet ile babamın malını felç olduğu
yataktan kalkmaz hali yokken ne kadar kıymatlı tarla ve bağ
varsa kimisini senet kimisini tapu yapmışlar ve bir tanasini
Karaköylü mütait Mustafa ağaya 1 tanesi cümuk ışık kiyaya
ucuz 300 liraya cumali 1200 liraya mütait Mustafa ağaya
doymayan gözünü 1 pençe toprak doyura
X
59. SU ÇIKMAYAN YERLERE SU ÇIKARMAYA
ÇALIŞIYORDUM…
O sene geçti derdisi (devrisi) sene yine hangi dağda
güvercin boku var gergiden deresinin çatılı kayasında gider
ellerim ile o güvercin boklarını toplar getirir tarlaya döker
idim devlisi gün çoban tatar nakır davar geçidinde üst
yanında davar yatmış gider Çoban Tatardan davar zibilini
alır parasıyla elime tiken bata bata eşeklerin sırtına silece ile
tarlaya çeker idim nihayet onuda bir iki gün çektikten sonra
kim kül satıy gözü göv ökkeş onunda küllük ve zibilliğini
satın alır çekerim sebehe kadar dokuma dezgehinde mekik
atar ben yorulunca kadınım işler kadın yorulunca ben
işlerim yorulanda tarlaya kül ve zibil çeker idik eşekler ile
oda bitti başka kimde küllük var deveci mistoda bu sefer
deveci mistonun küllükünü çekerik tarlaya o da bitti Küllük
kalmadı köyde bu sefer Gantepte hangi kuşçu kahvesinde
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kuş gübresi var kömürcü karanın kahvesinde onuda alır
götürürüm köye ve tarlaya saçarım ve duyarım almanyadan
suni gübre gelmiş
Hemen alır saçarım tarlaya gaziantepte ilk olarak suni
gübreyi ben almış idim herkesede örnek olmuş idim nihayet
ne eksek içine girilmez oldu tarlanın bir kısım insanın
söylediği sözler kulağıma geliyor o zaman bir kısım halk
toprağın kötüsü olmazmış insanın kötüsü olurmuş diyorlardı
hakikaten doğruydu buğdada eksem içine girilmez yerine
darı ediyorum yine içine girilmiyor idi her sene hasılat
veriyordu
Bu sefer su çıkmayan yerlere su çıkarmaya çalışıyordum
birçok köylü bana gülüyordu bura su mu çıkar diyerek didiğim
yere suyuda çıkardım herkes acayipde kaldı bu seferde su
çıkmayan kökten bor kalmış yerler için çalışıyorum
X
60. KAÇ LİRA DERSENİZ ONU ÖDERİK DEDİLER…
Sosyalist arkadaşımın akrabalarını öğretmeye başladılar
tabi onların cahilliğinden ve bilgisizliğinden istifade ederek
nihayet siz korkman didiler kaç lira derseniz onu öderik
didiler fakat sosyalist arkadaşım ali yavuz mücahit evladıdır
ve bilgili aydın kafalı açık yürekli yanıma geldi ve bana
arkadaşım anamı kardaşımı öğretiyorlar ennen evde
dirliksizlik yaptırıyorlar sen ne diyorsun
Ben senden para dahi istemeyecek idim ne yapım halime
komuyorlar didi peki bey ali yavuz pekiy sağol kardaşım 2
tane gül gibi ineğim var 2 side sana helal olsun Tek sen
o şerefsiz ahlaksızlara uyma didim Ali yavuz gaziantepin
sarıtmezrası köyünde pekiy kardaşım bay şefik günenç 2
ineğin senin olsun yallınız bana 300 lira ver didi pekiy 3
yatağımıda satıp ali yavuza verdim o zaman bir yatak 125
liraydı 15 lirayada dokuma direzini işler idim Biraz para
patrondan aldım birazda babam kıraç bağ vermiş idi bana
onun kuru üzümünü satıp 300 lirayı ali yavuz arkadaşıma
verdim onla dahi aramızı bozamadılar
gelelim şimdi yine tarlaya Ben bu tarlayı köyün kır bekçisi
olan şaşo ismayile ortak olarak samırsak turp havuç yaptık
şaşov ismayil çok külü ve zibili var idi hepsini birlikte tarlaya
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çektik eycene zibilledik Tarlada ne havuç ne samırsak
olmadı çünkü tarla bakımsız idi tekrar şaşov ismaiyil bir şey
kazanamayınca aha tarla diyerek bana verdi ben bu sefer
mühsin erden arkadaşıma verdim mısır darısıda çok eyi
olmadı Bu sefer tarlaya kül zibil çekmeye başladım her sene
2 dehve tarlayı kül zübil çekmeye başladım bu dünyada 2
dehve her sene 1 tarla zibil ve küllenmemiştir
X
61. BİRİ HALK OLUR ÖTEKİ DANIŞIKLI DÖĞÜŞ
OLARAK DEMOKRAT OLUR…
Ve zaten çifti bırakmadığım zaman öküzde rahatsızlığını
fark ettim nihayet devlesi gün öküz öldü sıcakdan çatladı
o zaman beni çekemeyen saktakar milleti senelerce seni
sömürenler
Ben onların yaptıkları saktakarlıkları dayıma meydana
çıkarır idim onlar muktar ve azzeleri (azaları) idiler ağaların
adamları idiler gendileri fakir fıkarayı türlü sebepler ile
soyarlar abıkatlarda ortak olarak ve ağalara hizmet ederler
fıkara halkın toprağını ucuz Fiyetle ağaya alırlar köyden bir
fıkara almak istediği zaman ona men olurlar idi ve ağaya
tarlayı alırlar tarlayıda ya gendileri sürer eker biçerler yahut
gendilerine kim yalavaçlık ediyorsa ona verirler bostan
ettirirler idi ve bostanın yerini yine gendileri ekerler eger
gendileri bir şeye kara demiş Sende kara demelisin yaho
bu kagıt işde ağ niye kara diyeyim dirsen o zan (zaman)
işin bitti
halk parti devrinde halk olurlar demokrat devrinde
demokrat olur ya biri halk olur öteki danışıklı döğüş olarak
demokrat olur asıl mesele aslında ağanın dalkavukçusu
ve çıkarına bakar dünya sele getse umurunda değil gendi
çıkarıyla işbirliği yaptığı ağanın çıkarına bakar
Ben seneler senesi bu haksızlığa dayanamadım nihayet
bir bir yüzlerine ve çeşitli yerlerde saktakarlıklar meydana
çıktıkça dişlerini gıcırdata sinirlendiler ve bir kırıkkımı aradılar
bulamadılar nihayet bu arkadaşımın öküzünün ölmesinden
faydalanacaklar idi o kıymetli sosyalist arkadaşım ile beni
düşman edecekler idi onada muaffak olamadılar bu sefer
arkadaşımın
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X

62. ÇİME KESMİŞ TARLA ÖLÜME MAHKUM…

Benim babam senelerce cepe cepe dağda aç susuz dere
tepe çekirdek emeği yiyor fıransızlara teslim olmadı nihayet
fıransızları Ermenileri antepten sürdüler ve gazi oldular
bütün apardıman gibi evleri hanları dükkanları bağları zeytin
fıstık sulu değirmenleri ağalar beyler zapdetti heç harbe
girmeyen beyler bizim buşekilde kahramanlık yapmış mal
mül kalmamış babama ve dedeme ne verdilerkine şu yarım
yırtık tarlaları verdi ve utanmazlarsa onudamı alıcılar sen
al kardaşım bunu kaç dehve şikayet ettiler ayni köyden
fakat biz varıp Türkiye cumhuriyetinin Mustafa kemalın
kanunlarının verdiğini alır isek elimizi keserler didiler
bende yukarda didiğim gibi üç beş kuruş dokuma
dezgehinde birikdirdiğim parayla ve kadınımın gelinlik
eyasını satıp aldım çeme kesmiş tarla ölüme mahkum içi
daş yığını bir bir 15 kiloluk daşlarından 100 gıram taşa
kadar çoluk çocuk ayıtladım o zaman direktor çok az idi
gaziantepde 5 tane ya çıkardı ya çıkmazdı getdim bir
direktor buldum gğetirdim surdurdum çemini ayrıgını gelicini
yine tarla amar (imar) olmadı yine gelir getiiremiyecek idi bu
sefer bir arkadaşlarımdan öküzleri istedim arkadaşlar beni
çok severler idiler bana karşı yok diyemediler aslında yok
dimeleri lazım idi çünkü temmuzun sıcak havasına ne insan
ne hayvan dayanır gün dogmazdan öglenin 12 sine kadar çif
sürülmez idi tabiî kine ben tarlaya ve ziraata çok düşkün ve
hevesliydim nihayet öğlene kadar o sıcakta çift sürdüm ve
tarlayı bitirdim akşam üstü öküzün hasta olduğunu duydum
X
63. GELİRKEN 4 MECİDİYE 1 KUZU GETİR…
Benim satın aldığım adamlar meydan her delil ile ıspata
hazırım sosyalistler yalan söylemez hakikisi amma herkes
ne dirse disin bu tarla ermeni tarlasıydı aslında bu tarla bir
gaziimücahide zerallık ziyanlık yerine erilmiştir ismi küp Halil
Gaziantep harbinde çetebaşı idi Antep mahsere yani işgal
edildiği zaman küp Halil fıransıza teslim olmamıştır fıransızlar
karaz ile küp halilin bası kıllı alinin evini yakmışlardır öküz
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inekleri koyun ve keçilerini alıp getmişlerdir Antep fıransız
ve Ermeniler Gantepten sürgün gettikten sonra Antep
gazimustafa kamal böyük millet meclisinden Gazilik hakkını
vermişdir ve zerallık gören gazi mücahitlere ve mağdur
olan gazilere ermeni malının verimesini emir yapmışdır ne
yazıkkine az bir zümrenin eline verilmişdir amma küp halilin
babası olan kıllı aliye yarım yırtık birkaç parça verilmiştir
senesi 933 35 lira 50 kuruş
17.10.1933 mustafa oğlu kıllı ali mülk sarıtmezrası köyü
yani tarla kıl aliye 3 taksit ile verilmiş taksidin biri ödenmiş 2
si kalmış Bu sırada küp Halil hüsen arık isminde ayni köyde
bir şahıs silah ile vurup öldürmüştür çoluğu çocuğu mağdur
küçük küçük kalmışdır 2 nci taksit gelmişdir ödüyememişler
idi 3 ncü taksit kalmışdır bunun üzerine o zamanın hazine
vekili şahvar gün kıllı alinin hakkında 1.1.1938 tarihli dava
açmış idi ve elinden Hazine almış idi
Bunun üzerine mağdur düşen kıllı ali ve küp halilin yetim
çocuklarına mağdurluğuna nazaran kıllı ali ankarada gidip
anladıyor fıransız Antep harbinde bulunan kumandanlara
saten o zaman bir kısmıda millet vekili olmuşdur kıllı alinin
ve oğlu küp halilin mağdur düşüp çok çalışdığınıda biliyorlar
idi evinin yanıp malının talan edildiginide biliyorlardı aynı
zamanda gendileri tarafından keşf etmişler idi ve hükümette
bu hususta rapor dahi var deyi kendileri yazıyorar altını imza
yapıp Atatürkün kanunlarına uyacak bakanlıklara imzalatıp
kolluk zade olarak 12 parça tarla 1 de Gantep içinden ev
veriyorlar mamele tamam olup işin bitti Gaziantepe vardığın
zaman seni vali istetir tarlayı sana jandarma eliyle teslim eder
diyikler ve kılı ali gaziantepe gelik birkaç gün sonra zamanın
valisi ketil karakolu vasıtasiyle 12 parça araziyi teslim edikler
ve kıllı aliyi maliye istedik kıllı alinin mamelesi yapılık bu get
yarın gel diyikler memur o zaman memurlar nihayet ali kocu
bizim bağşışı verde mameleni verek git tapunu al diyikler
nihayet kıllı ali vallahi yavrum param yok şimdi köylüde para
olmaz mahsul zamanı degil mahsul zamanı gelsin bağşış
ne isterseniz başım üstüne diyince pekiy na zaman gelirsen
4 meçdiye 1 kuzu getir alaybey camisinin yanında filanca
bakkala teslim yap o zaman mameleni al get tapu al diyikler
ve kıllı ali köye gidik bbir kaç gün sonra vefat edik mamele
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o şekilde kalık nihayet küp halilin çocukları 1 parçasını bana
sattılar benide çok severler idi bana gelip bir gün seni seni
çok seviyoruk gel şu sulu tarlayıda sen al didiler bende bu
tarlalar hazineye aitmiş diyincek fıransızlar bizim 2 dehve
inek koyun geçi kilim keçe her şeyimizi alıp getdiler 2 dehve
evimizi yakdılar harmanlarımızı yakdılar
X
64. GİZLİ TAHKİKAT YAPTIRABİLİRSİN…
Sayın resicumhur Cevdet Sunay paşam haklı bir davacı
olarak düşmüş olduğum haksızlıkları anayasanın vermiş
olduğu haklardan istifa ederek senin vazifen olarak uramış
olduğum haksızlıkları sana bildiriyorum aynen 1 tek kelime
yalan yazmadan sana hakikatleri bildiriyorum gizli tahkikat
yaptırabilirsin eger sana yazmış olduğum kelimelerde bir
yalanım var ise at beni zindanlara çürüt beni kurşuna dizdir
yok eger hakikat ise nuçun hakkım olan tarlam elimden
alınsın ben ve çocuklarım ölüme yoksulluğa kurban getsin
ben tamamen sosyalistim diye nuçun bana bu haksızlık
mamele yapılsın yani incirlik kara alanını Amerikalılara
benmi sattım yoksa zavallı halktan hırsızlık ilemi para
kazandım yok yok paşam 15 sene alnımın terini sıyırdım
dokuma dezgehinde mekik atarak mezar gibi çukurun içinde
geceli gunduzlu çalışıp kazandığım parayla kadınımın
gelinlik yatağını ve küpe ve barmaklarımızın yussuguna
kadar satıp aldığımız 40 yaşına kadar bir tek satın alıp 15
sene taşını ayyıtlatarak ayıtlıyarak emek ettiğim tarlayı ve
yine emek ederiken bir arkadaşımın öküzünü öldürüp o
bir yatağımızı satıp ödediğimi hale (hala) çaput yorganıda
sattığım sana hatırlatıyorum
ben bu tarlayı malıyanın (maliyenin) itdiası ben fuzulu
işkal etmişim ve ele geçirmişimde yıllarca elimde kalmışda
hazine arazisiymiş hukuk devleti dedigimiz cumhuriyet
devleti didiğimiz devlet memuru gendi özvatanındakine beyle
saktakarlığı yaparmı 20 asırda demekki yapılıyor işde bizim
saktakar demokrasinin meyvalarıdır insanlığa yakışmıyacak
günlerde yaşıyoruz nerde dinden imandan şeriatdan dem
vuran beyler Hangi devlet milletine bunu yapar
X
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65. HER ŞEYİ 8 GÜNDE OKUYUP YAZMAYA
BAŞLADIK…
Bir gün kardaşım olan fayık günençe dedim abey biz a
demesini bilmiyoruz bizide gece okut diyince bana darıldı
15 20 gün sonra yine tekrar bizi gece okut Didim yine bana
darıldı 29 gün sonra gezici başöğretmen Ahmet sevik geldi
ben bütün geçleri topladım gelin arkadaşlar ben kardaşım
öretmeni gezici başöğretmene şikayet edeceğim gelin didim
ve hepsini topladım içeri girdim sayın hocam sana şikayetim
var didim söyle bay şafık dedi didim hocam biz dokuma
işleyip babamıza yardımcı oluyoruz gecim için a demesini
bilmiyoruz agabeyime 2 dahve söyledim bana darıldı şimdi
sana şikayet ediyorum diyince başöğretmen bakkardaşım
fayık dostluk başka vazife başka ben bu geçlerin okuması
için sana 3 dehve milli eğitim bakanının emrini gönderdim
nuçun okutmuyorsun insafın yokmu didi sanki yüzü hınzır
yüzüne döndü ben didi lambayı nerden bulacağım diyince
başöğretmen ihtiyar heyetinden temin edersin didi ben o
zaman biz hepsini temin ederiz didim hocam pekiy kaç gişi
varsınız 25 30 gişi didim hemen baş öretmen kapıya çıktı
çocuklar okumak istiyormusunuz diyince hepsi evet hocam
okuyacağız didi hemen ben şefik 1 lira topladık ağabeyim
eğitmene verdik devlisi gün vihayetimiz Gaziantebe gitti
kalem defder elfabe Gazlamması alıp geldi hemen bizi
okutmaya başladı 8 gün okuyunca her şeyi okuyup yazmaya
başladık devlisi gün köyümüz düşmanlıklı idi her tarafdan
bir o bir tarafdan döğüştüler Gecemektebide sona erdi ve
hepimiz okumadan mahrum kaldık
X
66. İKİ KERE MAHKEMEDEN CELP GELDİ…
Ben bir köylü çocuguyum dedem cesim hoca babam
molla hoca köyüm sarıtmezrası babamın 4 erkek çocuğu 4
tane kız çocuğu yekun 8 gişidir
bir gün böyük kardaşım küçügünede öğretmiş idi nihayet
babamdan kardaşlarım ayrıldılar 1 de kilisin Tilhabaş
köyünden azabımız var idi 3 tane çiftimiz var idi babam
hastalandı azabımız olan arap Mehmette tilhabaşa 3 gün
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izinli getdi
Tilhabaş tam sürüye hududuymuş oradanda halebe
getmiş kaçak eşya getirir iken gendini candarmalar dutmuş
dutulunca utanmadan yalan sölemiş ve beni molla hoca
saldı diyerek babamıda suca ortak etmeye yeltenmişdir
babamda çok ağır hastaydı 2 dahva mahkemeden
celp geldi babam mahkemeye gedemedi nihayet hakim
babama kıyaben 6 ay ceza verdi böyük kardaşım harunada
(Haruniye’de) idi onun küçüğü kırklarelinde asker idi şimdi
babamda hapis oldu bizlerde küçük idik mumlu Halil
dostumuz o çiftimizi sürüyor idi
şimdiki gibi karagün gelip geçiyor idi amma böyük
kardaşım fayıkın evi ayrı idi evinde heç bir şeyide yok idi
ben ona hergün babamın evinden un çalıyordum burkul
çalıyordum ve bekmez çalıyordum böyük kardaşımın evine
götürüp veriyordum nihayet babam hapisten çıktı kardeşim
ortancıl askerden geldi böyük kardaşım eyitmen mektebini
bitirdi bir caminin hücresini tamir ettirdi köy ihtiyar heyeti
nihayet çocukları okutmaya başladı çocukları okutuyor
bende o zaman dokuma dezgehi işliyorum birçok çocuk
okuyor biz gendi 15 16 yaında dokuma dezgehi işleyoruz
X
67. YALNIZ ÇIKARININ AYDINI…
Nihayet şimdi eyitmen kardaşım o zaman 12 lira ve 15 lira
arasında para alıyordu Sumerbanktan çeşitle basma kopun
veriliyordu gendine bedava 2 ayda bir elbiselik kadınına
mantoluk cocuk doğum için ayrı kopon hemde çok ucuz
80 ve 90 kuruş arasındaydı ve kendisi 250 kuruş ve 275
kuruşa satıyordu ayrıca un gaz zeytinyağıydı şeker ucuz
ucuz alıyordu 4 – 5 misline köyde ve şehirde satıyordu her
tarafdan su gibi para akıyordu birde ölçü memuru olunca
dadı geldi memur olduğu köyden alman harbinin bahalılık
zamanında 15 -20 eşşek yüküde tahıl getirdi her yeri yağbal
oldu o zaman amcamın arazisinide satın aldı köyden bir
kısım insandanda satın aldı onanda doymadı babamın
malını sakta senet ile eline geçirdi nihayet banada işte ben
bu kadar zengin oldum diyerek gendi üstüme kurulmaya
başladı ben gendine sen bana ögünme get bilmeyene ögün
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sen hemin hocalık yapacak eskiyazıdan tahsilin var hem
yeni yazıdan eyitmensin güya aydınsın ama hep tasillerini
kötüye kullandın benim anımda dünya senin olsa dahi 5
kuruş etmessin
bir zamanlar işlediğim dokumanın parasını hep sen
alırdın ve eyitmen mektebine gittigin zaman evin çocukların
aç kaldıydı ben olmasam evine babamın evinden bekmezi
burkulu unu hep ben çaldım götürdüm şimdi utanmadan
yüzünde kızarmıyor çekil karşımdan senin gibi hocanın
eyitmenin Allah belasını versin Benim ile konuşma Didim
işde görüyorsunuz hem din aydını hem atatürkün aydını
amma maalesef insanlıkdan uzak kalmış gözünü kara hırs
bürümüş dünya servetine düşmüş aydın güya kör gözü heç
kimseyi görmez yalnız çıkarının aydını
Bu gibi aydından ne memleket hayır görür ne akrabası
dünyayı ve milletini 40 paraya satar işde size sesleniyorum
hakiki Atatürkçü aydınlar çıkarınızın aydını olmayın benim
kardaşım gibi memleketin vatanın insanlığın aydını olun
bilasa (bilhassa) sayın öğrenmenler size sesleniyorum
sayın bu memleketin sahibi size diyorum bir kısım insanar
görüyorum efendim diyor bu düzinden faydalanmak lazım
diyor pekiy o zaman kimi soyuyuyorsun yine Türk milletini
şu halde senden heç bir zaman hayır gelmez bu vatana ve
millete vatandaşın aç perişan iken sende soy değilmi onun
çocuğunu rızgını yi o aç yatsın seni ninemeli o zaman sen
hem vatan hem insanlık düşmanısın o parti gelsin soy öteki
gelsin soy sonun olur bir günde soyulanlar senin derini soyar
eyisimikine sallatanlık (şarlatanlık) yapma milletine kötülük
yapma sonu iyi olmaz bu millet biliyor eyiyi kötüyü zamanı
gelince bir günde insanlık çıkar meydana vahdetdinden
sonrada böyle olmuşdur ve yinede olacaktır
eyisimikine aklınızı aklınızı başınıza toplayın her bir millet
gendi milletini sizin gibi düşünmüyor hangi millette bu kadar
hırsız var hangi devlette bu kadar hapis var hangi devletde
bu kadar dilenen var lütfen bana göster efendim gözleri kör
olsun filan partiyi istiyorlar diyerek kötülüyorsunuz pekiy
bizi hangi okulda okuttunuz onlara hangi hakkı verdiniz kaç
dahve halini sordunuz yok yok seçim zamanları 20 ve 15
gün kalıncak yüzüne güldünüz şimdi size ayıp degilmi onlar
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kimin milleti namuslu türk milleti onlarada acıyın
X
68. ALİ İHSAN GÖĞÜŞ NEYE UĞRADIĞINI
ŞAŞIRIYOR…
27 mayıs devriminden sonra küçük esnaflara 1200 lira
vergi geldi
CHP işbaşına geldikten sonra o zamanın turizm bakanı
ali ihsan göğüş tam benim dükkanın önünden akyola gider
iken ali ihsan bey dur didim durdu hoş geldin sağol didi
musade buyurursan sana soracaklarım var amma kızmasan
söyle didi istersen kız Didim sen kurucu meclis kurulduğu
zaman niye toprak vergisinin kalkmasını istedin ilk olarak
önerge verdin diyince tam kızdı ne yapalım yani herkesin
toprağını elindenmi alalım efendim herkesin kazancına göre
vergi alın didim
ne hakkınız var şu halde bizim dükkanımızı almaya
her dükkanı 1200 lira senede vergiyi nasıl verelim aha
ben verdim şurda mılla dayı 10 şişe şarap satıyor onuda
köylü oğlu ömerden borca alıp satıyor işde onun dükkanını
elinden aldın biz seni bunun içinmi seçtik insaf edin 20 parça
babamın tarlası bağı var verdiği vergi 350 kuruş bunudamı
çok gördünüz yazık yazık bu ğadar bilgisiz olmıyalım diyince
pekiy baka (başka) göster didi hemen didim biz bakkal
esnafı sebze halinden 10 kilo yeşil sogandan en aşağı 30
kuruş alıyorlar diyince efendim tabi alırlar belediyenin geliri
olmazsa neyle yaşar tabiî ki alacak didi peki Didim bende
belediyenin geliri çoğalsın nuçun belediye şire hanında 30
ton fıstık alan beyler ağalardan 10 lira almıyorlarda onlar
vergisiz kalıyorda bu agır yükler vergiler hep bizim sırtımıza
yükleniy biz buna gücümüz hangisine yetsin
20 30 çeşit vergimiz var dünyayı başımıza dar getirdiniz
ayaklarınızın altına alıp çiğnediniz bizleri siz cenet hayatı
sürdünüz biz cehennem hayatı diyince efendim bunlar
düzelir didi dostlardan iri ne zaman düzelir diyince 15
seneye kadar didi niye biz 15 seneye senet sepetmi verdik
halep yolunda deve izi ara diyorsun bize sarı çizmeli memet
diyince gelmiş olduğu yere yine döndü benzi saraldı aradan
biraz geçince toprak vergisi bire 10 oldu sonra düşdü bire 4
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de devam ediyor esnafda birinciden 5 e kadar sınıflandırıldı
hala devam ediyor
X
69. MİLLETVEKİLİ OLUNCA NE BİZ İLE MERHABA ETTİ
NE YÜZÜMÜZE BAKTI
Hüsen yılmaz aslan bizim sarıtmezra köyünen bir fakir
aile çocuğudur küçük iken dedem cesim hoca okutmuşdur
sonra yetim kalınca o zamanlar öğsüz mektebi açılınca
hüsen yılmaz öğsüz mektebine yatılı olarak konmuşdur
öğsüz yatılı okuldan bir iki dahva kaçıp köye gelmiş ise
dayısı hanifi yeter gendisini döverek yine mektebe koymuş
mektepde subay olmuştur albaylığa kadar yükselmiştir
nihayet 27 mayısta askeridarbadan sonra gönüllü emekliye
ayrılmışdır
Birgün amcamoğlu ve ve enişdem olan necip bahrinin
matbaasında sözden söz açılınca siz beni milletvekili seçin
sonra bakın sizin haklarınızı nasıl ararız diyince ben nice
senin gibisini milletvekili ve senatör yaptık hepsi bizim
aleyhimize döndü seni seçsek sende zengin ağalarla birlikde
yine bizi soyarsanız diyince ben fakirlikten yetişme emekli
bir albayım siz her halda beni bu sefer seçin didi bizde
ne kadar ne kadar fakir ve köylü var isek hüsen yılmazın
üstünde durduk ve gendisini milletvekili seçdik milletvekili
olunca ne biz ile merhaba etti ne yüzümüze baktı nede B M
meçlisi kürsüsünde biz kara kara dert didi
bir gün duydum amcamoğlu ve enişdemgilde misafir
gelmiş kadınımla hemen koşarak gettim üst kata çıktım
yanlarına oturdum bana vaşıton portakal verdiler yiyemedim
nihayet memlekette olan haksızlıkları anlatım ve seni biz
seç tik bize neler vait (vaat) etdin idi halbukine bir gün dahi
meclis kürsüsüne çıkmadın saten bizi kim aldatmadıkine
helal olsun bu aldatmanıza didim saten önce ben biliyor idim
diyerek kalktım bizi seven 1 tane ondan maşka umudumuz
kalmadı hakkımızı arayan başka yok diyerek berdivandan
inerken şefik diyerek beni çağırdı aldırmadım o sevdiğin
başı için söyle kim sizi kurtaracak didi ben çetin Altan başka
umudumuz yok didim ne kadar içerlemişim mucahit akyol
kahvesine geldiğim zaman bütün kahvede olanlar sana ne
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oldu diye başıma birikdi amma söylemedim
X
70. “NİÇİN VATADANDAŞA ZORLUK
ÇIKARIYORSUNUZ?” DEYİNCE...
Benim bir kıymetlı eyi insan insanlığa hizmet eden
osmaniyenin şerefli ailelerinden dostum Mehmet kaya
var idi nufus muduru idi bir gün benim yakın köyümün
yanındaki köye vardığım zaman benden söz açılınca beni
çok eyi karaketimden (karakterimden) bahsetmiş idi onun
için hemen ağalar ilen haber vermişler ve mehmet kayanın
alihinde (aleyhinde) uraşmışlar idi bir gün kadınımın amcası
mustafa Karakuyulu yanıma geldi halini hatırını sordum ve
bana şunu söyledi benim oğlum almanyada çocuklarını
nufustan kayıt ettireceğim amma izinnaması yoktur eğer
çocuğumun izinnaması olsa ayda 400 lira her ay gelir pekiy
didim niye çıkartmıysın diyince geçen gün bir adama 50
lira verdim nü-ufus müdürü bu mamale kimin demiş oda
bir köylünün diyince şimdi hakkında mamale yaparım bu
utanmazlığı yapman için kaç lira aldın 50 lira bunu bir daha
yapma dimiş o adamın parasını ver dimiş mamale burada
kalsın ve vermemiş bana anlattı köylü otur şura şimdi geçer
didim biraz sonra geçer iken vardım selam verdim meseleyi
anlattım sen o adamı alda yanıma gel didi aldım yanıma
vardım müdür nuçun bu memuru rüşvete alıştırıysınız benim
yanıma geldin yapmadımmı didi bir kağıda el yazısıyla
yazdı bana uzattı şunu erzuhalcılara yazdırda getir şefik
didi gettim yazdırdım geldim imzaladı memura saldı memur
bu olmamış diyerek yapmadı tekrar müdürün yanına geldim
yapmadı didim bana çağır didi çağırdım memuru niyle
yapmadın bunu yapmayın burası babanızın çiftliği değil
niye vatadandaşa zorluk yapıyorsunuz siz aylığı kimden
alıyorsunuz hakkınızda kanunu mamale yaparım bir daha
beyle yapmayın didi memura darıldı memur getdi birkaç gün
sonra müdür duydukkine muşa atamışlar hale (hala) muşda
çocukları burada işde namuslu müdür sürgün oldu çünkü
rüşvete müsaade etmedi eger etse idi bu gün çocukları
Gantepde gendisi muşda olmaz idi
işde namuslu insanlar böyle yok olmakda idi rüşvet yiyen
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saktakarlar terfiye etmekte idi devlet düzeni her gün kötüye
gitmekde idi devletin ve vatanın içi yabancı dolu idi
X
71. HAZİNE MALINI BİZ Mİ ALDIK?..
Birgün Gaziantepte akyol mahallesinde mücahit gaziler
kahvesinde bir mücahide sayın emekçi kıymetli çetin atlanın
yazısını okuyordum baktım akyolun muhtarı hüsen mermer
kafaya çekmiş içeri girdi girer girmez ortanın solundanım
ben diyerek söylenmeye başladı birde bana döndü beş yol
bakkalı şefik günenç sen hangisindensin diyerek sert bir
sözle bana sataştı ben tam sert bir sözle ben tam soldayım
çetin atlanın yanındayım diyince size çok acırım didi ve
sonra pişman olursunuz didi ben bana acımayın önce evel
gendinize acıyın şimdiye kadar bizi harcadığınız yetmezmi
size kölelik yapmaya mecbur değiliz saten diri diri ölmüşüz
daha neyinizden korkak korkarsanız siz korkun didim hemen
kahveden çıktım çok zoruma geldi bir daha o kahveye
gitmedim 3 gün sonra yanıma geldi muhtar hüsen yaho
niye gelmiyorsun kahveye didi ben siz bizi daima harcamak
istiyorsunuz ben uşakmıyım diyince ve bu demokrasimi
yoksa faşistlikmi diyince sen serbessin ben o gün şarhoş
idim bu gün herhal gel kahveye eğer gelmezsen gücenirim
didi ve gece vardım arkadaşlarım dostlarım bana çok
hörmet ettiler muktarın yegeni Hayri keleş bana sizde çok
ileri gidiyorsunuz didi hayır bay Hayri keleş sende bir fakir
çocuğusun sana ayip kimin malını kime ve köyünü elinden
cebri aldık
15 ve 20 köyü olanlar meydanda 25 bin ermeni hazine
malını bizmi aldık 8 yamalıklı yimeni ayağımızda şarval evimiz
kira kimi kandırdık kimi soyduk insaf etsende o dilin birazda
doğruyu söylese insanlığa yönelsenizde Türkiye kurtulsa
ve millet kurtulsa dayıma seni biz seçiyoruz esnaf kefalete
ve iplik kooperatifine ayıp sana didim ve biz amerikanın
kölesimiyiz ya öleceğiz yada türkiyeye bakımsız (bağımsız)
türk devleti yapacağız 2 nci cumhuriyetini kuracağız 1 tana
boş yatan motorlu dezgehimi tekrar çalıtıracağız yabancı
devletlerden el açmakdan kurtulacağız bakkal şefik günenç
akyol catdesi No. 3
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72. EY BUNU BİR GÜN OKUYAN NAZLI DOSTUM GÖZÜN
ÖNÜNE BAK!
3 tana kaynım var bunlar Fevzi hacı şerif paraya ve
servete çok düşkün bir gün bacanağım veysalı bana
salmışlar gendine 250 lira verek dimişler niye didim
bacılarına veresiye veriylermiş ben ona karışmam onu
bacıları bilir didim
onun için eyle şeye karışmam 100 bin liralık vereseden
250 liramı alacak bacısı ayıp ayıp çok ayıp sadakamı
veriyorlar sanki oda ayni babanın evladı gendileri paraya
servete düşkün ben insanlığa düşgünüm didim
birkaç gün sonra duydum gendi bizimle inip kalmıyor
(kalkmıyor) yoksa gendinide zengin ederiz diye söylemişler
benim zenginlikte gözüm yok beni insanlıkda gözüm benim
arkadaşlarım ve yegenim matbaacı ferzi (Fevzi)
bu devir bir gün sona erer o zaman insanlık çıkar kürt
reşit güçkıran iprahim dede hayri palta gürenizli mehmet
ali taş kurt aptulla ökkeş sevim ercan kadir demirci
hayri erzanber baki ali yavuz mülk köyü kamil ve muktar
yazmanan (yazmakla) bitmeyecek kadar kıymetlı durust
insanlığa hizmet eden dostlarım var
binbaşı şahap Atalay binbaşı naci altan yine subay
cahit toros albay ahmet topçu oğlu Tip başkanı sayın
aybar yigit emekli güç yetmeyecek kadar amcam var ve
binlerce üniversitede okuyan yigit yegenlerim dostlarım var
bunlar paraya satılmaz bunlar insanlığın öncüsü ta sanayi
müfettişi hayri kurtgözü nice ögretmen nice devlet adamı
var bunlar paraylamı satılır insan parayla satılamaz insan
olan zenginde olamaz insan olan yigit olur
2 çeşit zenginlik var bir servet zengini biri para zengini
aslında para zengini bir gün yok olur amma insan zengini
yok olmaz mezara getsede gemikleri kül olsun zengin işde
odur çünkü kimseyi aldatmamış yalınız onun dostu Türkiye
olmuş ve Atatürk türkiyesine ve türk çocuğuna hizmet
etmiş ey bunu bir gün okuyan nazlı dostum gözün önüne
bak yanılma senin yanılman bu devleti milleti kötü duruma
düşürür düşün eyi düşün eyi karar ver
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bakkal şefik günenç beşyol bakkalı akol no 3 Gaziantep
X
73. MİNİ ETEKLİ İSRAİL KIZLARI BOMBA YAĞDIRDI…
Bir gün bir arkadaşımla mucade (müzakere) yapıyorduk
arkadaşım diyorkine Allah ne dir ise o olur diyordu bende
diyordum Allah her şeyi çalışana verir çalışmazsan Allah
kimseye bir şey vermez diyordum bana çalış Allah versin
didi peki ama devlet bana yardımcı olmalı diyordum gendi
devlet sana nasıl yardımcı olsun diyordu bende devlet
evvelce benim çocuğumu okutmalı sonra bana toprak
vermeli direktor vermeli ve ziraat bankasından kredileri
bana vermeli bugünkü ağalara verdiği kredeyi bana vermeli
diyince o zaman komünistlik olur diyordu bende ağaya her
şey helal fakire gelince komünistlik oluyor yapman dünya
devletleri aya gidiyor biz hala herşemizi yabancı devletlere
peşkeş çekiyoruz maden petrol gibi kaynaklarımız
milletimiz yoksulluktan can çekiyor kimisi almanyaya
kimisi olandaya (Hollanda’ya) kimisi balcıkaya işçi olarak
çoluğunu cocuğunu yetim gib koyup gidiyor insanın cigeri
sızlıyor insaf edin birkaç yüz ağanın hatırı için bir türk
devletini batıracaksınız hemen sosyalist olmadık
Türkiye yok oldu sürüye mısır dahi sosyalist oldu
kaynaklarını çalışdırıyor bize noldu bu gadar toprağa sahip
iken Amerikadan buğday dileniyoruz diyince Allah didi mısır
ile sürüyenin belasını verdi didi ne oldu didim her yeri harap
oldu didi kim yaptı didim Allah yaptı didi senin allah didiğin
bir gün gendide harap olur didim günah etme didi yok dedim
sebap ediyorum didim
gökden daşmı yağdı tolumu yağdı mini etekli İsrail kızları
bomba yağdırdı neydi Arapların günahı postların üstünde
ellerinde 980 li tesbeh önlerinde kuran kızıl kan içinde işde
Allah diye tapdığın Amerika bu ağır fabrikaları israile verdi
çeşit çeşit fabrikayı kurdu israilde suruye mısırda gendi
kaynağını çalıştırmak için sosyalist oldu
postları kuranı al kızıl kana boyadı kim bu Amerika
bize ne verdi cıncık boncuk köhneye çıkmış silah ve vesait
verdi gözleriniz ile gördüğünüze inanmıyorsunuz insaf edin
diyince adam boynuma sarıldı kurbanım sana sözün doğru
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didi
ey bu vatanın bu milletin namuslu insanları yazdığım
şeyde tek yalanım yok şu halda uyan vatan senin millet
senin namus senin seni birbirine düşüren alçaklara boş ver
sen de ay vakit geçmektedir
bakkal şefik günenç akyol catdesi no 3 Gaziantep
X
74. EY TÜRKİYENİN YİĞİT İNSANLARI ŞU YAZMIŞ
OLDUĞUMA ÇOK DİKKAT ET!..
Ey türkiyenin yiğit insanları şu yazmış olduğuma çok
dikkat et sana böyük hakikatlar vadır ve bilmediğin bazı
haklarını gözüyün önünde sereyim
sen tarlada çalışırsın beyler apardımanda yir içer
barlarda sazlarda sebehlere kadar 100 lükleri savururlar
sen hayvanlar birlikte yaşarsın gendileri göklere yükselmiş
apardımanlarda otururlar oğlunun kızının hususi taksisi var
köylerde zeytin fıstık sulu tarlası var sermayeye gendileri
sahip küldüre (kültüre) yine gendileri sahip sorarsın
gendilerine niye beyle oluyor dirsin Allah beyle yaratmış
bizi sizide eyle yaratmış peeki Allah bu kadar adaletsizmi
gündoğmadan gün aşmaya biz çalışıyorz ne bir evimiz
var ne toprağımız var ne çocuğumuzu okutuyoruz ne eyi
geçimimiz var
Allaha ibadet eden biziz fakirin halini soran biziz sizin
çocuklarınız Amerikan kollazlarında (kolejlerinde) okur
bizimkileri imam hatip okullarında okutursunuz 2 kuru
ekmek bir bardak çayla üste yok başta yok kadınlarımız
eylence yeri bilmezler sizinkiler her gün değilse haftada bir
gün sinemaya gidersiniz savaşda önde biz arkada siz ağrı
dağlarında çilli geçidinde rus ve iran hödüdünde (hududunda)
askerlik yaparız siz istanbulun beyoğlunda ve ankarada ulus
meydanında yaşarsınız bizim ayağımızda şarval ve yimeni
8 yamalıklı siz 3 ayda bir elbise giyersiniz yemek masasında
6 çeşit yemek yersiniz yinede bunan durmazsınız dinsiz
imansız allahsız vatan (haini) namussuz dersiniz utanmadan
3 5 kuruş mefeet (menfaat) karşılığında yabancı yabancı
devletin ordularına vatana (vatanı) satarsınız ve siz cennet
hayatı sürersiniz size cehennem azabı çektirirsiniz biz bu
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vatının çocukları degilmiyiz sizin kardaş ve vatandaşınız
değilmiyiz nuçun bu haksız mameleyi bize yapıyorsunuz
size ayıp değimli yarın düşmanın arşısına yine biz önde
yeriyeceğiz hiçbir millet vatandaşına bunu yaparmı acaba
viçdanlarınız sızlamıyormu biz Gazimustafa kamalın
mücahit gazi çocuklarıyız
Gaziantep akyol catdesi no 3 şefik günenç
X
75. DUVARIN ARKASINA 1 KİŞİ
YATMIŞ BİZİ DİNLİYOR İDİ…
Bir gün bir sivil polis beni çevirip siznen ne yapacağız siz
durmuyorsunuz diyince ben biz durmayız niçin didi devletinin
içine yabancı doldu bizi birbirimize düşürüyorlar ne olacak
ya didi ya öleceğiz yabancıyı içimizden çıkaracağız diyince
yine bildiri ve yürüyüşünüz varmı olacak didim pekiy ne
duruyorsunuz bizde size yardımcı oluruz devam edin bu
çileden bu çileden kurtulak didi bu vatan hepimizin sizler
bu şerefli davanın öncüsünüz bizde sizin yardımcınızız size
daima yardım edeceğiz işde didi hepiniz böyle olmalısınız
kine bu devlet millet kurtulsun didi
yine bir gün sefeberlik şubesine gettim orda seferberlik
görevlisi yazmışladı beni elimdeki vesikayı doldurtuyordum
yine bir sivil polis geldi seferberlik şubesine gendisini
bilmiyordum merhaba şefik efendi didi bende merhaba
Didim ben sivil emniyet memuruyum arkadaşlar şefik iyi
niyetli bir arkadaştır şefik efendiye hürmet edin didi onlarda
biliyoruz şefiki didiler
yine bir gün kırkayakta yazlık kahvede 20 otuz gişi sohbet
ediyorduk ufak ayak yoluna çıktım arkada 3 metre irelide
yarım duvar var idi atladım duvarın arkasına 1 gişi yatmış
bizi dinliyor idi ben bu pis yerde ne yatıyorsun gel yanımıza
oturda konuşduğumuz dinle diyince yüzünü sakladı kıymetli
arkadaşım Mehmet ali taş ne o şefik efendi didi ben herhalde
gizli emniyet memuru bizi dinliyor diyince bizi dinleyeceğine
4 odalı apardıman sahiplerini dinlesin ben akşama kadar
7500 ipek teline haber anlatıyorum 60 kilo daşla ipekli
dokuma işliyorum saten (zaten) halım kalmadı kızıl arıdan
akça böcekleriyle çalıyorum bizim neyimizi dinliyorlar milyon
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kazanan saktakarları dinlesin diyince adamcağızın hoşuna
geldi gülmeye başladı ve gülerek oradan uzaklaşdı getti
tabi memurun vazifesi idi gör neler söyleyikler idi
adamcağızlara tabi memurların suçu yoktur memur emir
kulu ne emir verilir ise onu yapmaya mecbur aslında suç
düzenin suçudur
Beşyol Bakkalı şefik günenç no 3 akyol catdesi
X
76. ŞİMDİ İSE KURU GEMİĞİ ÇIKMIŞ
15 BEYGİR ÇİFTİ VARDIR…
Küçüklükten bir arkadaşım var idi oda Gaziantepin
sarıtmezere köyünden Yakup yıldızın oğlu kazım yıldız idi bu
arkadaşım Gaziantepbin inhisarında işçi olarak çalışıyordu
bir gün motorsiklet ile benim bakkal dükkanına geldi yazın
köyümüz olan sarıtmezeresine gideceğiz esgi günlerin bir
alemini yapacağız gece yüzük oynayacağız eski köy dostlar
ile pekiy gidelim Didim
o günlerde Pazar günüdü kalktık gendinin motorsikletine
bindik o karlı sovuk günde köy yolunu duttuk köye vardık
bir dosdumuz olan mücahit gazi Mehmet çavuşşun köy
odasına misafir olduk köyde ne kadar eski köy dostlarım var
ise genci ihtiyarı şefik gelmiş diye hepsi geldiler ve beni çok
severler idi 2 akrabam hariç bunun biri halamoğlu Hamdi
kiya biri enişdem memo kiya
şimdi köy halkı birikdik yüsük oynamaya karar verdiler
1 koyun getirdiler onun üstüne yüsük oynuyorlar şimdi biz
arkadaşların bir kısım eski türküler söylüyoruz eyleniyoruz
bir kısmıda yüsük oynuyor ninayet koyun kesildi bir yandan
bişiyor nihayet bizden taraf utuzduk yüzük bitti
yine yine dolandı çevrildi yine zalim siyaset geldi herkes
bilgisini söylüyor köylü her yerde soyulduğunu anlatıyor
bende gözünüzü açın her yerde siz soyuluyorsunuz diyordum
atatürkün yönünü meht ediyordum inhisarda çalışan işçi
arkadaşım bana sen didi atatürkün gününde ütülü mintan
giyiyordun diyince ben arkadaşım bu ütülü mintanı yalnız
ben geymeli değilim bütün köylü dostlarımda geymeli didim
ve atatürkün gününde bu köyde 135 tane öküz çifti var idi
şimdi ise 15 kuru gemiği çıkmış begir çütü vardır bunan ne
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kadar toprak gelir getirir didim ve 200 tane dokuma dezgehi
var idi o zaman yüzlerce inek var idi 250 hane var idi köy
cennet gibiydi insaf edin köy böyle harap olmuşdur acaba
viçdanlarınız sızlamıyormu bu vatan kimin diyince hep
köylü beni haklı gördü koyun bişti yidik arkadaşlar dağıldı
herkes evine getti bizde yattık sabah oldu şehre döndük
işde manzara aydın arkadaşlarım vatandaşlarım Mustafa
kamalın çocukları
X
77. YETER ARTIK ALTINCI FİLONUN
HOROZLUK YAPTIĞI…
Birgün köye yine gettim haci yavuz olan akrabam yaho
şefik didi niye köyden şehre gettin sana daima acıyoruz
köyde sen rahat idin dedi şimdi şehirde hapis gibi akşam
sabah ıstırap içindesin sana yazık didi o zaman babası
Mehmet yavuz eyi yapdı oğlum didi bizim köy 2 taraf
birbirine düşman bu adam eyi adamdı ne kimsenin malında
idi ne kimsenin canında idi o bir tarafla konusa biz söver idik
bizimle konuşsa onlar söver idi ve hökümet köylü çocuğunu
okutmuyor heç yoksa çocuklarını okutup bu millete ve
vatana hizmet ederler yıllar yılı hökümet köylü çocuğunu
okutmuyor dayıma zengin ağa çocukları okuyor birazda
böyle insanların çocuğu okusun bize yardımcı olsunlar
diyerek söz kapandı öte yandan konuşmadığımız halam
oğlu Hamdi kiya kardaşım ile dayıma aramızı açmak için
çalışmakta idi gizli bir konuşmada yakınan akrabam olan
biri dinlemişdir içlerinden bir tanesi şefik çok eyi bir insandır
niçin kötü düşünüyorsunuz şefike yazık dimiş halam oglu
Hamdi kiya evet çok keyidir amma biznen inip kalkmıyor
onun için muzaffar çok kıymet veriyoruz aslında muzaffer
şefikin bir kılı gelmez amma siyaset beyle icap ettiriyor
arkadaşlar dimiş
işde görüyorsunuz bizim saktakar demokrasi neçe
yiğitleri beyle parçalayıp yok etmiştir artık bu sahta
demokrasiye boş verelim neçe bize kötülük yapmışdır
dünya devletlerine bizi köle yapmışdır namuslu insanların
gişiliğini tarip (tahrip) edip yok etmişdir yeter artık rezil
olduğumuz yeter artık sefalet yeter artık dilendiğimiz yeter
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artık karaborsacılık yeter artık birbirimizi ezip yok ettiğimiz
yeter artık altıncı filonun horozluk yaptığı Türkiyeye yeter
artık Jonsonun tükiyeye yaptığı horozluk artık dönelim
atatürkün yoluna artık türk kaynakları çalışsın artık amirikan
buğdayı gelmesin türküyenin budası ve darısı yeter gendine
gözümüzü açalım atatürkün yolunu bulalım
Bakkal şefik günenç akyol catdesi No 3 gaziantep
X
78. YOLUMA HIZLA DEVAM ETMELİYİM Kİ KARANLIK
BİTSİN…
Ey dürüst insanlar size sesleniyorum dürüst olmayana
ve halk dostu olmayıpda halk düşmanı olanla (olana) benim
sözüm yoktur onlar için dünya sele gitse dahi umurlarında
dahi değil amma benim söylediğim söz yiğit kabadayı nefisli
memleketini milletini haysiyet ve şerefini düşünen ve sevene
söylüyorum milletim aç kaldı diyene türkiyem yabancı
amparelizimine düşdü nasıl kurtarak diyene köylerimiz
harap oldu diyene milletimiz vatandaşlarım çocugunu yetim
gibi koyarak alman balçıkaya olandaya (Hollanda’ya) gideni
düşünenleri ve sabahlara kadar uyku uyuyamayanlara
söylüyorum ey namuslu insanlar sizde kurtulup alnın açık
olacaksınız birgün ölür isem vatanıma milletime helal olsun
diyeceksin ve ben ölür isem çocuklarım dost ve ahbablarım
yeren ve kardaşlarıma helal olsun diyeceksin amma böyük
amma çokda küçük hem eski yazıdan hem yeni yazıdan
tahsil görmüş amma kötüye kullanmış insanlıkdan geri
kalmış her şeyini mefeete (menfaate) bağlamış alcaklarada
haram olsun yurdu evi başına yıkılsın kendisi çocuğunu
okutmadığı gibi benimkileride mahrum koymaya çalışıp
gelir kaynaklarımı kesmiştir bir kısım satılmış dalkavuklarla
işbirliği yaparak acaba beyle şerefsiz düşkünden bunların
yaptıkları birgün sorulup cezaları verilirmi yoksa odamı
mahkemeyi kübrayamı kalır şimdilik bekliyorum ne kanadım
kaldı kırılmadık ne kolum tamamen matdi ve manavi
her tarafım felç oldum genç yaşımda günahım neydi heç
günahım yoktur amma bana zalimler yapdılar acaba
gendilerinin hali ne olacak dinleyip yoluma hızla devam
etmeliyimkine karanlık bitsin artık aydınlığa çıkalım devam
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etmezsem bana yazık olsun
Beşyol bakkalı akyol cat no 3 Gaziantep
X
79. AĞANIN GAFLETİ AZABIN MARİFETİ…
Sayın başbakan Demirel uyan artık uyan uykudan
aydınlığa doğru yüzünü çevir sen ıspartanın ismini
bilmediğim bir köylü çocuğusun benise gaziantepbin
sarıtmezeresinden köyünden mücahitlerin köyünden
düşmanların karşısına önderlik yapmış ilk olarak yabancı
düşmanın karşısına çıkmıştır vazifesini başarıyla iftikarla
yapmış Gazi olmuşlar amma heç kimse bu köyle alakadar
olmamışdır ve şimdiyse harabeye dönmüş viran olmuşdur
ne çocukları yüksek okulda okumuş ne köyde direktar
(traktör) var çünkü köylüye heç hak tanımıyorsunuz dayıma
ağalara belere hak tanıyorsunuz çok yanılıyorsunuz
şehirlerde her adım başına 1 taksi pikap direktor köyler
ise değil direktor öküzde kalmadı inekde kalmadı hepsi
bitti sürüyeye getti direktorlar şehir içinde çalışıyor bağlar
bor tarlalar bor ve hep ağaların eline geçti insanlar yorganı
omuzuna atan şehirlere doldu şehirdede işsizlik baş
gösterdi hep almanyaya olandaya (Hollanda’ya) balçıkıya
göç başladı çoluk ve çocukları yetim kalır gibi kaldılar
amma siz bunları bilmiyorsunuzya yada kasdi yapıyorsunuz
çünkü şehirere geldiğiniz zaman nerde bir zengin bey ağa
var ise onlar sizin gözünüzü açmıyorlar içkilerle ziyafetlerle
uyuduyorlar bundanda gendileri faydalanıyorlar hatta sayın
ününüyede (İnönü’ye) bu oyunu zengin beyler ve toprak
ağaları yapmışlar menderese yapmışlardır amma sayın
kıymetli yazarımız çetin atlana yutturamıyorlar nerde dürüst
adam emekçi var ise hangi vilayetde çetin bey hemen onları
buluyorlar her bilgiyi onlardan alıyor onlarada zengin beyler
kızıyor başlarına daima felaket getirmek istiyor eğer sizin
yerinde ben olsam en böyük bilgiyi çetin beyden alırım
yinede siz bilirsiniz ben bir cahil köylü çocuğuyum benim
dahası var içimize ezderha gibi çökmüş amirikan var bunları
türkiyeden ancak yiğit köylü çocukları çıkarır
zengin beyler bu meseleden haberleri yokdur dayıma
kör olasıca mefeette (menfaata) düşmüşlerdir ama sonunda
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gendileride pişman olacaklardır amma iş işden geçmiş
olacakdır şimdi sana önemli bir meseleyi anladacağım eyi
dinle sana çok fayda var yonan harbinde yonanistanda bir
köyünden Türkler kaçıyorlar bir hali vakdi arazı sahibine
azabı geliyor ağa sen kaçma seni ben kurtarırım diyor ve
nihayet alem kaçıp kurtuluyor toprak ağası kaçmıyor herkes
türkiyeye geliyor ağa yonanistanda kalıyor çünkü toprakı
var ve zengin arada 2 gün geçince azap geliyor ağa bizim
askerleri ve subayları eve misafir yap ziyafet ver diyor tabi
azapda yonan o zaman bizim türk toprak ağası eyvah yazık
etdim kaçmadığıma keşke bende kaçsaydım amma i işten
geçdi diyordu aldırmadım didi 3 gün sonra yine yonanlı azap
Türk ağasına yine tekrar ediyor bu sefer yüzünü kızartmış
azap niye yonan askerine ve subayına ziyafet vermiyorsun
sonra pekiy dimeye mecbur kaldım diyor ertesi gün bir koç
boğazladım türlü türlü yimek yaptım yonan askerlerini davet
ettim ve eve getirtdim yimeye gelen yonan askerlerini içkide
getirdiler hem yemek yiyorlar hem içiyorlar nihayet sarhoş
olunca kadınınıda getir diyorlar kadınıda getiriyor onu berbat
yapıyorlar 2 tane kızı varmış kızlarıda getirdip onlarıda
elden ayakdan çıkardıyorlar ne ar kalıyor ne namus ve
saten gendininde elini ayağını bağlıyorlar nihayet köpekler
gibi sarhoş olup her biri bir yerde devrilip kalıyor adamın
eli bağlı ayağı bağlı nihayet adamcağız gıcıyla sürüne
sürüne kadının yanına gelip dirsekleriyle dürtüyor serhoş
türk ağasının kadını ne diyorsun diyor şu elimi ayağımı çez
daha ne duruyorsun bizde namus ar koymadılar şu itleri
öldürüym diyor o zaman kadın hösde yat adam bu yiğitlere
kıyarmı diyor biraz sonra kızların yanına sürüne sürüne
varıyor onlarda azarlıyor nihayet 7 yaşında bir erkek çocuğu
varmış sürünüp bu sefer onun yanına varıyor dirsekleriyle
oğlana vura vura uyarıyor ne diyorsun baba diyor çocuk
oğlum ellerim bağladılar ayaklarım bağlı kalkda çöz diyorlar
çocuk pehlivan gibi yattığı yerden fırlayıp kalkıyor gidip evin
kıyma pıçağını bulup gelip babasının ellerinin bağını kesip
babasını kurtarıyor babası kalkar kalkmaz pıçağını iyice
keskinletip gelip önce gendi kadınının ve kızlarının kellelerini
kesiyor sonra 8 tane yonan askeri ve subayının kellerini
kesip ve namuzsuz azabında kellesini kesip 7 yaşındaki
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çocuğunu boynuna bindirip evden çıkar çıkmaz kurşun gibi
türk hödüttüne kaçmaya başlıyor alabildiğine can havliyle
kaçmaya devam ediyor sebeh yakınmış bunun kaçmasından
şüphelenen yonan askeri yakınında karakolda olan löbetçi
hemen askerleri ukudan uyandırıp eve salıyor bakıyorkine
hep yonan askerleri boğazlanmış yatıyor hemen kaçıp
manzarayı yonan askerlerine haber veriyor o zaman makineli
tüfeklerini kurup arkasından kurşun yağmuruna tutuyorlar
nihayet hödütü geçiyor amma makineli tüfeğin kurşunu
devam ediyor 100 metre kadar türk toprağına geçiyor amma
kurşun yağmur gibi yağıyor ancak çocuk babam öldüm
diyerek kurşunu yiyip balcan gibi adamcağızın boynundan
yere sarkıyor adamcağız çocuğu bir ufak yarık yere koyuyor
çocuk ölüyor üstüne toprak yığıyor kendisi kaçıp kurtuluyor
bikaç gün sonra varıyor çocuğunun başına bir mezar
yapıyor ağlayıp sızlayıp geliyor her sene bayramlarda diyor
gidiyorum o namuslu yiğit çocuğun başında ağlayıp sızlayıp
geliyorum diyor hale ölene kadar 10 çocuğum olsa ben o
kahraman çocuğu unutmam diyor gördünmü o namuzsuz
alçak düşmanın sana yaptığı şerefsizliği hala sen uyuyorsun
o bilinçli tecrübeli yiğitleri kötülüyorsun şimdi senin yüzüne
gülenleri ihtimat (itimat) yapıyorsun onlara ehtimat (itimat)
edeceğine milletine güven
işde buda ağaydı beydi mal mülk davar para toprak
sahibiydi hoydu yonanistan zaptetti üstelik namusda getti 7
yaşındaki kahraman yiğitde getti şimdide yine gözünüzün
önüne bakmazsanız yine durum ayni olacak yalınız şunu
söyleyeyimkine fakir tabakanın zenginine ehtimat (itimat)
bitmiştir bana her ne dirsede ben ispata hazırım ancak
cetin Altan ve aybara ehtimatları var başka türlü yok var
olanlardan bu memlekete hayır çıkmaz çünkü mefeet
(menfaat) karşılığında olandan bir fayda gelmez ancak
halk dostundan hayır gelir oda kimsenin kuruşuna tenezzül
etmez aç gezer cılbak gezer kimsenin hakkına tenezzül
etmez
ayni mektup çetin beye getmişdir
Beşyol bakkaliyesi şefik günenç akol catdesi no 3
Gaziantep
X
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80. YEL ESTİ Mİ HEPSİ EVİN İÇİNE DOLUYOR…
Bir gün köyüm sarıt Gaziantepin bu sarıtmezrası olan
muhtar ali çeliğin kardaşı selim çelik oglan everiymiş biz
sosyalist arkadaşları düğüne davet edeceklermiş duydum
3 gün sonra baktım bizim köyün sosyalist yiğit dostlar 4
tane benim bakkal dükkanıma geldiler bizde arkadaşım
yiğit kabadayı anlayışlı ve insanlığın ne güzel örneği olan
Mehmet ali taş aslan Gaziantebin Güreniz köyünden olan
bir köylü çocuğudur konuşup muhabbet ediyorduk şimdi ali
yavuz cemil pıçak şekan ömer arık idi bunlara yer gösterdik
oturdular kahveden çay getittirdik içtiler 2 saat konuşduk
nihayet köye gideceklerini söylediler bize dualar didiler hep
arkadaşlara ve dostlara selam söylendiler pekiy sizde bütün
dostalara selam söylen didik pekiy başüstüne didiler 3 tanesi
getti ali yavuz kaldı biraz sonra kardaşlarım dostlarım sizi ali
kiya düğüne davet ediyor ve köylüler sizi seviyorlar didi
Mehmet ali didi reşit güçkıran ve arkadaşlar ile
konuşakda sana cevap verek didi o zaman ali bana döndü
şefik dostum sen ne diyorsun diyince ali ben gidemiyeceğim
kusura bakmayın ali kiyaya selam söyle çok memnunun ali
niye didi ben, bana oynanan oyunları bir bir biliyorsunuz
beni ölüme ve çocuklarımı perişan edenlerin biliyorsun
nihayet gidip yine onların yüzünemi bakım (bakayım) şu
ayağımdaki 8 yamalıkla yimeniyi görmüyormusun 7 senedir
devlet kapılarında beni süründürenler kimler babamı o kadar
malından beni mahrum yapan kimler hep ağaya satılmışlar 3
kuruş çıkarları için cennet gibi köyleri harabeye dönderdiler
alçaklar didim aynı zamanda sayın cumhurbaşkanı başkanı
sunaya ve kıymatlı yazar çetini atlana meseleyi bildirdim
çetin Altan bu düzen kökünden değişmezse Türkinin
(Türkiye’ nin) işleri hep böyle didi ali yavuz çok haklısın ne
söylesen haklısın didi o zaman kıymatlı dostum ali söze
başladı ali kusura bakma bizde kimsenin yüzüne bakar
halimiz kalmadı gelirimiz yok çoluk çocukların yüzünü bakar
halimiz yok saten biliyorsunuz 2 tane hastalığa düşmüşüm
su halde ipek el dezgehi işleyip yarım yırtık bir kuru ekmekle
geçinip gidiyoruz 1 tek odanın yarısıda dezgeh kurulu
yarısında yatıyoruz bizi af etsende ve arkadaşlardan çok
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üzgünüm ayrı ayrı selam söyle sosyalist arkadaşlara didi ve
ali yavuz düveler (dualar) didi getdi
şimdi Mehmet ali bana çok eyi etdik biz köye düğüne
gideceğiz en aşağı davulculara 50 şer lira şabaş (şaba)
parası vermemiz lazım her birimizin heç birimizde 50 lira yok
en aşağı köye düğüne giden 5 ve 10 arkadaş 500 lira olması
lazım hepimiz bundan yoksunuz çünkü biz sosyalistlerin
birini iflah etmiyorlar türlü türlü çıkmazlıklarda bizi diri diri
ölüme mahkum ettiler
biz gideceğiz köye elimiz boş yahut 100 lira harcıyacağız
ayni şehirde başka bir defeci (tefeci) yahut fayızcı türlü
yerden gayrı meşru para kazananlar gelecek ellerini cebime
sokup yanımızda deste deste binlik 500 yüzlük çıkaracaklar
üstlerinde pırıl pırıl yeni elbise barmaklarında altın yüssük
ayaklarında yeni ayakkabı senin ayakkabın 8 yamalıkla
benimki biraz eyi amma ne olursa olsun ancak onları görünce
intihar yapmamız lazım halbuki benim 6 tane çocuğum var
6 tana seniki var amma senikiler hep mektebe gidiyor ve
evinde kira ne senin evinde soba var ne benimkinde hatta
benim evin camları dahi yok yel estimi hepsi evin içine
doluyor ve çocuklara biraz kömür alsaydık tandır kurardık
saten yine zalim kış geldi didi
işde günün birinde okuyan dinden imandan dem vuran
viçdan sahipleri 20 nci asrında Türkiyede reva görülen
Türk sosyalistlerine yapılan hareketler acaba viçdanınız
sızlayacakmı okuduğunuz zaman
Bakkal şefik günenç akyol catdesi no 3 Gaziantep
X
81. ACIZ BEYLER ACIZ!..
Sayın cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ellerinden sıkarım
25 9 1967 günü şikayet konusu göndermiş olduğum tahutlu
yedekli hususi zatıalinize mektup kartı bana gelmiştir
26.9.1967 de alımışsınız
6 11 1967 tarihinde beni vilayet kaleminden vali
eliyle istediler vardım Gaziantep vilayet kalemine sen
cumhurbaşkanına
şikayet
etmişsin
cumhurbaşkanı
başbakana havale yapmış başvekilde vilayete göndermiş
ifadeni alacağız dedi pekiy Didim bu tarlayı nasıl aldılar
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elinden didi bana tapusunu vereceğiz diye bir sarı karta
imza atdırdılar üstünü gendileri doldurmuş ve noterde
tasdıklatmışlar tapuyu hazine namına almışlar ve elimden
tarlayı aldılar sen kimden aldın tarlayı fıransız harbinde
çok çalışmış Antep mahsere (muhasara) olmuş kum halile
fıransız kumandanı koluç paşa haber salmış gel seni albay
yapım asgerimin üstüne demiş küp Halil beni general yapsan
sana hizmet etmem it dimiş mektupla koluç paşa kızmış küp
halilin evini yakmış her şeyini yakıp yıkıp kalanınıda alıp
getmiş
fıransız antepden ve Ermeniler antepden getdikden sonra
sonra Antep Gaziantep olduktan sonra kemal atatürkün
emriyle fıransızın zerallığına uğrayan ve mağdur düşen
Gazianteplilere ermeni malı verilsin dimiş ve yarım yırtık
12 parça tarla verilmişdir bende küp halilin uşaklarından
yorganıma kadar satım aldığım tarla bu şekilde elimden
alındı didim
vali amerikaya gitmiş idi memur mavin ile konuştu ve
beni deftardarlığa saldılar defdardarda imzaladı milli emlağa
saldı o gün milli emlak müdürü yokdu devlisi gün gettim ve
oturdum milli emleğe şimdi milli emlek müdürü meşkuldu
meşkulluğu bitti bana döndü şefik efendi didi evet didim bu
senin tarlayı başka bir akrabanın üstüne icar yapalım didi
hayır bey didim ben o tarlayı artık istemiyorum sizin olsun
hökümet mademki benim bir tarlama ihtiyacı varmış o halde
istemiyorum didim canım didi müdür iprahim bey kızma sen
olsan kızmanmı beni ve çocuklarımı ölüme kurban ettiniz
didim biraz insaf edin yorgan döşek koymadım çaput mindel
ve çaput yorganda yatıyorum kadınımın gelinlik elbisesini
sattım aldım didim efendim didi hazine toprakları 100 sene
geçse yine alırım didi pekiy didim ağaların ellerindeki köyleri
niçin almıyorsunuz 100 binlerce dönüm arazi fısdık zeytin
bağ var iken Didim
tabi onların kılıcı keskin deynek atmaya şehir ve köy
bölüşmüşlerdir onlardan korkuyorsunuz kılıcınız bizi kesiyor
degilmi didim insaf edin beyler bu memleketin esas sahibi
bizik onlar değil benim amcam babam İngiliz fıransız rus
dürzü cepelerinde aç susuz düşmanın karşısında memleket
için çalışdı memlekete akrabam ve köyüm öncülük yaptı
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ve kurtardı memleket kurtuldu amma her yere ağalar
sahip oldu bumudur mükafatımız bunamı layık idık benim
amcamda seneler sanesi maliye müdürlüğü yaptı hale kira
kira gezmektedir ve aldığı emekli maaşının yarısını kiraya
vermekdedir acaba Atatürk olsa bu yapılana musaada
edermiydi dürüst gazi mucahit çocuklarına bu mamaleyi
yapan bey ve ağalara ne dirdi yok halimizi soran acız
beyler acız cılbakız sahibimiz yok beyler 7 senedir neyim
kaldı suçum ney sosyalistlik onun kurbanıyım beyler
memleketimin milletimin kurbanıyım ağaya dalkavukluk
yapsamdı bu haller gelmez idi başıma
X
82. ÇOLUK ÇOCUK PAMUK TOPLAMAKTADIR…
Şehire köyden akın devam ediyor sokaklar mahşer
gününü andırıyor her yan sanki insan seli gibi caddaler
kaynıyor bir talancılık devam ediyor köylünün bağıyla çiftiyle
süreniyle sabanıyla kadınıyla çocuğuyla 1 senede çalışıp
meydana getirdiği üzümü 60 kuruşa aracı eliyle alıp 1 saat
sonra veyahut 1 gün sonra devletin tekel bakanlığının
emrinde olan tekele 115 kuruşa satılıyor onun için her
köylü ne borcunu veriyor ne geçimini salıyor (sağlıyor)
toprakda gözüde kalmıyor eğer bir fırsat bulursa fakür
türk halkı Almanya olanda (Hollanda) balçıka gibi yabancı
devletlerine göç etmek meçburiyetinde kalıy o zaman türk
halkını bir kara bulut sarmış olarak devam ediyor ne kadar
eyi niyetli namuslu insan var ise perişanlıklar için heder olup
getmektedirler türlü hastalık yapmaktadır bu devlet düzeni
birkaç tanesi şu sırada yokluğu ölüme (tercih) etmiştir
işde çapalı köyünde hamdoş kürt mahallesinden reşit
güçkıran Tepebaşı mahallesinden Mehmet ali taş mizmiz
köyünden Mehmet ali ve tepebaşı mahallesinde nuru dayının
oğlu cabvar (Cabbar) yokluktan intihar etmiştir sarıtmezere
köyünden ökkeş çvş oğlu naci yavuz ya zindanda çürüyüm
ya uç beş kuruş kazanım (kazanayım) diye adanaya esrar
kaçak olarak götürmüşdür ve yolda yakalanmışdır ve
zindanda yatmaktadır bu bir şerefli gazi mücahitin oğludur
ve babası ökkeş çavuşdur yokluktan sefaletten bu duruma
düşmüştür
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yine küm (Küp olacak) halilin uşakları adana ovalarında
ağaların yanında çoluk çocuk pamuk toplamaktadır
senelerce düşman karşısında savaş yapmışdır nihayet
türlü yokluklardan sefalete düşmüşdür nece (nice) beyle
yiğit gişilerin çocukları sefalete düşmüşdür kimse farkında
olmamışdır olanda boş vermişdir
şimdi babam günenç ammarın (ambarın) ve kuyunun
ağzını açtı herkesin nüfusuna göre darıları dağıtıyor idi
kimisine 1 çuval kimisine 2 çuval kimisine 3 çuval nüfusuna
karşı veriyor alanlar şunu soruyor idi babama hocam
borcumuz ne kadar ise söyle diyor idi babam ise borç diye
bir şey yok ben size öndüç veriyorum hasılat zamanı çuvalı
yine doldurup evime getirin diyor idi bizim ekinimiz yok diyor
idi bir kısmı sende birkaç gün işimize gider isen get getmez
isen sana helal olsun diyordu başka yakın komşu yakın
köylerdende perişan olan insanlar gelip alıp gidiyorlar idi bir
aralık annem yine mırıldanıyordu niye bu gadar emeklerimizi
beleş bedave dagıdıyorsun diye babam yine kızdı bu millet
kimin milleti bizim milletimiz değimli paraya temeh (tamah)
edek namuslu insanlar açmı ölsünler ağmal karagün için
diyordu
aynen şehirde eyleydi hiçbir yerde ekmek kurşunnan
arasan bulunmuyor idi niyat şehirde bir bacım var idi amcam
ökkeş bahri günençin büyük oğlu necip bahrideydi aklıma
düşdü babama söyledim 1 çuvalda doldurup Gaziantepdeki
Bacıma götüreceğim dedim pekiy dedi hemen çuvalı
doldurup köyümüz sarıtmezrası köyünde 2 tane su değirmeni
var idi önce su değirmeninde ügüttüm sonra devlisi gün bir
eşeğe yükleyip Gaziantebin yolunu tutdum o zaman makine
dahi yok idi ve getirip eve indirdim işde şimdi 20 ince asırda
o evler harap oldu ne inek kaldı ne öküz ne koyun ne geçi
ne o insaf merhemet ne gelir
o toprak aynen duruy ama direk agalara verilir amirikadan
gelen kurtlu buğdayları bekleriz yarın amirikannan aramız
bir gün açılacak bir savaş patlıyacak ayne (ayni) hepimiz
aç kalacağız nasıl mısır çöllerinde İsrail savaşında Araplar
susuz kırıldıysa türklerde açlıktan kırılacaklardır kaç dahve
sayın sayın sunaya cumhurbaşkanına ve böyük yazar çetin
altana ve ant dergisine bunu yazı ile yazıp bildirmişimdir
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Şefik Günenç akol catdesi no 3 Bakkal Gaziantep
X
83. KARA GÜNLER…
1944 senesi alman harbi başlamış idi o sene çok kış
olmuş idi ekinlerimiz olmamış idi 3 tane çiftimiz vardı 2 tane
el dezgehi ile dokuma dezgehimiz var idi 8 tane ineğimiz
40 tane davar var idi bir gün babam hepimizi akır (ahır)
odasına topladı doğurmuyan 4 inegide çifde koşup hep
olmayan ekinleri sökeceksiniz didi kalktı dezgehleri boş
koduk ekinleri 4 çift ile soktük yerlerini amar (imar) yapdık
kimi tarlayı ağ darı kimisini gilgil darı ve mısırdan dökdük
çok eyi oldu tam kesilme zamanı gelmeye yaklaşdı amma
bir gün geceleri kesiliyor yoksul kalan zevallı halk meçbur
kalıyor hırsızlık yapıyor
bir gün babama manzarayı anlattım babam bana heç
karışman kesen kessin acındanmı ölsün didi nihayet
darıları kestik harman yerine getirdik ve dövdük evi ve
anbararı doldurduk ve kuyuyuda doldurduk amma alman
harbi çok ataşlıydı her gün zahire kıymatlanıyor idi gelen
darı satıyormusunuz diyordu biz satmıyoruk diyorduk çünkü
daha kötü günlerin geleceğini biliyordu babam 60 tenekede
bekmez var idi onu dahi satmadı bir gün babam bana şu
anneni döv didi niye didim bir dul kadına 3 timin gilgil darısı
satmış yazık değilmi onun 6 tane yetimi var satacağına
niye parasız vermedi didi bende annemi dövdüm niye beni
dövüyorsun oğlum didi Fatma demire 3 timin babamdan
habersiz darı satmışsın bir daha bu mameleyi yapma evin
büyüğü babam bir daha yaparsan seni öldürüm didim
amma elim yakasında oğlum bir daha yapmam tübe (tövbe)
olsun babayın haberi olmadan didi ve bende karışmadım
ve bahalılık her gün yükseliyor idi medanda yiyecek heç
kalmıyordu nihayet bulunmadı artık millet eyle oldukine ot
toplayıp ot yimiye başladı işde kara günler
X
84. İNSAN OLAN İNSAN SEVER…
16 11 1969 tarihinde saat 9 da benim bakkal dükkanında
oturup kendi dertlerimiz ile başbaşa kalmış dertleşiyor
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idik tam o sırada köyümüz halkında köy ev komşumuz ve
kıymatlı dostum ali yavuz geldi biraz konuştukdan sonra
şunu konuşdu şefik efendi bu gün senin yanına gelir iken
kaynın Fevzi karakuzulu beni çağırdı nere gidiyorsun didi
şefikin yanına peki bizim dükkanda her şey var niye oraya
gidiyorsun deze oğlu didi ben evet didim sizin her şeyiniz
çok paranızda çok arazınızda çok apardımanınızda çifte
çifte kamiyonunuzda çifte çifte dükkanınızda yol üstünde
fakat şefikdeki hakikatarı sizde göremiyorum didim başını
yere eydi bir daha sesini çıkarmadı diye söyledi
o zaman bizim Mehmet ali konuşmaya başladı ali didi
her zamanın ve her idarenin bir günü olur şimdi gün parası
olanın günü amma bir günde olur namuslu insanın günü
olur bu dünyaya neler gelip geçmişdir hazireti Muhammet
hazireti ali gelip insanlığa hizmet etmilerdir ve beylik şahlık
vurkuncu komayıp hep zilfikarla boyunlarını uçurmuşlardır
o devir getmiş zalim mervan gelip para karşılığında evladı
resulun çocuklarını kana boyamışdır didi o devirde kapandı
abu müslüm geldi abu müslümde onların kafasını uçurdu
sake selim (Şah Selim) vahdettin geldi nihayet Atatürk geldi
yine namuslu insanlığa hizmet etdi nihayetde bu günde
Demirel hökümeti var parası olan gendini yitirmiş amma
şunu eyi bilin eyi insanlarada muhakkak sahip gelecekdir
hep tarihler böyle yazar siktir et dün çocuk idik şimdi kırk
yaşını bulduk mesununun (Mahsuni’nin) pılakda dediği gibi
insan olan insan sever insan olmayanda neyi severse sevsin
X
85. SEÇİM BİTİNCİYE KADAR 4 SENEDE 15 GÜN
YÜZÜMÜZE GÜLDÜLER …
1.11.1966 günü Gaziantebin köylerinden mizmiz köyünün
eski muhtarlarından benim büyüğümün kayın biladeri mulla
kiya ismi mulla demir yanıma geldi biraz konuşduk benim
bakkal dükkanımda bana didikine 30 çuval kuru üzüm
getirdim köyden satamadım didi kalk şurdan sen ile birlikde
halk partisi il başkanı zihni kutların yanına varalım bir kart
alıp inhisara gidekde inhisara verirsek çok eyi olur didi ben
halk partisinden ayrıdım didim niye didi benim sınıfım fakir
köylü fakir işçi ve küçük fakir esnaf benim beynen ağayla
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ne işim var şimdiye kadar beylerden bizlere ne geldikine
şimden sonra ne gelecek ne çocuklarımızı okutdular ne
toprak verdiler ne ev verdiler nede sermaye verdiler 4
senede 15 gün yüzümüze güldüler seçim bitinciye kadar
seçim bittiği günden itibaran yüzümüze bakmadılar dahada
onların yanınamı gidek didim o zaman mulla kiya ne yapalım
bu üzümde başıma bela oldu didi ne yapak bana bilgi ver
didi kalk gidek dedim nere didi tekel memurlarının yanına
didim alırlarmı ya didi tabi alacaklar sade ağa kartımı olmalı
didim vardık tekel memurlarının yanına 30 çuval üzümümüz
var alın didim hayır didiler niye didim niye almıyacaksınız
alacaksınız diyince sen bizim amirimizmisin diyince hayır
ben sizin vatandaşınızım amma benide okutsalardı amiriniz
olurdum amirinizin benden farkı tahsil farkı var idi benim
suçum yok beni okutmayan devlet yönetiminin ve suç
babamın diyince memurlar pekiy şefik efendi bizim müdür
beyden bir kart getirde alalım diye söylediler doğru müdürün
yanına vardık onanda münakaşa yapdık haklı olarak nihayet
30 çuval kuru üzümü tekele 115 kuruşdan sattık gördünmü
mulla kiya senin işini ağa sahip çıkmaz işde memura haklı
şikayet ile anladır isen derdine deva memur olur ve sana
yardım eder derdinizi memura eyi niyetle anladırsanız
yardımcınız memurdur çünkü aylığı sizden alıyor ödemiş
olduğunuz vergiyle
X
86. YARIN BU CEVİZ AĞAÇLARI BÜYÜYECEK
MEYVA VERECEK…
Bir zamanlar köydeydi aslen köylü çocuğu idim çok eyi
günler gördüm babam varlıklı idi bir gün köyün yanında
sulu tarlamız var idi benim yaşım 15 veya 16 idi tarlamızın
komşusu ali arık getirmiş tam tarlanın takımına 8 tane ceviz
şitili dikmiş idi tarlanın yanına vardığım zaman takımdaki
ceviz ağaçlarını gördüm aslından takımda 3 metre içeri
dikilmesi lazım idi biraz kafam bozuldu neyse yanıma başka
bir tarlanın sahibi geldi bana dedikine bu adama seslenme
göverdiği zaman çekersin yerine korsun didi aradan 4 ay
geçti bir geçe kalktım tarlanın yanına vardım bir sinek dahi
yok idi ben düşündüm ben şimdi bu ceviz şetillerini çeker isem
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insanlığa yakışmayacak suç işlemiş olurum yarın bu ceviz
ağaçları büyüyecek meyva verecek bütün insanlar bundan
faydalanacak yok çeker isem bu ağaç yetişmiyecek zerallık
bütün insanlığın zerallığına olacak idi elimi vurmadan geri
döndüm ey insanoğlu sende yıkıcı olma yapıcı ol kurutucu
olma yeşertici olda insanlığa faydalı ol zerallıklı olma faydalı
ol aha geldik misafir gibi ahada gideceğiz yolcu gibi niye
doğru yol varken dolambaşlı yola gideyim eyilik yapmam
lazım iken kötülüğe gideyim nice nice kötü insanlar var
idi bu dünyada öldükten sonra yüzlerinin karasıyla girdiler
mezara çokda eyi insanlar var idi öldüler ama yüzlerinin nuru
getmedi yüzlerinden zukum (zıkkım) olasıca 5 krş meefet
(menfaat) karşısında ne kardaş didin ne bacı ne yeren
didin ne yoldaş geleni soydun gideni soydun şimdi seni bir
kuruntu sardı nere bastığını bilmiyorsun zengin oldun amma
aslında zevallısın zengin olmak fayda getirmez ancak sana
kuruntuluk getirir aslında insan olmalısın amma insanlık ne
gezer senin gibi kafilde (Gafilde)
başka eyi insana deli çapulçu serseri dersin aslında asıl
serserinin böyüğü sensin birazda evsiz yurtsuz sokakda
boş gezen vatandaşını düşün toprağı olmayan vatandaşını
köylü kardaşını düşün çoluğunu çocuğunu atmış almanyaya
getmiş avrupanın pisliğini toplayan vatandaşını düşün
okullara gidemeyen kalem defter bulamayıp karın dokluğuna
çalışan yavruları düşün noldu size bu kadar hırsa kapılandın
gözünü kara perde sardı yırt şu gözündeki kara perdeyi
birazda malı mülkü yeter artık birazda insanlığını yap sade
apardumannan bitmez bu dünya aha geldin misafir olarak
bir günde gideceksin seninde bu dünyada Mustafa kemal
gazi paşa gibi bir eserin olsun boş getme insanlığına yazık
senden kalana yazık vatanın olan eskiden cennet olan
türkiyene yazık ayıtla (ayıkla) Mustafa kemal gibi şuranın
pisliklerini görüyorsun her gün rezalet devam ediyor bin gün
tavuk yaşamadan bir gün horoz yaşamak bin günden eyidir
bizden korkma karşındaki ezderhadan (ejderhadan) kork
ammaralistin namuzsuzluğundan kork
bak yiğit kardalarıyın 100 de 90 ı inim inim inliyor işsiz aç
sefil borçlu evinde odun yok kömur yok yiyecek yok hergün
çarşıdan 50 ve 100 kuruşluk ekmek alıyor neden 100 kilo
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un veya buğda alamıyor dev gibi yiğit kardaşlarım verem
yoksullukdan intihar edeni biliyoruk uyan artık yeter bu
kaflet (gaflet) vakit geçiyor dünya hep gözünü bize dikmiş
elele kolkola verelim hep birlikde ne yapmamız lazım ise
yapalım kurtulalım hep birlikte 3 beş mefeetcinin degil
Türkiye hepimizin o halde nuçun açız nuçun perişanız
çaresini bulalım
X
87. BU TÜRKİYE’Yİ AMARİKA’YA SATMIYACAĞIZ…
Ben şefik günenç sarıtmezere köyünden cesim hocaların
molla mahmutun oğluyum Antep harbinde akbaba aydın
baba cephe kumutanı ökkeş bafri (Bahri) günenç o zaman
türkiyesinde yüzbaşıydı Gaziantep Gazi olduktan sonra
İngilizler fıransızar Ermeniler Gantepten sürüldükten sonra
amcam kiliste vazife yaparken amcamın sülalesini küfür
edince amcam dabancayla albayı vurmuştur o zaman
amcamın iki terfiyesini almışlar amcam temen (Teğmen)
olarak kalmıştır 17 gün hapis yatmıştır sonra hapisten çıkıp
asgerlikten ayrılmıştır türlü devlet hizmetlerinde çalışmıştır
polis kumseri ve belediye kumseri olarak nüfus memuru
maliye müdürü gibi devlet hizmetlerinde çalışmışdır neyse
gelip geçmiştir
bir gün sayın Tip genel başkanı Mehmet ali aybar
genel başkan becihe (Behice) hanım nezihe hanım sayın
yazar kıymatlı yazar çetin altanın geleceğini reşit güçkıran
arkadaşım olan yiğit kabadayı nazlı Mehmet ali taşla bana
haber salmış yarın geliyorlar diyerek sebehleyin Mehmet ali
geldi bir taksi tuttuk gettik 1 davul zurna bir ağanın uşaklığını
yapan gendisi herhalde örgedilmiş idi ismini bilmiyorum
yanıma geldi sizi ismet paşa kurtaramadı bu sefer Mehmet
ali aybar ile çetin Altanmı kurtaracak didi o zaman ben
fırladım evet satılmışlar sizin ve ağalarınızın kefi (keyfi) için
bu türkiyeyİ amarikana satmıyacağız bu vatanın kurtulması
için siz ve ağalarınız ıstırabını çemediniz (çekmediniz)
bizim babalarımız amcalarımız çekti çileyi şimdi siz ve
ağalarınız acımaz bu vatana çeken bilir acıyı siz çekmediniz
bilmezsiniz acısını
hemen Mehmet ali taş sıçradı taksiden dur lan seni
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öldurum (öldüreyim) bu dünya sizin namusluğunuzdan
(namuzsuzluğunuzdan) bu vatan kurtulsun bu gün ağan
kemiği çok atık önüne itoğlu it diye yeridi hemen mehmet
aliyi tutdum dur bu alçak beynine saman depili o davasını
bilmiyor onu kışkırdan iti bulmalıyık didim Mehmet ali beni
çok severdi kırmadı beni yoksa o iti öldürecekdi hemde
öldürür saten 7 sene hapis yatmış nefisli biri varlıklı köylü
çocuğuydu bu gibi haksızlıkların karşısında ne mal kalmış
ne mülk marakdan (meraktan) bir şeker hastalığına düşmüş
ötekini bilmiyorum 1 dokuma ağaçdan yapılma el dezğahı
ile sefaletin kurbanı olmuşdu mücahit gazi çocuklarına kahir
etmişler açlığa yiğit Mustafa kamalın mucahit çocuklarını
taksiye bindik ben çalın aşiretler Didim davul çalıy zurna
çalıy benim bakkal dükkanına geldik küçük Mehmet ile 27
mayısın küçük cemalınıda bindirdik taksiye köyden gelen
nergiz çiçeğini aldılar 1 ri altı yaşında 1 ri 8 laşında devlet
adamlarını karşılamaya gidiyoruz indik davul çala çala
Tip binasına başladı davur zurna çalmaya başladık halay
çekmeye ben baştayım işçiler köylüler dizildik kimisi dağ
havası türküler söylüyor biz halay çekiyoruz hava sovuk
çocuklar taksinin içindeler ben Mehmet aliye şeyle biz davul
çala çala şehri gezek Didim Mehmet ali pekiy didi davulcı
zurnacı kulağıma eyildi ağa bize rakı didi peki aldım bir
şişe rakı içtiler 1 şişeyi biz şehri gezdik çok kalabalık yığıldı
havanın soğukluğuna nazaran
reşit güçkırana bize musade biz gidiyoruruz artık didik
peki didi hamdoşda bindi çektik başı o zaman davul vuruluy
zurna dertli dertli çalıyor Mehmet aliye sende rakı içermisin
diyince evet ver içim beyle yiğitlerin kurbanı olum diyerek
içti rakıyı şimdi başpınara taksi hızıyla gidiyor davul zurna
dertli dertli çalıyor Mehmet alinin gözleri yaşarıyor nihayet
karşıdan arabalar çıkageldi içinden çetin Altan Mehmet
ali aybar becihe (Behice) boran nezihe hanım diyorlar bir
yazarın hanımıymış yazar efat etmiş iş kadıncağıza kalmış
sarıldık boyun boyuna ç altan ile bizim çocuklar ç altana
nergiz çiçeğini veriyorlar cemal 6 yaşında ç altana eyi bir
dolma kalem hediye etti
Nihayet yolcu ettik şimdi gel gelelim benim hakkımdaki
didikoduya sanki bir kısım zenginlerin malını mulkunu
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elinden aldım bazen varlıklı eskiden halimi hatırımı sormadan
geçmiyen insanlar yani varlıklılar beni görünce yüzlerinden
düşen bin parça oluyordu adamlara neler söylenmişkine bir
tanesi nihayet yanıma geldi yaho şefik didi siz ne kadar yiğit
iseniz sizden yiğidide olur diyince neye döndüğümü bilmedim
ne dimek istiyorsun bu ne dimek diyince siz bizim evimizi
tarlalarımızı alacakmışsınız diyince yine beynim dolandı
sana bunu hangi alçak söyledi didim peltekledi ben eyle
duydum dedi söyle korkma biz beyle şeyi düşünmüyoruz
sana bunu söyleyen kahbe yalan söylüyor senin kaç parça
tarlan bağın var eger ondan korkarsam ben korkmalıyım
didim benim babamın malı bağı tarlası seninkinin 4 misli
niçin ben korkmuyorumda sen korkuyorsun bu vatan için ben
canımı vermiye hazırım değil mal mülk bu devlet bu millet
yabancılardan kurtulsun yabancı türkiyeden çıksın eger
devlet ister ise sırtımdaki ceketide alsın ne korkuyorsunuz
bir avuç insan için Türkkiyeyi yabancı devletemi verelim
yok yok olmaz bunun acısını birinci cumhuriyetden önce
bu memleket çekdi şimdi manzara yine kötüye dönüyor siz
ve babalarımız senelerce bunun içinmi savaşdınız İngiliz
fıransız ile bunlar getsin amirikanmı gelsin diye çalışdınız
aklınızı başınıza çevirin o hayınlara inanmayın diyince
adam geldi yanıma oturdu sen çok akıllısın yavrum didi seni
yetiştirene hörmetkarım didi ömrün uzun olsun didi
X
88. PROLETARYANIN BİRİ ELİNİ KALDIRMIŞ
ÇIRPINIYOR…
24 10 1967 tarih sabahleyin bakkal dükkanımı açtım 1
gözü kör aynı köyden halamın oğlu kör Mehmet ve ayni
köyden ayni zamanda annadan ayrı kızkardaşımın kocası
geldi eski babamın günlerinden konuşuyorduk sonra aynen
bizim Gaziantebin sarıtmezeresinden mustafa yeter geldi
merhabalaştık halini hatırı sordum sigara verdim biraz
konuşduk nihayet şefik dayı didi buyur didim kargaşıyın
oğlu Halil 6 tane çuval istiyor didi ben onan 6 senedir
konuşmuyorum ne çuvalı vereyim gendi gendini bilmez
serseriye didim sana soğan gönderecek didi ben sogan
falan istemiyorum beni 1 tek acı yeşil bübere kurban etti
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aslında onu yaptıran ağaya uşaklık yapanlar yaptırdı gözü
dönmüş kara zihniyetli dalkavuklar acaba bu gün gendilerine
kalacakmı helbet birgün Atatürk gibi bir Türk devletinin
başına namuslu bir yiğit çıkar bir zamanlarda vahdettin
devrinde nerde bir yiğit halk dostu var ise onun başına
böyle işler getirikilerdi sonradan Atatürk çıktı bu halkın
düşmanlarını iç ve dış temizledi didim şimdi o zorbalara ben
bir şey diyemem saten o tarlanın 3 de biri yine benim amma
onuda bana vermiyorlar vermesinler şimdilik o zalimler hak
hukuk bilmiyorlar o alçağı öldürsem 6 tane yavrum var 1 tane
kadınım hepsi arada kalacak bende zindanda çürüyeceğim
Didim
nihayet adelet bir gün zuhur eder ise ağa Hökmetinin
yerine halk hükumeti gelir ise elimde her delil var nihayet
adelet yerine bulur benim hakkım meydana çıkar didim ve
116 lira 35 kuruş bana borcu var onu salsın yok salmasa
onada şimdilik tahammül edeceğim adelet günleri yaklaşıyor
didim pekiy şefik dayı diyerek Mustafa yeter kalktı getti
eniştede gettiler bu bana revam görülen bu haksızlık kastidir
eger kastı olmasa 6 yıldır mahkeme kapılarında devlet
kapılarında gül gibi benzim soldu dişim döküldü saçım
döküldü 6 senedir çektiğim ıztırabı bir ben bilirim bir de
ailem bilir şikayet yapmadık kimi koydum kine hangi millet
müessesini koydum hepsine şikayet yaptım heç biri yüzüme
bakmadı ve Gaziantep deftardarlığından ta cumhurbaşkanı
sunaya kadar hiçbirinden derdime derman olan olmadı şu
dünyaya geldiğime pişman oldum
işde 20 nci asrın meyvalarıdır Türkiyede esarete düşmüş
bir gazimücahidin Türk çocugudur ve köylü çocugudur işde
devam edip getmektedir bu başıma gelen haksızlığı nihayet
emekçi dürüst yazarımız çetin atlana yazdım başıma
gelenleri kelime kelime anlattım cuvap vermedi tekrar
yazdım kaherle (kahırla) yazdım birkaç gün sonra birkaç
gün sonra yazarın sütununda çıkmış fikir olalarak yazmış idi
başında aynen şöyle yazmış idi bakın dostlar polateryanın
birinin şikayetine elini kaldırmış çırpınıyor bagırıyr can
kurtaran yokmu Türkiyede diyordu bu şahsın muhakkak
agası yoktur ağası olsaydı bu duruma düşmez bu çileyi
çekmezdi diyordu altındada şu yazılıydı dostum ne yapalım
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benim elimden ne gelir bu haksızlıkları yapanlar bir gün
bir gün ratyolardan dinlersin gazetelerin ponlu yazılarıyla
okursun benim yakın akrabalarımın durmamıya takip
ediyordu 1 kırığını bulup perişan etmek için bu yazıyıda
gözlerim yaşararak okudum dimek bu haksızlık yalnız
bana değil bütün sosyalist olanlaraymış didim benim gibi
Türkiyede çok dost ve vatandaşa oluyormuş didim
X
89. MADEM DEMOKRASİ DİYORUZ
HERŞEY AYNA GİBİ AÇIĞA ÇIKSIN…
İşde böyle vatandaşlar yalanım yok her delil ile ıspata
hazırım yıllarca vatan için malıyla mülkuyle çoluğu çocuguyla
canıyla çalışmış söylemeye yazmaya utanıyorum amma
artık bu şeref ve insan hasiyetine yakışmayacak olmuşdur
yazmaya meçbur kaldım artık madem demokrasi diyoruz
nerşey ayne gibi açığa çısin (çıksın) senelerce cepe cepe
düşmanın karısında çepe komutanı olarak ne evin ne tarafın
olsun amma bu memleket harbe dahi girmiyen beyler ağalar
şehir ve köyleri kurşun atmaya bölüşsün yıllarca cepelerde
kurşun atan Gazi mücahitler cehennem azabının içinde
cile çeksin harp yüzü görmeyen ağalar cennet salsanatı
(saltanatı) sürsün apardümanlarda onlar otursun onların
çocukları okusun Gazi çocukları ne yatacak yer bulsun ne
geyecek elbise kimisi açlıktan verem olsun kimisi intihar
etsin ey atatürkün ingılaplarının yiğitleri nerdesiniz gözleriniz
görmüyormu bir taraf salsanatta 1 taraf çile çekmekte kimler
bunu yaptıranlar duşmanlarımız yaptırıyor bizleri ölüme diri
diri mahkum ettiler namuslu yazarlarımız her gün açık açık
yazıyorlar sen hale uyanmassın
her gün bir vilayette kepazelik yapıyorlar kim bunlar
eyi düşün bu gün senden ıntıkam alıyorlar halkını sevenin
başına para mukabili türlü türlü haller geliyor dalkavukların
hasebunu (hesabına) gelebilir amma her zaman devleti
beyle yıkmışlar yine yıkmaya çalışıyorlar aydın kardaşlar
namuslu kardaşlar atatürkün amanetine dikkat et yanılma
vatan millet namusuna dikkat et
X
90. BU ÇOCUK AĞLAR İSE FIRANSIZLAR HEPİMİZİ
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ÖLDÜRÜR…
O zaman kıymatlı Gaziantebin seferberlik müdürü zikri bey
sarı pikapla yukarı köyden geldi baktı ben oradayım hemen
pikabı durdurdu şafık gel Gaziantebe gidiyorsan gel gidek
didi bende bindim Gaziantepbe geldim ben geldikten sonra
neler konuşulmuş pek bilmiyorum fakat birkaç kelimesini
duydum ve yazıyorum kimisi kimisi Mehmet ali aybarı ve
çetin altanı davul zurnanan karşılayarak aybarın karşısında
ağladığımı söylemişler 1 tek tarlamı devlet hazinesine
çalınıp elimden alındığını söylemişler arkadaşım olan ali
yavuz ise niye ağlamasın bu kadar haksızlık dünyanın hangi
devletinde olmuşdur senelerce amcası ökkeş bahri günenç
akbaba çınarlı cami aydın baba cepe komutanı yapmışdır
İngiliz fıransız ile ve 9 ay rus cepelerinde çalışmışdır gazi
olmuşdur babası aynıdır bir gün babam ökkeş çvş anlatdı
diyor Ali yavuz antepi fıransız mahsere (muhasara) etti
ben ve Mehmet ökkeş bahrinin evine vardık gece karanlık
kadınını ve çocuklarını aldık fıransız pusa pusa alleben
deresine suyun başına geldik ökkeş bahri kadınına çocuğu
bana ver didi ne yapacaksın didi çocuğu şürda boğup suya
atacağım didi ve çekti kadının elinden aldı ben ökkeş çavuş
sıçradım hemen Bahri bey ne yapıyorsun dedim gendisi
dediki ökkeş çvş sen dur şimdi bu çocuk ağlar ise fıransızlar
hepimizi öldürür eyisimikine hepimiz ölmeden bu çocuk
ölsün didi ben ökkeş çavuş yok ölür isek hep bir ölek bu
çocuğu öldürmeyek didim ve elinden aldım didi babam
ökkeş çavuş işde böyle çalışıp şimdi yalan oldu
X
91. BAŞINA ÇOK SIKINTILAR GETİRECEKLER…
Tabiî ki benim devlet adamı Tip başkanı Mehmet ali
aybar ve dünyanın görülmemiş emekçi yazarına karşı
sevgim çok sözlere geçmiş kimisi lehime kimisi alihime
(aleyhime) söyleniyordu ben apaçık biliyordum canımı
feda etmiş idim babam bana böyük vasiyet etmişdir devlet
millet için yorulma ölene kadar çalış atatürkün yolunda ona
sıtkiyle bağlananın anında vazife al 4 tane oğlumun içinde
sen varsın sendeki eyi niyet merhemet dağları yıkar dirdi
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ve sen çok sabırlı ol senin başına çok sıkıntılar getirecekler
bilhassa kardaşlarından kork benim malımdan umudunu
kes sana haksızlık yapacaklar kardaşların heç merak
etme nihayet onlar sonunda senin ayağını öpeceker dirdi
babam öldü kardaşlarım bana düşman oldu gendilerine heç
bir kötülüğüm olmadan hakikat babamın dedigi gibi oldu
bana babamın malından hemen hemen heç deyecek kadar
veres vermediler kimisi sakta dapu kimisi sakta senet heç
unutmam bir gün köye gettim babamın mezarını belledim
tekrar vilayetimiz Gaziantebe dönecektim köylülerimiz yolun
üstüne oturmuşlar idi beni çagırdiler bana çok hörmet ettiler
beni çok severler sağ olsunlar önümü sigara doldurdular
hepsı gazi mücahit al Osman çavuş bana baktı yegen
dedeyin babayın bu gadar bağı inciri var niye boş gidiyorsun
6 tane çocuğun var diyınce benim çocuklarımın rızklarınıda
şehirde olsun niye diye sordu işde bilmiyormusun diyince
bakın ya camaat şu haksızlığa şu genç çocuk insanlığına
buda aynı babanın çocuğu bunu gavurda kabul etmez didi
hem din hocası yapacak eski yazıdan tahsili var hemde
eyitmenlik yaptı senelerce didi yeni yazıdan vay insafsız
vay didi
X
92. ŞEFİK GÜNENÇ’İN ÇETİN ALTANLA SÖYLEŞİSİ…
Gaziantebin bir güney doğu otelinde sene 15 2 1967
tarihiydi Ç. Altan söylediğin doğrumu şefik günenç didi evet
doğru dostum inan bana şurdan bir saatda köylere gidelim
gözlerin ile o nazlı bakımsız kalmış toprakları gör Ç pekiy
ben mecliste söyleyince bana inanmıyorlar didi ben dostum
onlar anlamazlar onlar hep şehir ve köy ağası biliyorlar amma
haseplerine gelmiyor onların gözerini kara hırs sarmış sağını
solunu görmüyorlar didim şimdi her yer kar yağıyor ister
isen seni götürüm gözlerinle gör didim Ç tekrar geleceğim
Gaziantebe o zaman gider görürüz didi ben şefik 1 de film
yahut foturaf makinesi getirip filimini çekmelisin didim ve
ankaraya büyük millet meçlisinde konuşşurken inanmayan
milletvekillerine fotoraflarını gösterirsin didim pekiy didi ve
bana bir tanıdığın şoför varmı dostum didi çok dedim peki bir
tanesini çağır şu benim arabaya zincir daksınlar didi pekiy
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didim çıktım karları tepeleyerek 2 şofor tanıdığımı çağırdım
2 side geldi çetin atlanın yanına emrin sayın çetin bey didiler
Ç şu benim arabaya zincir takın sayın gazi çocukları didi biri
niye zincir daktırıysın ağabey didi yolcuyuk gavurdağında
perişanlık çekmiyecek dedi çetin bey şoför ağabey ben
şimdi adanadan geldim adana yolunda kar yok didi istersen
hemen dakayım didi yok kar sağol kardaşım didi şoferler
getti şimdi erzaalcı bakide (Baki Çelik) geldi çetin beyle 2
şer 3 er türkü söylediler o zaman maarrem ali de geldi ve
birçok arkadaşlarda geldi çetin beyle biz aşağı indik kapıda
terzi müslüm ile kızıda geldi çetinbeyle çetin beyle müslüm
konuşdukdan sonra çetin bey yolculuka devam edecek idi
çetin bey bu şehirler niye bu kadar kalabalıklaştı şefik,
efendim eskiden direktor azdı köylerde kimi çift sürer idi
kimi yolma yolar idi kimisi başşak toplar idi kimi dögen sürer
idi kimi dokuma dezgehi işler eyi kötü geçimini sağlarlar idi
şimdi o işler hep yok oldu motor çıktı Ç Altan pekiy şimdimi
toprak gelimli o zamanmı eskisinden daha eyi gelir getirir
idi niye efendim şimdi direktoro ağalara veriyorlar ağalarda
arazinin eyi yerini sürüyorlar kötü yeri heç sürmüyorlar niye
köyde ekinci kalmadı motorda daşlık kayalık yeri süremiyor
onun için bir kısım ağa köylerinde bu arazi heder oluyor 2
ncisi zemheri çütü sürülmeyen toprak darbuzsuz kalıyor tarla
fasa kesiyor onun için arazi gelimden düşüyor ve verim çok
azalıyor çünkü motor tarla darbuzlu olunduğu zaman motor
çamırdan çıkamıyor ç Altan peki müstakil köyler onlarda
gelimden düştü ç Altan nuçun duşdü efendim burası sürüye
hödüdür Ç evet türk parası düşkün olduiğu için sürüyeliler
öküz inek koymuyorlar hep sürüyeye geçiyor tabi bizim
Gaziantep köylüleri hep bağcı hökümette üzümümüzü çok
ucuz alıyor şaraphaneye köylü perişan oluyor meçbur oluyor
öküzünü ineğini satmıya satınca ya bir topal ya bir kör kuru
gemik kalmış beğir (beygir) alıy onan sürüyor oda tarlayı
sürüp amar (imar) etmiye kafi gelmiyor yada toprak şehir
ağasının eline geçmiştir muktarla anlaşıp fakirlerin elinde az
muktarda kalmıştır yarıyacıda tam emeği yapmamaktadır
didim çetin altan gördünmü becihe (Behice) hanım didi oda
çok acı didi işte yazık türkiyeye
Nihayet konuşma bitti herkes evine getti akşamdan
114

EMANET
sonra yine partiye gettik gözledik ne gelen oldu ne giden
nihayet çıkan getti bende çıktım dogugüney oteline geldim
zengin beyler otele götürmüşler aybarı ve çetin altanı ben
geldim yattım sabahleyin erkenden otele gittimkine çetin
Altan becihe (Behice) hanım nezihe hanım oturuyorlar
bana hörmet ederek yanlarına oturtlar (oturttular) çay
içirdiler çayın parasını ben verecektim razı olmadılar ve siz
çocuklarıyın yüzüne bakamaz olursunuz devleti yönetenler
farkında değiller didi çetin Altan ve yimek geldi bana zorla
yimek yidirdi sonra bana sorgular sordular bu yüksek evler
evlerimi yok küçük esnafın yok memurun yok kimin ya şu
karşıdaki yapılmış karaborsacıymış obirlerini bilmiyorum
peki bunu yapmadan fabrika yapsalar daha iyi değimli didi
yok didim niye didi bunda ne eli acıyor ne fikri yoruluyor
peki birkaç kişi istifade etse daha iyi olmazmı diyincek yok
didim niye didi o kimseye acımıyor yalınız gendi çıkarını
düşünüyor didim güldü becihe (Behice) hanıma baktı oda
güldü dimek kimseye acımıyorlar evet didim pekiy bu evlerin
aylığı kaç lira çetin bey insafına didim ne isterse onu alıyorlar
mesele 2 odalı banyolu 100 no kaç lira ortalama 2200 3000
arası peki oturan bu parayı verecek durumdamı evet nasıl
isterkine kuru ekmek yisen bu parayı vermiye meçbur yoksa
sokakda kalacak hali yokya ille çoluğunun çocuğunun
rızkından kesip vermeye meçbur pekiy didi çetin bey şimdi
çetin bey beni söylediy
Çetin Altan öpüyor cemal ile mehmedi yarının
geleceğindede sizler okuyacaksınız devlet adamı sizler
olacaksınız diyordu şimdi sanki koyun ile kuzu birbirine girdi
72 tane taksi 4 kamyon idi herkes gendi parasıyla dutmuşlar
idi heç ağa bey yoktu hesi işçi köylü küçü esnaf idi şimdi
çetin atlana çiçeği nergizi verince arkasına işaret etti arkada
sayın Mehmet ali aybar becihe (Behice) boran nezihe hanım
var idi onlara verdik davullar zurnalar çalınıyor idi sanki o
dağın başında bayram oluyordu bir yandan değerli halk
lideri emekçi lideri çetin atlanın boynuna sarılıp öpüyorlardı
bir yandan sayın aybarın yanında dizim dizim dizimli
emekçi fakir fıkara aybar işaret etdi davul zurna kesti tip
genel başkanı sunu konuşuyor idi sayın gazi vilayeten Gazi
çocukları namuslu inisanlar her haksız davanın karşısına
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siz çıktınız insanlığa siz örnek verdiniz bu beşinci haksızlığa
karşı çıktığınız var olun şafak söktü hemen hemen gün
doğmak üzeredir bayramımız o zaman olacak asıl 2 nci
cumhuriyeti o zaman kurulacak diyordu aşiretler davulcu
zurnacıya işaret vurun diyerek parçalana kadar vurun
yırtılsın didi ve taksinin kapusunu açtı içeri oturdu bende
şefik günenç sayın başkanımız mehmet ali bey beni dinle
sana şikayetim var didim yüzüme dike dike baktı kaşları
yekinmiş söyle dinliyorum didi şu sağındaki solundaka
dağlara depelere derelere eyi bak didim gözünü gözümün
içine dikdi dana gözleri gibi gözler ayrıldı bu dağlarda
depelerde bizim babalarımız amcalarımız eşimiz dostumuz
akrabalarımız düşman ile harpetdik gazi oluklar ağalar
beyler her biri bir yere kaçıklar şimdi üstümüze kıral kesilikler
ne evimiz var başımızı sokacak ne paramız var memleketi
kurşun atmaya şeher ve köy kuldur sermayeye hep gendileri
sahipler yanımdaki 2 küçük çocuğu gösterdim bumu sayın
Başkanım Gaziliğin sana geldikleri yollara kurban olduğum
şu çocuklarımızın haline bak Didim elimi cebime attım bir
çok vesikalı delil çıkardım ve gendimi tutamıyarak höngür
höngür ağlamaya başladım sayın aybarda başını bir dakika
yere eydi kaliyle (haliyle) oda ağladı başını tekrar kaldırdı bu
iş didi ağlamayla olmaz hep birlekte hep beraber ya ölceğiz
yada kurtulup bayram düğün yapacağız ölenimiz öleceğiz
kalanımız eyi bir gün yaşayacağız bu sefer yerde zilini dahi
sökeceğiz dünya hep bize gülüyor hep birlikte hep beraber
diyordu
bindik taksilere davullar çalıyordu arka arkaya dizildi
arabalar geldik şehre tip binasının önü indik ben zurnacı
davulculara gelin şu ücretlerinizi vereyim didim yok yok
şefik ağa paranı almak senin öldüğün yerde bizde öleceğiz
diyorlardı dimi yine aynen söyledikleriniz olsun şu parayı
alın didim zorna (zornan) cebimden çıkarıp verdim sivil
milli emmiyet komseri benim vaziyetime bakıyordu ve iftikar
(iftihar) yapıyordu her haliyle belliydi yeridik büyük sinemaya
gettik orda tip başkanı sayın aybar tip İstanbul yazarı ç altan
becihe (Behice) boran konuşacaklardı yert yurt kalmadı
doldu ben kapıda görev almış idim biraz sonra baktım bir
uzuk (uzun) boylu serseri satılmış uşak kalabalığın içine
116

EMANET
girip kaç taksiydi falan filan diyerek şallatanlık (şarlatanlık)
yapıyordu hemen yanına yaklaşdım ne dimek istiyorsun bu
bir emekçi fakir partisi bir aylık çocuklarımızın yiyeceğinin
yarısını harcadık bugun utanmazlar biz ağamıyık kine
köyden kendin parasıyla adam satın alak onu senin
vurguncu ağaların yapar sen begenme sen ağalarıyın
yanına get didim biraz sonra fısseden kayıp oldu gitti
X
93. ANKARA RADYOSUNDAN TÜRKİYE İŞÇİ
PARTİSİ’NİN TARİHİ AÇIŞ KONUŞMASINI YAPAN
HAMDOŞ…
Hamdoş çapalı köyünde azap alinin oğludur çok
insanlığa yakın ilk olarak Türkiye işçi partisi tarihi açış
konuşmasını Ankara ratyosundan Türk milletine konuşmuş
bir gazi çocuğudur ne yazıkki senelerce ağaların elinin
altında azaplık çobanlık yapan hamdoşun 10 koyunu vardır
ağayla ortak 1 de ineği 10 tane tavuğu vardır ölüme mahkum
olmuşdur yoksullukdan
maarrem ali 1 değerli sosyalisttir küçük yaşdan beri
saban sürüden olarak bu sene şu köyde bu sene şu köyde
ağalarla ortakçılık yapan bir yiğit gişidir şimdi topraksızlıkdan
yarıcılıkdan osanmışdır eski bir kamyon işletmekdedir
geneyik köyünden itris küçüklükten beri en yakın
tanıdığım çok değerli yiğit bir halk çocuğudur fakir arap
abdullanın oğludur eskiden dokumacıdır şimdi vilayetimiz
Gaziantepde ameleci olarak yevmiyecidir değerli sosyalistdir
mizmiz köyünden küçük ahmedin oğlu Mehmet ali yiğit
bir mücahit eyi bir sosyalist insanlığına güvenilir
sarıtmezere hoca ökkeş kılıç namuslu insanlığına
güvenilir Atatürkçü bir din hocasıdır kendisine güvenilir
ali avuz tam bir sosyalist yiğit insandır vereceğine
güvenilir ve fıransız harbinde en öncü sarıt mezere köyü
yapmıştır ne yazıkkine Gaziantep harbi kitaba geçmemişdir
ismi
keriz köyü mahiyyın oğlu Şıkıy sosyalistdir ve babası
mücahitdir kara sakal köyü cesim Mehmet gendisi gibi
dürüst köy muhtarıdır
mülk köyü seyrek alinin oğlu kamil ve muhtar bilgili
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ve yiğit sosyalist dayıları Antep harbinde yiğitçe çalışıp
fıransıza karşı koyan fakat bir kısım insanlar çekemiyor
aslında dürüst yiğit idi kötülemişlerdir sürüyeye kaçmaya
meçbur kalmışdır ismin gavur hacı diye lekelemişlerdir
X
94. KÜRT REŞİT ve DİĞERLERİ…
Şu Gazintepbin yiğit külhan beylerinden 1 ekmeğini bir el
ile yiyen şerefli kabadayılarından bikaç tanesini özet olarak
alacağım şu sutunlara ve dünyaya örnek olarak belki bir
gün yayılır (yayınlanır) yahut çöp tenekesine atılır belki
benim yok olmama sebep olur belki beni zindanlarda
çürüdür ne bahasına olur ise yazıp bu yiğitlerin ismini ve
durumlarını anlatacağım
reşit güçkıran Gaziantepte külhanbeylerinden yiğit bir
halk çocuğudur lağabı kürt reşitdir oturduğu lokantada
ve kahvede kimseye el uzattırmaz o masanın hesebini
(hesabını) gendisi verir ve parası olmayınca evdenm dışarı
çıkmaz yalan söylemez 1 nolu sosyalistdir ve vilayetimizde
fakir halkına gendisini amma yokluk seneler senesi gendisini
mahvetmişdir ertesi (adresi) kürt mahallesi
Mehmet ali taş Gaziantebin güreniz köyünden atar
(attar) mehmedin oğlu koska mustafanın kardaşıdır şimdi
Gaziantebin tepebaşı mahallesinde oturur ve ipek dokuma
tezgahı işleyip geçinmektedir yoksulluktan türlü ıstıraplar
çekmektedir aslında yiğit kabadayı şerefli hörmetkardır
oturduğu masada kimseye para verdirmez ve insanlığın
örneğidir zamanla eyi gün görmüş halli vakti eyi imiş babası
vefat ettikten sonra 1 dikili ağacı kalmamış kadere boyun
eğmiş bu sıkıntılarla türlü hastalık almışdır ve sosyalistliğe
örnek olmuşdur
Kürt abdulla yiğit külhanbeyi namlı bir gişidir yoksulluk
gendini yok etmiş 1 no sosyalistdir 1 ekmeği bir elle yiyen
insandır ve gendini insanlığa adamış dürüst gişidir
X
95. AĞALI TÜRKİYE…
Köylü ve şehirli nefisli sacaatlı Atatürkçü namuslu yiğit
gişi var ise dayıma türlü sebepler ile yok olunmakta ve demir
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perdenin arkasına atılıp ölüme diri diri kurban gitmekde o
yiğit gişinin ne çocuğu olur ne refah bir hayatı var yada
çocuğunu okutmaya teşebüs eder ise nerde nerde gelir
kaynağı var ise onu yok etmeye çalışır ağanın dalkavukçusu
ve ağaya uşaklık yapan satılmış kötü yüzü karalar karalar
tabi ağası verdi gendine bu emri o okur ise yarın ağanın
ne dolaplar çevirdiğinin farkına varır aganın karşısına dikilir
Atatürk türkiyesinde ağaya müsaade etmez atatürkün
hakiki olarak izinde giden o zaman ağa bildiği gibi kıratını
oynatamaz ağa düzeni boşda kalır halk düzenine yardımcı
olur işde ne bahasına olur ise olsun zavallı halka bu zalimliği
yapar ve icap eder ise para ve başka mefeet (menfaat)
karşısında onu vurdurur ve ortadan kayıp eder işde 20 10
1967 tarihinde devam etmekte olan edim (edip) gitmekte
olan türk devletinin ağalı dünyası devam edip gitmektedir
1 kısmının 1 köyden 42 köyüne kadar olur iken her hakka
sahip iken ne yazıkkine 1 kısım insan yoklukdan intihar
yapmışdır 1 kısmı verem ve şeker hastalığına düşmüştür
senelerce düşman ordularının karşısında malını canını bu
uğurda fedaya eden gazi olmuş veya şehit olmuş amma
kölelikten ve yokluktan kurtulamamış ve ne mal sahibi nede
çocuğunu okutamamış halkdan yana olan yok olmuş
halkın gözünün yaşına bakmayan yalınız çıkarını
seven Türkiyenin 20 inci asrında Türkiyenin varlıklarına
ve nimetlerine sahip olmuşdur onun için Türkiyenin bahtı
karalmış üstünü 1 karabulut sarmıştır yabancı devletin
amirikan orduları muhtelif vilayetlere üs kurmuş olur
X
96. ŞEHRE GÖÇEN KÖYLÜLER…
Bugün amerikadan buğday getiriyor kökden dünya
devletlerinden dileniyoruz devlet adamlarımız sayın
cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay ve başbakan Süleyman
Demirel olmak üzere hep devlet ve millet işlerini
bilmemekteler halbukine topraklarımız çok verimlidir heç bir
millete muhtaç olacak değiliz eyi çalışdırsak bu hale düşmez
idik
ayın dünyada eşi menendi olmayan emekçi fakirlerin
yazarı halk dostu çetin Altan hergün yayınladığı yazısında
119

EMANET
dayıma devlet adamları uyarmayada çalışmış isede ne
yazıkkine tamamen toprak ağalarının eline geçince hep fakir
küçük çiftçiler şehre göç etmişlerdir kimisi küçük bakkallık
yapmakdalar kimisi arabacılık at arabası kimisi aparduman
kapıcısı kadınları ağalara hizmetçi kimisi böyük tüççarların
fıstığını ayıltıyor (ayıklıyor) kimisi zengin tüçcarların
üzümünü ayıltıyor kimisi tüçcarların burkul değirmenlerinde
sırtlarıyla buğda çekip burkul yapılıyor yapmayanlarıda az
bir fiyatla ya 5 lira ya 6 lira şehirde ev kirası ve ev yerine heç
kuç (güç) yeteceği kalmayık
700 lira her dükkanın aylığı 10 senelik peşin aylığını çoğu
onunden (önünden) alıyor işlek caddelerde olan bir kısmı
ise 20 bin lira anaktar parası alıyor aylık hariç ev kiraları
senelik 300 400 lira önünden alıyorlar
X
97. İTHALAT İHRACAT DEVLET ELİNE GEÇMELİ…
Ziraat pankası tüccara ağaya işlemesin yoksul
emekçilerinin ilihine (lehine) işlesin fakir köylüye küçük
çifçiye küçük esnafa işçiye işlesin şimdiki gibi türk lirasının
kıymate düşük olmasın yine Atatürk Mustafa kamal türkiyesi
olarak dünyada en ileri kıymetını bulsun o zaman türkiyenin
ne koyunları geçer sürüyeye nede kuzusu ne ineği ne öküzü
bu sefer ithalat ihracat devlet eline geçmeli toprak forumu
(reformu) olmalı köyler kooperatifleşmeli hökümet ihracat
yapar iken tüçcardan mal almamalı aynen buğday gibi ofes
(ofis) kurup köylünün elinden 75 ve 80 kuruşa mercimeği alıp
köylünün elinden çıkınca 140 kuruş olmamali kine ve köy
çocuklarına da okuma hakkı verilmeli yatılı devlet okulları
açılıp çocuğunu okutmak isten Atatürkçü aydın fakir yiğit
insanlarında çocuğu okumalı yoksam ne bu millet kurutulur
nede devlet kurtulur nede bu vatan kurtulur alman gelir onu
çıkarırız ingiliz gelir dökülsün türk kanı fıransız gelir onada
kan döker onuda çıkarırız bu sefer amirikan gelir onuda
kandöker çıkarırız hem matdi gücümüz sarsılır hem manevi
içimizden o yabancı gider öteki gelir dünyanın kölesi gibi
yaşarız ayni bizim ağa köylerindeki ufak cifci gibi dayıma
köle kalmaya mahkumuz amma aynen didiğim gibi mefetini
(menfaatini) bırakıpda halkı için çalışan halk yiğitleri
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bugünkü sayın tip başkanı aybar halk yazarı çetin Altan
becihe (Behice) boran Nihat sargın yaşar kamal 3 4 köyü
4 direktoru milleti ugrunna buyurun diyen Tarık ziya ekinci
gibi yiğit yetisirse (yetişirse) o zaman bu vatan bu türküye
dünyada 1 nci devlet olur dünyada
X
98. TÜRK KAZANSIN TÜRK YESİN…
Aç sefil işsiz güçsüz otur ağa köyüyse ağaya çalış çalış
ne evin var ne toprağın var ne bağın ne bostanın var nede
mektep var sen çalışırsın yıllar yılı sen ölürsün bu sefer ayni
köleliğe oğlun mahkum olur çünkü senin oğlun okumadı
ağanın çocuğu okudu bu sefer senin oğlun yine ağanın
kölesi yine ayni oda ölür öbür ağanın oğlu yine ağa obiri
yine köylü saten hep bilinmektedir türkiyede ağalar köylerde
oturmazlar en yakın şehirde evi var ammarı (anbarı) köyde
bir ağa vekili var birde onun vekili var birde yine şehirde
vekili var 2 köyde vekil 1 de en yakın şehirde asıl ağada ya
Ankara da ya istanbulda ya milletvekili ya orada faprıkası
yada devletin böyük köşe başını zapt etmiş böyük memur
şimdi yine köylü konusuna gelelim ağa köylerinde
yaşıyan insanlar geçimini nasıl sağlıyorlar kimisin 10 koyun
ve kimisinin 20 koyun kimisinin 2 ineği kimisinin 50 koyunu 1
kara saban ile ya 2 karasabanı ile kira ortaklık bağ yarıyacı
olarak sürüp yarım yırtık sürünüp perişen halde gidiyorlar ve
eger ağanın hasebine gelmezse 2 3 günde köyden sürüyor
hasebine gelmiyecek köylüyü işde görüyorsunuz 20 nci
üzyılın yüzkarası her tarafı kara bulut sarmış türkiyesi
açılsın artık şu türkiyenin kara bahtı kalksın kara bulutları
yıkılan köyler cennet gibi olsun her taraf bor kör kalan yerler
cennet gibi yemyeşil olsun ovalar çıksın yabancı amirikan
orduları, kurulsun yerine fabrıkalar girsin her tarlaya
direktorlar kalksın moda olan ağalık düzeni kalksın bir daha
son olsun Tür halkı amirikan kapısını beklemesin Türk malı
olsun atatürkün didiği gibi Türkiye ileri marş türk kazansın türk
yisin diyen iyi niyetli memleketini seven yabancı memleketin
ordularını çıkarmak isteyen mehmet ali aybar ve eşi dünyaya
gelmiyen halk dostlarına bir avuç mefeetçi (menfaatçi) kurup
(gurup) halka bunlar komünisttir dinsiz imansızdır diyerek
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yoksul aç sefil fakirleri aldadır köle yerine koyarak ne toprak
verirler ne çocuklarını okuturlar faprika kurarlar kursalar dahi
bir kuru ekmeğe çalıştırırar işçilerin çocuğunu okutmazlar
işçilerin oturacak yeride yok sıhhatlıda değil görünce işçileri
verem sanarsın köydeki toprakda çalışanlarda aynı sefillikte
topragıda sermayeyide apardüman han otel hamam kahve
hepisi ve küldürde gendilerinde komparador beyler bunanda
durmazlar köylünün hasılatı meydana gelince ucuza alırlar
köylünün elinden tükenince 2 misline satarlar çoguda
biderini eker ekmez güvermeden senet yapar en ucuz fiyete
alırlar yogortunuda ayne (aynı) 60 veya 80 heç şehir birinde
nerk (nark) yokken yoğurtta köylününküne ucuz fiyet verirler
15 kuruş makine parası 10 kuruşunu komsiyinciye 5 kuruş
hammala verince 500 kuruş kalır köylüye bunanda durmaz
Türkiye Gaziantep vilayetinin belediye başkanı teyfik kutlar
15 kilo yoğurtta 25 lira para cezası verir 750 kuruş 1 kulekte
para geçmesi lazım iken bu sefer köylüye 1750 kuruş köylü
bakkala borçlanır
bu zevallı köylüye bu para cezasını verirsiniz yazık
değimli bunnan evine kaz (gaz) duz kibrit alacak günah
değilmi deyince efendim yağsız yoğurt satmasınlar peki
bu süt makinesini ve amirikanın ordusunu türk toprakına
sokan sokan köylümü yoksa sizmisiniz siz ayda 10 bin lira
alıyorsunuz köylü acından ölsünmü
X
99. YOĞURT CEZASI
şehirde yapılan suni yoğurt 150 160 arasında satılıy
südün litresi 125 150 iken köylünün yogurttuna hem 60
veya 80 kuruş veriyorsunuz bunada yağsız diye 25 lira ceza
veriyorsunuz kahve ve çarşıda ayranın bardağı 25 kuruşa
nuçun bu haksızlığı yapıyorsunuz bir kıştır evinin her şeyini
bu davara verdi durmamıya
bu sene kar yağdı bu haksızlığı köylüye yapa yapa cennet
gibi köyleri harap yaptınız bu millete siz acımıyorsunuz
diyerek reis odasından çıktım gettim ve birkaç gün sonra 25
lirayı istemiye geldiler vermedim
115 gün sonra savcı kararıyla polis geldi bakkal şefik
günençin bakkal dükkanı burasımı diyerek evet didim ye
122

EMANET
25 lira yoğurt para cezasını ver yada yarın vermezsen
mahkemeye didi o gün paramda yok idi nihayet başka bir
arkadaştan buldum verdim ve köylünün yoğurt defterine
yazdım Gaziantebin Gözluca köyünden nahsen gündüz
yoğurt sahibin ismi
nihayet nahsen geldi 2 gün sonra köyden yanıma 25 4
1966 tarihinde nahsen yoğurtuna yazdılar ahada 25 liralık
makbuz diyince peki bu adamlar bizi idare edemiyorlar bu
sene davarları satıp bende şehre gelirim
16 10 1967 nahsen gündüzü gördüm davarın hepsinide
sattım didi sürüyelilre didi bende kurtulmuşsun didim saten
Türkiye ne koyun kaldı ne inek hepsi sürüyeye getdi didik ve
amirikandan gelen vita ufa gibi çeşitli yağlara meçbur kaldık
bu sene inanılır bir kaynakdan duyduğuma nazaran
yoğurtan belediye 83 bin lira yoğurt para cezası almış aç
sefil üstte yok başta yok kırlaka (gırtlağa) kadar borcun
içinde üzümünü 20 kuruşa sattı 5 krş hammalık makine
parası verdi yarısı ağaya, çekte bunu gel köyde otur
X
100. GÜNAHLAR SEVAP OLMUŞ…
4 6 1968 mahalle ve kısmı senato seçiminden 2 gün
sonraydı ratyolar seçim neticesinin sonunu hale bitirememiş
veriyor idi
köyümuzdan halamın oğlu hasan pıcak yanıma geldi
dayıoğlu köyde heç durulacağı kalmadı hemen hergün
köyümüz sarıtmezeresi ateş fıcısına döndü didi bende şehre
geleceğim didi bende şehir çok perşan durumda didim ne
yapayım ya didi
o zaman benim ev sahibi geldi 2 aylık ev kirası duruyor
idi elimde okuduğum kitap yere düştü biraz konuşduk ev
sahibi gitdi yarın oğlanı salarım ev aylığını oğluma ver didi
gördünmü verecek param yokdur 100 bin türlü sırtımda
yük var hanğisini götüreyim didim sende böyle olursun
ben maf oldum şu çocukları okudum diye başıma neler
getirdi bu zenginler düzeni keşke bu şehre gelmiyeydimde
almanyaya işçi olarak gideydim bu felaketlere düşmeyeydim
hep günahım çocuk okutmak için sanki üniversitenin
siyasal bilgilerinimi okutdum yoksa hukukunumu fıransız
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hukukunumu okutdum da başıma bu belayı getiriysiniz daha
imam hatibin ortaokulunu bitirdi amma bizide bitirdi
bitirmenin zorluğu benim sosyalist olmamdır solcu
diye başımıza bela getirmedik şey koymadı eğer sağcı
olsamda bürzüvaların hakkını savunsam 31 milyon fakir
halk çocuğunun başına bela olsam soysamda bende
maşa ve çocukluğunu yapanların zulumuna uğramaz idim
amma çetin atlanın yazısında ismim çıktı diye ismimim sğcı
gazetesinde fedai gazetesinde ismimi yayınlamışlar birde
çetin altanın dokunulmazlığını kaldırmaya kalktıklarında
amarikan amparalislerinin gücü çetin altana yetmiyecekdir
diye dövizlere yazdım yürüyüş yapdım bundan yana
ammarikanın dostları beni gözlerine alarak bana zulumluk
komayıp yapdılar ey gelecekdeki dostlar bu hususda
her gün eyisini ve kötüsünü not ediyorum uyanık olarak
bunuların cezasını verin belki bir soysuz paraya satılarak
benim canıma kast ederler siz uyanık olun
Bir zamanlar benden eyisi yok idi onların yanında ya
şimdi noldu ben dinsiz imansız oldum çünkü ben sınıfımın
31 milyon fakir türk halkının sınıfımın bilincine erişdim onlara
oynanan oyunları gördüm cigerlerimi parçaladı bu oyunlar
her şey allahdan dirler idiler bende öyle zannedirdim bakdım
öyle değilmiş her fenalık kuldanmış borsa oyunuymuş
1968 ayında köyden 2 çuval mercimeğim geldi bunu
satım didim vardım pazara 70 kuruşa satılıyor köylünün
malı gelmiş pazara satmadım 2 ay sonra vardım 140 kuruşa
satılıyor çünkü köylünün elinde kalmadı tüccarın eline
geçmiş idi o zaman bakdım Allah işi diye bizi kandırıyorlar
140 satdım 2 çuval mercimeği nohutda aynı üzümde aynı
her şey buna benzer imiş halbukine benim babamda hocaydı
amma ammar (anbar) günah derdi bakdım günahlar bu
sefer sebap olmuş
X
101. İNSANLIĞI YOK ETTİ JONSON…
25 5 1968 senesiydi kısmı senota mahle (mahalli)
idareler ve ara milletvekiliydi
Sabahleyin gün doğmazdan önce kalkdım reşidin yanına
gidiyor idim Taksi yanımda durdu şefik ağabey nereye didi
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ben ise reşidin yanına gidiyorum çetin altan mehmet ali
aybar sadun eren (Aren) geliyor didim peki atla taksiyle seni
reşidin yanına götürüyim zahmet etme didim zahmet nesine
bindik takasiye mahsunun pulağını koydu her kelimesi
halkın derdini dile getiriydi vardık reşidin kapısına sabah
çok erken idi kapuyu çaldım reşit uyor (uyuyor) idi reşidin
oğlu aydın şafık amcam geldi baba diyerek uyardı reşit
kapuya geldi siz partiye varın bende varıyorum didi tıraş
olacağını söyledi biz partiye taksiyle geldik ökkeş sevimde
geldi taksinin üstüne aparloru (hoparlorü) bağladık yeni hali
ve karazlara (garajları) gezdik suburcunun işlek caddesine
geldik hökümet binasının yanında ben ineceğim dedim
ökkeş şafık dayı inme didi ben partide işim olur inmem
lazım didim indim kapunun uğruna davullar sıralanmış idi
neye çalmıyorsunuz didim parasını kim verecek didi ben,
dava sizin değilmi burası ağa partisimi burası sizin bizim gibi
kölelerin partisi bizde para nerde ne evimiz var nede mugal
getirecek toprağımız size ise kadın ve genç kızlarınız kapı
kapı dileniyorsunuz ve sokak sokak yarpus bağ yaprağı
satıp kuru ekmek bulamaysınız ben şahsan bundan azap
duyuyorum ve acıyorum didim
hepsi koyun gibi dinliyor nihayet birisi iki arkadaşımla
bir arkadaşla dursun demirciyle 50 liraya tutduk biraz sonra
halay çekmeye başladık ben baş çekiyor idim öbürleride hep
halaydaydı birz sonra sayın Demirel başbakan ve yanında
bakanla birlikde taksilerde Gaziantepden getmeye başladıları
bunlar AP hökümetinin temsilcileriydiler Süleyman Demirel
başbakan idi oda ıspartanın köylü çocuğu idi amma insan
hayretler içinde kalıyor idi eğer köylüye inansaydı kendide
arabayı durdurup halaya gelip tutmalıydı tutmadı gülerek
selam vererek geçdiler halabukine asıl dava türkiyenin ikinci
kurtuluş mücadesi başlamış idi
yabancı amarikan consun (Jonson) patron türkiyenin
bütün gelirlerini ele geçirmiş idi türkiyeye 15 askeri üstü
kurmuş türkiyenin hayınlarıyla işbirliği yapmış ne kadar
dürüst namuslu Mustafa kemalın gazi mkücahit ve çocukları
varsa aç perişanlıkdan inim inim inliyor idi amarikan ve başka
düşmanlarımız ve iç düşmanlar bizim gibi gazi çocuklarından
intikam alıyorlar idi bu ısdırabı çeke çeke kimimiz verem
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oldu kimimiz şeker hastası kimi yiğitler intihar etti işde 20 nci
yüzyılın namuzsuzluğu insanlığı yok etti Jonson
X
102. AYDIN YALINIZ DİPLOMAYLA OLMAZ…
DP iktidara geldi muktar Hamdi şık yne oldu 3 gün sonra
memo Hamdi hebimiz (hepimiz) demokrat olalım didiler yine
biri demokrat biri halk
bir gün dellal çağırılıyor köyde yarın izinnaması olmayan
antebe gidip izinlama çıkarılacak diye toplandık antebe
geldik birkaç arkadaşla biz yanlarına getmişdik 1 lira
verdik hemen alel usul işimiz bitdi öbür muktar Hamdi ışık
15 lira alıyor her izinnama çıkarandan bir tanesi mudırap
çavuş kaç lira izinnamalarınızı çıkardınız diyince 1 lira niye
bizden 15 lira aldılar ya diyerek bağırarak Hamdi kiyanın
yanına varıp söylüyünce deliye dönüyor hemen gelip kalan
babamın bir çok tarlasına yine memo kiyanın hocalığında
sakta senet edip bana veres diye bir hak tanımıyor gelecek
için nihayet nihayet babam öldü bir gün amcamı antepden
getirtdik babamın veresesini bölmek için ammicem çok
tahsillidir harbiyeden mezundur yüzbaşılıktan ayrılma 30
sene nahye müdürlüğün yada polis komserliği belediye
komserliği nüfus memurluğu takavutluğa (emekliliğine)
kadar devlet hizmetinde görev yapmışdır şimdi amcam
ökkeş bahri tarlaları bağlar yanına not etmişdir okuyor obir
kardaşlarım ya onun üstüne senetli ya obirkine senetli o biri
okuyor ötekinin üstüne ya senet ya sakda (sahte) dapulu
amcam yüzüme bakdı seslenmedim 4 tane bacımın 3 ünüde
öğretmişler biz mal istemiyoruz diyorlar ancak benden ses
çıkmıyor o zaman Hamdi kiya bir söz söyledi benden böyük
kardaşım teyfuk Hamdi, kiya hem hem nala hem mıka
vurma dedi kafam lan (dank) etdi bunun haksızlıklar hep
hesaplenmiş benim başıma dönmüş devrisi gün amcam
ökelendi antebe döndü bana yarım yırtık 3 4 verdiler onuda
yine gendileri yidi babamın o kadar malını yiyorlar pankadan
aldığı gireydeyi bana ödettiler anam öldü bu sefer anamın
kıreydesini bana ödetmeye kalkdılarben vermedim bu sefer
hamdinin çümük kiyası babamın tarlasını zapt etdi nihayet
bakdım bu iş ağanın uşak ve maşalarının
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şehre geldik 10 sene önce DP kayıp etti halk partisinin
ocak bakanı yiğit Mehmet alinin ocağında her gün lobat
(nöbet) bekledik varımızı yoğumuzu dökdük 27 mayıs
ınkılabı oldu ağa ve beyler milletvekili oldu yine ağalar böyle
başımızı bela kesildiler
4 senedir işçi partisindeyiz yine ille bizi bey ağa bilin
diyenler var yaho bizi içimizde emekçi ağamız emekçi
yiğitlerimiz var diyoruz siz diplomalı aydınlara karşı
geliyorsunuz diyorlar ben diyorum kardaşım aydın yalınız
diplomayla olmaz aydın aslında benim Mehmet ali ve sayrı
(saire) diyorum Sen ne aydınsın he siz köylünüz evet
köylüyüz bizde Türkiye işçi partisi emekden yana bir parti
bizler köyden gelmeyiz asıl aydın biziz
X
103. NİHAYET TABANCANIN TETİĞİ DÜŞDÜ…
1946 da türkiyede iki parti kuruldu eskide tek partiydi
biri CHP ötekisi DP bende köyde idim asgere getmemiş
geç (genç) sevimli bir hali vakti yerinde eyi dürüst Atatürkçü
ücüretsiz bir hoca çocuğuyum
tam 40 yaşında olmama zaran 22 yaşında siyasete
atıldım babamın 2 tane çifti vardı 8 tane ineği 40 tane
koyunu 2 begir (beygir) 30 parça bağ ve tarla ve bahçası var
idi 2 tane dokuma dezgehi var idi
nihayet 22 sene önce siyasetin içiune bir köylü çocuğu
olarak girdim ne kadar zengin var ise hepsi halk partiliydiler
ister şehirde ister köyde bizim köyde ocak başkanı enişdem
memiş kiya birinci başkan halamoğlu Hamdi kiya ikinci
başkan idi
bunlar yıllar yılı ne haltlar işlemedilerkine türlü yollardan
bu köyde 2 tane Allah var idi biri Hamdi kiya biri memo kiya
idiler Gaziantebin sarıtmezaresiköyündendiler bunların
şehirdede ilişki kurdukları Enver koçak avukat rafık (refik)
danış inco hüsen (Hüseyin) Mustafa karakuzulu gibi
sermaye sahipleri ve Gaziantebin şöhretli beylerlen
şimdi babam felç olmuş idi ben babamdan ayrılmış idim
şimdi babamı ne yapıp kandıracaklar idiler kandırdılar ve
yahut felç idi meçbur oldu 8 parça tarlayı kuçuk kardaşıma
tapuladılar bir gizli toplantılarında dinliyor yahu bunu şafıka
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yapman şafık dürüst bir adamdır diyor ben karışmam bizde
biliyoruz eyi ve dürüst amma bizim yaptığımıza karşı geliyor
yine bir gün memo kiyanın tuzağı babamın bir böyük
tüt (dut) ağacı var idi köyde küçük kardeşim muzaffer bir
demokrat partili bucak başkanına 175 liraya satıyor 150
alıyor 25 lirası kalıyor onuda bana verdi bende direktorla
babamın tarlasını sürdürdüm nihayet çalık ökkeş tudu
yükletmeye geliyor kardaşım muzaffer 25 lirayı verde
yükle diyince çalık ökkeş ben paranızı verdim diyor kime
verdin yanındakiler şefike verdi diyorlar o zaman yaho
diyor enişdem zalim şafıkın ne hakkı var babasından
ayrı muzafferin hakkı diyor nihayet tut ağaçlarını yületme
muzaffer diyor yükletmiyor bana haber salıyorlar vardım
köylüler yığılmış niye yükletmiyorr hangi avradını bacısını
sinkaf men oluyor diyerek 9 lu tabancayı çektim namuzsuz
durda sana söyleyeyim seni öğredeninde bacısını sinkaf
didim enişdem alçak kaçdı muzaffer tut ağacının ardına
geçti benim üstüme 100 tane kadın atıldılar şafık bokunu
yiyim diyerek üstüme çöktüler elim tetikde bağırıyorum şimdi
tabanca alışır beş adama değer diyorum sesim duyulmuyor
nihayet tapancanın tetiki düşdü 3 gün önce yağladımdı
yayları ölmüş dapancayı yakın bir akrabam elimden aldı
beni eve getirip hepsetti sonra geldi açdı kapıyı ulan aha
dabancan dikkat et sizi bu alçaklar birbirinize vurduracak
bu Hamdi kiya ve memo kiya didiler bunu söleyen akrabam
hösüneydi
X
104. TURAN FEVZİOĞLU KAPIYI SURATIMA ÇARPTI,
İSMET PAŞA DA SİYASET BÖYLE OLUR DEDİ,
ZİHNİ KUTLAR KAFASINI KÜT DİYE DÜKKANIN
DEMİRİNE VURDU…
27 5 1968 tarihli bayramı kutladık davul zurnayla halaylar
çekdik Gaziantep mücahitler bayrağıyla zurna davul ile şehri
dolaşdık kavaklıkta yine daul zurnayla halay çektik
25 5 1968 günü çetin Altan emekçi yazarı ve
savunucusunu sadun ereni başpınarda davul ve zurnayla
100 lerce taksi kamyon otobos ile genç kızlar genç erkek
çocuklar atatürkün fotorafıyla sosyalist marşlar söylüyerek
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adana Maraş yollarına döküldük aç karnına çocuklarımızda
birlikde yiyecek ekmek paralarını şoförlerin benzin parası
olarak verdik davulculara verdik amma kazanç yokkine
kazanak
yarın ayın 28 hep borçlular gelecek ne diyeceğimi
şimdiden şaşırdım bir yandan çocukların yüzüne
bakamıyorum perşanlıkdan 2 aylık ev kirası 3 aylık dükkan
kirası toptancıya borç esnaf kefalete borçluyum düşünür iken
eski benim gibi ezilmiş heç bir ev bark kalmamış halk partili
Mehmet gündeş isimli arkadaş lağabı edece Mehmet 57
secçimlerinden sonra Gaziantep hadisesi için adana Yozgat
haishaneleri aylarca sürünmüş her şeyini kayip etmiş geldi
aynen deliye dönmüş idi ev aylığı için ev sahibinin eline
ayağına düşmüş
dükkan sahibine ne diyeceğim 2 gün kaldı evimde
yiyeceğim yok mal bakkal dükkanım ve sermayem kökünden
getdi adana ve Yozgat hapisinden çıkdıktan sonra halk
partisi zamanında turan Fevzioğlunun yanına vardım
turan fevzioğlunun kapısını çaldım çıktı kapıya vaziyetimi
ayrı ayrı anlatdım kapıyı suratıma çarpdı ismet paşanın
yanına vardım oda siyaset böyle olur didi şimdiyse deliye
döndüm ne yapacağımı şaşırdım merakımdan sıkıntıdan
aşdan ekmekden kesildim kuru kemik kaldım sebehden
beri hayalarım şişdi merakımdan ne yapacağım şimdi şu
particiliğe ne kadar namuslu adam var ise hep mahvolduk
ne kadar ahlaksız adam varsa zengin oldular bizede akşam
sebeh gülüyorlar malınamı acıyasın malımamı didi
bana döndü lanet olsun particiliğe sende bana döndün
amma Terbiyelisin sirrini (sırrını) kimseye çıkarmıyorsun ben
bu gün CHP il başkanı zeyni (Zihni) kutların yanına vardım
eline ayağına düşdüm bana 200 lirayı vermedi borç olarak
senet ile dedim dödü (döndü) kafasını dükkanın böyük
demirine küt diye vurdu hemen utandı sersem sersem kalkdı
getdi ben ise buna acıyor idim söylediği doğruydu hemen
kalktım arkadaşım kabadayı Mehmet alinin yanına oğlanı
gönderdim Mehmet ali taşda eski halk partisi ocak başkanı
idi oda aynen edece Mehmet gibi sebehden akşama kadar
ipek mekiği atar akşama kazandığını CHP ocağına şeker
çay siğara alır idi
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27 mayıs ınkılabından sonra partiler kapandı zengin
sömürücüler bir olarak kolu kola takıp içki masalarında
cennet hayatı sürdüler birbirlerinin ayiplerini kapadılar
bizlere selam dahi vermediler ve bizleri daha çok sömürmüye
başladılar biz köleydik gendileri ise kimisi ağa kimisi beyler
idiler
milli birlik kurucu meçlise döndü kurucu meçlisdende yine
particilik yeniden kuruldu 27 mayıs anayasası sayasında
birde Türkiye işçi partisi kuruldu bu sefer işler değişdi
okuyanlar baktılarkine neçe haklar tanınmış hemen seçime
o zaman ağaların yerine uşakların yerine halk çocuklarının
adaylarını koydular bir kısım uşaklar ve satılmışlarda yine
var idi türlü dolaplar çevirenler var idiler amma bunların bu
hareketleri besbelli idiler
şefik günenç
X
105. ELBET MEMLEKET BİR GÜN KURTULUR PARA
BABALARININ ELİNDEN…
20 5 1968 günü kıymetlı arkadaşım gürenizli Mehmet
ali taşla birlikte gece yarısı geliyor idik adım başına taksi
kamyon otobos yüksek yüksek şetdat şatoları yükselmiş
çeşit çeşit boyalarla
Mehmet ali arkadaşım biz artık ölsek eyi didi
ben ise ölüm elimize geçiyormukine didim böyle bir
dünyada yaşamadansa ölmek bundan eyi didim kimseyi
kandıramıyoruz kimseye yalavaçlık yapmıyorum çekip
gidiyoruz ölüm ele geçmiyor namuzsuz zamanı oldu
diyerek konuşşarak geldiğimiz yerde bana şu giden senin
kaynınmı evet ismi iney ferzi vay vay utanmaz biraz para
sahibi olmaynan sana selam vermiyor niye acaba diyince
tabi vermez yüzünün karasından insanlığa acımaz gişiliğini
yitirmiş paraya dapmış o apardüman yapmayı sever paralı
kim varsa onu sever bende insanı ve memleketi severim
helbet memleket bir gün kurtulur para babalarının elinden
bir günde bu memleketin gazi mücahit yiğit çocuklarının eline
geçer o zaman ne amirika kalır ne beyleri ne ağaları kalır
ne yalavaç kalır namussuzlukları kalır hepsi yaptıklarına
pişman olur amma iş işden geçmiş olur herkesi kuruntuluğu
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pozu ne oldum deliliği kalır kala kala yapmış oldukları yüz
karasından başka bir şeyleri kalmaz
belki bizi ölürüz yoklukdan amma gendileride hesap günü
geldiği gün hasep vermelidir şu yalançı dünyalarının kaç
günleri kaldı yakında kıyamet kopacakdır mazlum insanlar
zalimlerden haklarını alacakdır oda inneden ipliğe kadar
alacaklar soylu beylerin uşakları ve maşaları yer yüzünde
rezil olacaklar ve kepazelikleri feryatları gökleri yerleri inim
inim inledecektir ben ne bileyim diyerek
sen nasıl bilmen zamanında şeher ve köy ağası ve
onun uşağı ve maşasıyla ilişki kurarak çocuklarımızın ve
benim hayatımla oynadın çocuklarımın dedesinden olan
veresini (veresesini) vermediğin yetmezmiş gibi bu seferde
müşterilerime men oldun köyden gelen yoğurtçularımı
paramda olduğu halde yoğurtlarını sen satdın yoğurtçudan
paramızı istediğim halde vermedin ben karışmam didin
halbuki esnaflıkda vermekle meçbur idin işde ağalık
devrinde hakkımızda nasıl dosya dutuluysa bizde şimdiden
bizlere kötülük yapan memo kiya Hamdi kiya ve ferzi
karakuzulunun bize nasıl kötüük yaptıklarını not ediyorum
bunlar heramzadelerin maşası ve uşağı bir gün aydın ileri
atatürkçü basın yiğit kardaşları dürüst dostlarım bunları ayrı
ayrı kelime kelime dünya ve halk efkarı umumiyesine yüz
karası karası olarak açıklayacaklardır
her devletde particilik olmuşdur amma Türkiyedeki
kadar şerefsizce çocuklarının hayatını söndürecek kadar
olmamışdır bunu bu hale getirenler gendilerinin çıkarı için
en yakın akrabalarını teşfik (teşvik) yapmışlardır cehaletden
istifa ederek memleketi uçuruma doğru sürüklemişlerdir
karagünler elbet sona erer günler
X
2 6 1968 mahalle ve kısmı senota seçimlerinde zemge
köyünde kamal tüter ismindeki kiya tipin kağıdı bu seçimde
bu köyde kullanılmayacaktır diyerek döğüş çıkarmışdır
X
106. SULAR YER ALTINDA YER ÜSTÜNDE GÜRÜL
GÜRÜL BOŞU BOŞUNA AKIP GİDER…
20 5 1968 günüydü bir kıymetlı dostun yanına gider
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iken yolum hapishaneye uğradı burası Gaziantep idi bozuk
adalet ve bozulmuş devlet düzenini andırıyor idi binlerce gişi
yığınlar halinde bir mahşer gününü andrıyor idi hep
hapishanin kapusunda hapis kardaş ve akraba ve
dostlarını akrabalarını görmeye gelmiş yığınlar idi hep
birbirini vurup öldürenlerde akraba kardaş ve dostlar idiler
niçin vurmuşlar birbirini cehalet geri kalmışlığın sömürü
düzeninin bilgisizliğine kurban getmişler idi
kimisi tarla takımı için vurmuş idi birbirini kimisi baba
veresini sen çok aldın bana azını verdin diye kimisi şeriat
kanunu kızlara baba veresini müsaade etmiyor diye kimisi
kız ile oğlu sevişmiş parası yok oğlanın başlık vere kızı alıp
kaçmaya oğlan meçbur bırakılmış onun akrabalarıda hem
oğlanı hem kızı öldürmüş bunlar hep cahil okuyamamış
köylüydüler
Bunların birde bilinmeyen tarafları var oda ağalarla ilişik
kurmuş köy mukdarları sarı samanın altından suyu bırakmış
da görmezden gelen katdar (gaddar) zalimler dayıma
davayı yatıştıracağı yere (yerde) davayı körüklemişdir
onlar birbirini vurup öldürürken veyahut yaraladıkdan sonra
onlarda avukat beylerinin jandarma karakollarının merkezin
arasında aracılık yaparlar idiler her hangi bir köyde bir
hadise çıkmış ise bilkine orada ya köy ağasının eli var
yahutda şehir ağasının
seçim zamanı geldiği zaman agasını milletvekili veyahut
senetor ve belediye reisi seçdirmek için vargücünü sarf eder
ağada gendine maşalık yapan adamını muktar yapmak için
vargücüyle çalışır muhakkak mukdar seçdirir eğer ağanın
adamı mukdar olmazsa vay o köyün başına gelene köyde
kıyametler kopar iki taraf birbirini maf eder ağa bir yandan
ağanın eski mukdarı bir yandan davayı gizli yoldan körükler
nihayet birbirlerini vurdurup hapishaneye doldurdurlar
köylüler evlerinden çıkamaz olur nihayet cennet gibi
yetiştirdiği bağı bahçayı satıp şehre göç eder o zaman ne
kadar koyun geçi inek beğir (beygir) var ise sürüyeye satılır
tarla bor verimsiz kalır bağlar eskisi gibi dağ olur malmülkünü
köyde bırakan kölü şehirde ne yapar ya benim gibi bir kıraç
yerden bakkal dükkanı açar ya bir at arabası ya hamallık
yapar ya apardüman hizmetçisi yada çiçek bekçisi yada
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pezeveklik yaparlar bunda kim zerallık görür kim uçuruma
gider kim mefetine (menfaatine) zerallık gören Türk devleti
türk milleti mafert (menfaat) gören yabancı devlet
şimdi izahat edeceğim toprak işlemez oldu türkiyenin
toprağı buğday nerden gelir amarikanın kokmuş kalan
buğdasına muhtaç kalırız türkiyede inek koyun kalmazsa
eti südü nerden alırız amarikanın kokmuş kurtlu yağsız
zehirli süt tozunu alırız yidikten sonra kakıl kakıl kusarız hey
gidin dünyadan habersizler gendi vatanına milletini bu hale
sokarmı bu kara hırz (hırs) bilgisizlik vatana niyanet değil
neydir bir yandan bu vatanın toprağını körü körüne borkör
işletmez iken vatanı kurtaranların çocukarı yoksullukdan
işsizlikden aynen köylerde duvar diplerinde ellerini yüzüne
vererek yetim çocuklar gibi düşünmekdeler halbuki o nazlı
kıymatlı toprak ölüme mahkum olmuş sular yer altında yer
üstünde gürül gürül boşu boşuna akıp gider
X
107. BİRİ YER BİRİ BAKAR KIYAMET ONDAN KOPAR…
15 5 1968 günü Cuma
Her taraf sağlam olsa eyi devlet adamları yetişse
ağırsanayi kurulsa el ve küçük sanayiye önem verilse
toprak forumu (reformu) yapılsa köylünün kazandığı
mahsul tam ederi ile satılıp borsacısının aracısının elinden
kurtulsa yerlerin altına akan sular yer yüzüne çıkarılsa
motor vasıtasıyla aracıya tam emeği verilse ithlet ihracat
pankacılık devlete devredilse böyük tüccara verilen panka
kıredeleri köylüye verilse hayvancılığa önem verilse köy
enüstüleri kurulup her köyden namuslu temiz insanların
ahlaklı çocukları okusa parçalanan toprakar birleşse
dokdurlar devletleşse ilkokul ortaokul meçbur olsa sosyalist
bilimsel kütaplar mekteplerde okunsa yatılı devlet eliyle
şimdiki kıravatlı beylerin bu millet hayvan diyecekleri kalırmı
yoksa söylediklerinden nasıl utanacaklar
sözlerine efendim Allah onları öyle yaratmış bizide
beyle yaratmış dirlerse bu memleket ne cehaletden kurtulur
nede kölelikden bu vatandan harabelikden kurtulup neden
dilençilikten ve yesirlik ve kölelikden kurtulur eger bu millete
bu devlete bu vatanda yaşamak istiyseniz vatanınızı milleti
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seviyseniz hakikatlere acıysanız bu memleketi cennete
çevirmek istiyseniz bu vatanınıza milletinize acıysanız artık
yeter
eyiler milletin üstüne bitsin bu kavkada o zaman bitmiş
olur ne amarikan kalır Türkiyede ne urus ne başkası yok
eger siz bu vatanı bu devleti bu adaleti bu milleti bu şekil
devam ederseniz herhangi partide olursanız olun sonunuz
uçurumdur çünkü biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar
şafık günenç
X
16 5 1968 senesi Türkiye hayvancılık olan kaynaklarımız
(Bu sayfa el kurşun kalemle ve el yazısıyla yazıldığı için
okunamaz durumu gelmiştir…)
X
108. DAVAMIZI YERİTMEK İÇİN GÜNÜN İCABINI
YAPMAK DURUMUNDAYIZ…
Kadınlar birikmiş hasan bey na kadar yoğurt saldık heç
bakalar bize para göstermedi şafık ağa doğru bir adamdır
bunun doğruluğuna heç diyeceğimiz yokdur şimdi sana ve
sayın aybar beye selam ederim siznen oturup konuşamadık
özür dilerim kusura bakmayın öyle icap etti
her halınan zaraları (zararları) Reşit size anlatmışdır
sizde farkındasınız davalarımızı yeritmek için günün icabı
neyse onu yapmak durumundayık selam selam özür dilerim
Ben geldikten sonra reşidi çağırıyor eyi yapdım değilml
diyor ne eyi yapmalısın sen sen sosyalist olamazsın sende
ağalık alışkanlığı vardır sosyalist sennen mücadele yapan
halk çocuğuydu sen ona hayran olman lazımken hakaret
etmeye yeltendin bu fasittir (faşistliktir) asıl bize böyle ahalk
çoücukları lazımdır dimiş sonra reşit yanıma gelir yanıma
şarap dolu servis arabasıyla direksone geçerek güle güle
ayrılır
akyol cat şafık günenç
X
109. SEN MÜDÜRLERLE BİR MASADA RAKI İÇECEK
ADAMISIN?..
29 5 1968 senesi kısmı seneto ve maheli seçim gününe
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3 gün kalmış idi bir arkadaşım ile bir motorsiklet ile köyüm
olan sarıtmezeresine getdim bunlar hep işçi partili olmuşlar
idiler sonra bir çeşit oyunlarla geri vazgeçmişler bir tarafa
güven partisine dönerseniz sizi mukdar adayı yaparık diye
güvene mukdar adayı yapıyorlar o bir tarafda adalet partiye
birini gösterip hep oyunuzu adalete vereceksiniz diyorlar
böylece her iki sermaye partisi bilinçsiz cahil halkı
kandırarak işçi partisini yok ediyor idiler vardım oyuna
düşüysünüz hep sermaye sahiplerinin oyununa düşüysünüz
gelecek sosyal düzene hıyanetlik yapıyorsunuz memleket
hep geriye gidiyor didim
ağalar çıkarı için içinizde ferdi huzursuzluklar yaratıyorlar
birkaç gün sonra hep sizi birbirinize düşürürler gözünüz
önüne bakın didim biz size müdahale yapmıyoruz fikrinizde
serbessiniz amma bu sözleri söylemem benim insanlık
görevimdir sonra gelecek günlerde nasıl aldandığınızı
nasıl oyuna düşdüklerinizi bilirsiniz o zaman bana hak
verirsiniz aha ben gidiyorum bu iki mukdar adayı ikiside işçi
partiliydi şimdide sermaye partisine oyunuzu kullanıysınız
görüşünüzde serbessiniz kendi düşen ağalamaz didim
motorsilete bindik uzaklaşdık
ben onları kınamam onların ne günahı var okuyup
yazmaları yokdur olsada senede bir gün bir gazete ve yahut
dergi okumamışlar ne bir cemo kitabını okumuşlar ne demir
ökçeyi ne harabeleri ne buna benzeyen kitap okumuşlar
sadece eski yazı okumuşlar battal kazi kitaplarıyla uyutulup
kalmışlar köy odalarında
adamlar haklıdır bizim haremzade köy ve şehir ağaları
kasti uyutmuşlardır yaşar kamalin dediği gibi 22 senedir bu
siyasetin en ataşlı mücadelesini yapmaktayım dürüst olarak
önce DP ve sonra CHP de görev aldım 2 sindede dürüstlük
görmedim 5 kuruş mefete (menfaate) tenezzül etmedim
vatanımın milletimin geleceği için mefetlerimi dayıma ayak
altına aldım heç kimseden çekinmedim kimseye uşaklık
maşalık yapmadım beni uyandıranda yine dürüst cesaret ve
yiğitliğim oldu benim yiğit ve sevimli eyi bir dostum var idi
Gaziantep nüfus müdürü Mehmet kaya idi Osmaniyeli bir
nahya (nahiye) müdürünün oğlu idi beni çok sever idi bir
gün bana didikine yaho şefik ben karibim niçin beni bir köye
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götürmüyorsun didi peki müdürbey hangi köye isteren baş
üstüne didim sulu ağaçlı bir köy olsun didi o anda hamdoş
geldi hamdoş Pazar günü müdür beyle köye geleceğiz
çocuklar ile didim hamdoş gelin başımda yeriniz var didi
hamdoş köye getdi biraz sonra şoför arkadaşım Ahmet geldi
Ahmet bu Pazar günü kamyon ile bizi çapalı köyüne götür
didim Pazar günü benim işim var kusura bakma didi amma
kamyon emrinde şofor bulabilirsen didi pekiy didim
Pazar günü oldu amcamın damadı belediye itvayesinde
şoför onun evine vardım boşum eğer itfayeci başkandan
izin alır isen didi ben vardım itfayeye söyledim ben didi seni
çok severim fakat belediyeler kanununda şoförler belediye
dışına çkamaz amma her mesulluğu üzerime alıyorum
getsin didi yok didim göynüme koymadı geldim şoför
enişdemizi aldım kamyona kadınları çocukları doldurduk
seferberlik müdürü Zikre bey ve şube yüzbaşısı Osman
Mehmet bey şoför maline bindi o zaman benim vaziyetim
çok eyiydi 2 böyük sepet her şeyine kadar doldurdum
kamyona bindik çapalıya vardık çapalı köyü bizim köy
komşumuzdu vardığımız zaman yüzlerce şehirliyi orda
gördük ben sepetin birini trafik kazasında ölen hamdoşun
yeğenlerine götürdümdü o sepetide ora indirdik nüfus
müdürü bana döndü bu kalabalığa oturmayalım didi peki
didim yokarıya vardık çınar ağacının altına ancak köyün
mukdarı geldi kalk buradan müdür bey didi kiya sen karışma
bir masayla 4 iskemme getir didi birde alayın yarbayı vardı
onuda getirtdim tabi oda karip türk subayı idi ve bir uzman
karakol çvş onunda üstünde boz elbisesi ve oda karip idi
onuda getirdim 2 tane kuzu kesmişler amma hamdoş yok
idi ağanın korkusundan gelemiyordu ben hamdoşun yanına
getdim hamdoş hasta korkuyorda korkudan hasta olmuş
idi gelmedi bende zorlamadım şimdi geldim rakıyı açmışlar
sepetleride açmışlar biraz sonra 3 kuzu daha kestiler 5 oldu
kuzular bişiyor benim götürdüğüm zebze pirinc rakı hep çok
idi biraz sonra veteriner müdürü ile köy ağası hasan biyaz
(beyaz) geldiler reşit İbrahim dede maarrem alide geldiler
kimi şarap içiyor kimi rakı biraz sonra yimek bişdi geldi
müdür bey beni yanına oturtdu bana sen çok yoruldun otur
didi bana bir bardak doldurdu rakı verdi içdim biraz sonra
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yine içdim bakdım ağa bana dik dik bakıyor bir bardak yine
içdim bakdım bana patladı korkdum hasan bey sana karşı
suçmu yapdım bilmezliğimden suç yapdımsa özür dilerim
didim o zaman seni affetmiyeceğim didi günahım ne didim
sen müdürlerle bir masada rakı içecek adamısın didi bende
niye müdürler gökden zembillemi indi didim onların babası
okutmuş kimi müdür kimi yüzbaşı olmuş benim amcamda
yüzbaşıydı benim amcam 30 senelik nahya (nahiye)
müdürü yani sen benidemi köle edeceksin sen köyünle
iftikar ediyorsun benim akrabalarımın mülkü seninkinden
çok didim o zaman müdür ağamısın beymisin seni şafıkın
tuyunu (tüyüne) kurban ederim utanmaz didi bakdım reşitmiş
o zaman yüzü gül gibi açıldı
ben o zaman hey utanmaz neyini yedik neyini içdik
hepsini ben getirdim aha ben yimiyorum sen yi, bu kuzuları
bize boğazladılar senin misafirin yedi
kalkdık yimeden geldik işde eysaninin (İhsaninin) dediği
gibi ağalı dünya
X
110. BU ÖLÜ EVİMDE Mİ KOKACAK?..
31 5 1968 tarihinde saat 5 Gaziantep
Suburcu caddesine indiğim zaman adalet partisi önünde
6 tane cip sıralanmış idiler önlerinde adalet partisinin
bayrağı kırat dalgalanıyordu şeyle bir düşündüm bunlar hep
köy ağalarının arabaları veyahut onlar parasıyla tutdukları
idi biraz aşağıdada Türkiye işçi partisi binası var idi bakdım
oradada yalnız bir cip duruyor önünde arabanın önünde
tip bayrağı sallanıyor düşündüm bu arabada işçilerin köylü
küçük esnaf ve dargelirlilerin ayda 1 lira partiye verdikleri
parayla tutulan araba tip partisine girdim bende bir üyesiyim
bakdım erkenden işçiler gelmişler sonrada iş aramaya
gidecekler Karşıyakalı sadettin tosun isminde biri aynen
şunu konuşuyor idi evimde bir kimsesiz kadın öldü ne
yapım dün belediyeye gitdim kaldırmadılar şimdi valiye ve
savcının yanına gideceğim bu ölü evimdemi kokacak param
yokkine ben kaldıram buda türk vatandaşı değilmi isterse
türk vatandaşı olmasın diyordu gideceğim valiye diyordu
balkona doğru ilerledim bakdım fakir kadınları bağ yaprağı
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satıyordu apardumandan çıkan kadınlar yaprak almaya
geliyorlar her hanım efendilerin dirseklerine kadar altın
bilezik barmaklarında altın yüzük eterafında fakir kadınlar
pervane dönüyorlar benim yaprağı al diye beri bakdım yolun
üstüne husisi ağaların beylerin son model araba göbekleri
ağzına çıkmış kadınları çocukları şık giyinmişler ben ise
düşündüm kendi kendime bir taraf aç iken Türkiyede evsiz
yolsuz aç çılbak okuldan geyimden yiyimden obir taraf
sansalat (saltanat) sürüyor bir gün önce AP arabasına
bağlanmış aparlarla (Hoparlörlerle) konuşan AP sözcüsü
vatandaş dinden ayrılma imanına güven diyenler acaba
viçdanları nasıl acımıyor insan milletine acımazmı atalardan
kalan bir söz var bir yer biri bakar kıyamet ondan kopar
derlerdi şimdi onlar yiyor fakir halk mazlum halk eyi niyetliler
bakıyor sonu nasıl olacak dinliyelim bakalım
nolacak bundan 4 ay kadar önce kar yağıyordu bende
kahvede oturuyor idim biri geldi şükür diyordu ben ona
mudahale yapdım neye şükür yapıyorsun bilader didim
Allaha didi sen Allaha ibadet yapıyorsun didim yüzlerce gişi
bu gün aç onlara bu gün yardımcı olda aç kalmasın didim
onlarda çalışsın didi iş bulda çalışsın didim çalışana iş var
didi şükür dimek ne dimek kime yutduruyorsun aç kalan bir
ülkede kahve ibadet yeri değil amirikayı çıkaralım disene
didim Amerika olmazsa biz yaşıyamak didi işde didim şükür
amarika türkiyeye soyuyor sende hemen şükür et ne yapım
ya ne yapacaksın amirikanları süreceğiz di onları sürünce
Türkiye kurtuldukdan sonra şükür et yoksa bu gün şükür
diyerek bu milleti aldadırsan günah edersin bir millet şükür
etmek için hep birlikde dok (tok) olmalı vatanda yabancı
olmamalı toprağı işlemeli buğdasını yabancılara satmalı ağır
sanayisini gurmalı gendin artanları başka devletlere satmalı
hep çocuklarımız okuyup cehaletden kurtulmalı işsiz evsiz
topraksız kimse kalmamalı
X
110. ŞİMDİ PARTİNİZ KAZANIRDA HÜKÜMET
KURARSINIZ…
Şık Mehmet ağanın oğlu Mustafa ağa
12 5 1968 Tip yeni karrazların (garajların) yolun üstünde
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kahvede toplantı yapılıyordu bende oradan toplantıya
gidiyor idim köşenin başında bir bakkal var idi ben geçdiğim
yerde şimdi partiniz kazanırda hökümet kurarsınız diyerek
ayak ayagın üstüne atmış kibir kibir horozlanıydı bene
o zaman birkaç gün sabur ederseniz görürsünüz didim
o zaman gendi sizin gibiler için partinize kim gelir senin
yüzünden 100 lercesi gelmiyor didi ben ise bu davaya
inanan gelir senin gibi serserilerin oylarını istemiyoruz
parayla oy avcılığı yapmıyoruz ağaya çocukluk yapanların
oyunu istemiyoruz sizin oyunuz sizin olsun davaya inanan
şerefli oy istiyoruz bilinçli lekesiz yiğit istiyoruz o zaman bize
nolmuş didi bende siz yıllardan beri ekram (Ekrem) cinanın
(Cenaninin) uşağısınız terbiyeli konuş didi evet didim
terbiyeli konuşuyum didim dahası çok didim 1954 seçiminde
aganız DP millet vekiliyken 7 gişi halk partisinin oyu çıkdı
derhal beyinizle birlikde konuşdunuz 3 gün içinde köyden
sürdünüz bu hanği insanlıga yakışir idi didim dahası çok
söyletme beni benimde böyle iş yapdımsa söyle bana didim
benim babam mezereli Mehmet günenç senin baban ekram
cinanını (Ekrem Cenani) beyin ikici (ikinci) ağası şık Mehmet
ağa bostancık dokurcumun kırallarındansınız 35 gişinizinde
halk parti müşahidi muhsün erden isim yanlışlığından oy
verdirmediği için köyün çifçisi olan 6 ailenin ekmeğine sebep
olan siz değimlisiniz
X
111. GELİRİM YOK GİDERİM ÇOK…
Cigerlerim cigerlerim kül oluyor cigerlerim belim ağrır
göğüsüm ağrır yanıyor cigerlerim kimi güler kimi ağlar
bana yanar arkadaşlar ben yandım yanıyorum yanıyorum
ağlıyorlar arkadaşlar biri geliyor biri güler 5 i güler yüzlercesi
bana yanar arkadaşlar doslar yanar düşman güler eyi
düşman dahi yanar yimem içmem düşünürüm düşünürüm
ben halime cigerlerim gövdelerim gövdelerim parçalanır
cigerlerim gövdelerim gövdelerim parçalanır cigerlerim biri
güler 5 i yanar cigelerim cigerlerim
Gazeteler çifte çifte dergiler çifte çifte kimi İstanbuldan
gelir kimi ankaradan kimi fatih ilçe başkanından kimiside
üniversiteden gelir kardaşlarım arkadaşları üniversiteki
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kardaşlarım yoldaşlarım ahbablarım asgerdeki yiğit aslan
subaylarım müşterilerim yiğitlerim
gelirim yok giderim çok bakarım ben arkadaşa
gühanım yok günahım yok düşmanım yok düşmanım
yok bakamıyorum bakamıyorum çocuklara bakamıyorum
çalamıyorum çalamıyorum titriyor hep kollarım eziliyor
cigerlerim sızlıyor viçdanlarım biri didi dayıoğlu ne olur
senin sonun çalamazsın çalamazsın çalamazsın nasıl
olur senin sonun acıyoruz acıyoruz sana dostlar acıyoruz
yalan bilmem sehmi (sahmi) acıyormu yoksa yalan acep
bana gülüyormu ister gülsün ister yansın bu acıya düşen
bilir bu acıya ben diyorum biri yiyor 5 beşi bakar kıyametde
bundan kopar bundan kopar yeter artık öleceğim bu
dünyadan gideceğim babamın yanına varacağım abidini
subay mektebine koyacağım mehmetide köy enüstüne
(enstitüsüne) koyacakım cemali küçük cemal cemal küçük
onuda subaylığa koyacağım küçük gürsel küçük gürsel
X
112. HEY ATAM KALK BAK ŞU CENNET TÜRKİYENİN
HALİNE…
Şimdi neyleyim şehirde fakir halk için heç kazanç yolu
kalmadı namuslu insan için burası Gaziantep ne yapalım
bir andan oturacak ev yoktur olsada evlerin kirası yüksek
ne yapacağımızı şaşdık her sene 10 15 külek yoğurt gelir idi
köylerde bu sene koyun keçi kalmadı hep öldü birçok köyleri
tolu (dolu) vurdu ne bağ kaldı ne bahce hepsi mahvoldu ne
öküz koydu köylü ne inek hep yoksulluktan köyden şehire
durmamıya göç eyledi köyün yarısı harebe kaldı
devlet ve hökümet başkanımız durmamıya şikyetler olur
heç aldırış etmez acaba hikmeti nedir içerde yabancı devlet
üst kurmuş hal (halk) işsiz bahalılık alabildiğine hergün
çogalmış bu devir namuslu insan için zindan olmuş hey hey
atam kalk bak şu cennet türkiyenin halini bir görde nasıl oldu
bu vatan kimler soktu bu hale
ne olduysa fakir halka oldu insanlara acımıyan gendi
özgürlüğü için halkın özgürlüğünü ayaklar altında çiynedi
gendi göklere kadar apardüman dikdi halkkısa (halk ise)
ekmek parasını bulamıyor daha gendilerinden sorarsan
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Türkiye sosyalist olsun diyince aceleci olmayın daha 20
sene var Türkkiyenin sosyalist olmasına diyorlar işde
Türkiyenin en aydın adamlarından biridir aynı ismet paşanın
83 yaşındaki söylediği söze benzer 24 sene sonra toprak
reformu diyerek konuşduğu gibi ismet paşa 100 yaşasa
gendi öldükten 7 sene sonra toprak reformu olacakmış o
zamana kadar ne kadar yiğit gişi varsa hepsi türlü hastalık ve
yokluklar içinde yok olup gitmelidir ağa ve bey vurgunculuk
ve talancıkları devam etmelidir soyulup soğana çevrilmelidir
X
113. BİR GÜN CÜZDANLARIN KARŞISINA
KURŞUNLAR KONUŞUR…
Vardım bir köylünün ufak çayhanesi var ismi Ahmet yavuz
idi birinci kurtuluş savaşında yüzbaşı amcamın makineli
tüfek çavuşu ökkeş çavuşun oğlu idi bana bir kahve bişirdi
getirdi o kahveyi içer iken köyde oturan amcasının oğlu hacı
yavuz gelmiş idi GP turan fevzioğlundan bahsetdi biraz
fikir mücadelesi yapdık bana yaho amcaoğlu sende güven
partisine geç neyine lazım didi ben yok eyle şey olmaz
niçin benim çocuğum okumasın niçin benim evim olmasın
niçin benim toprağım olmasın 1 nci kurtuluş savaşını benim
babam vermedimi niye ben köleyim ağalardan beylerden
eysik tarafım nerem diyince Allah onları öyle yaratmış bizide
böyle diyinci öyle şey olmaz Allah insanları insan yaratmıştır
köle diye yaratmamışdır diyince o zaman haci yavuz dayı
oğlu aklımız erdi ereli hep böyle didi ben evet öyle oldu hep
şimdiye kadar bizleri heç insan yerine koyan olmadı amma 61
anayasası bizlerede hak tanıdı bizde hakkımızı arayacağız
ve bizde mililetvekili olacağız şimdiye kadar hep ağalar
nasıl örgürtlenip kanunları kendi lehlerine çevirdiler ise işde
bizde fıkara halk kendimiz örgürtlenip kanunları ilehimize
(lehimize) çevireceğiz bizim çocukarımızda okuyacak
bizde ev sahibi olacağız bizde toprak sahibi olacağız bizde
ihtiyacımız olan bankalardan kıreydeleri alacağız o zaman
hacı ak, dayı oğlu sana acıyorum eskiden tuyunu (tüyünü)
çeksen kan damlar idi şimdi şu haline bak niye beyle oldun
diyince insanoğluna acıyarak böyle oldum
10 senedir bakkallık yapıyorum kimsenin 5 kuruşuna
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tenezzül etmedim kimsenin namusuna bakmadım ne dinden
ne imandan dem vurmadım diyince hacı yavuz vak vak (vah
vah) sonun ne olacak sonum ne olursa olsun peki eskiden
dükkanında her şey vardı şimdi iflas etdin evet niye insanlık
için canım kurban insanlığa diyince o zaman yeğenim olan
sarıtmezere köyünden necip kılıç söze karışdı dayıma
yapmadıkları namuzsuzluk kalmadı kim yaptı sermaye
servetinin emirleri üzere onların çocukluğunu yapan uşakları
yaptı didi ve haci yavuz yaparlar dayı oğlu daha işçi partisini
de kapadırlar didi kapatsınlar anayasayı çiğnesinler onu
yapan bekcileri her şeyi izliyorlar takip ediyorlar didim
bu Türkiye hakikatlar bir gün ay ışığı gibi meydana çıkar
eyilik yapanlar mükafatını bulur zalimler cezasını görür
o zaman elmi yaman beymi yaman meydana çıkar şimdi
cüzdanlar her şeyi mübah görüyorlar bir gün cuzdanların
karşısına kurşunlar konuşur didim kalkdılar Allaha
ısmarladık diyerek köy kamyonunun yanına doğru irellediler
bende döndüm dükkana karşıma birinci kurtuluş savaşında
savaşında mucadele vermiş çcetebaşı kup (küp) halilin
oğlu ökkeş pıçak çıktı gözleri yaşlı yaşlı 50 yaşında saç
sakal bimbiyaz ağarmış gözler içine çökmüş ayağında bir
ayakkabı parça parça birkaç gün önce aş legeninin satmış
idi ekmek parası için heç umudu kalmamış ördek dede
isminde maraşın köylerinde toprak işçisi olarak gidiyorlar
çoluk çocuk omuzlarında çaput mindel yırtık iplikden gelde
bu insanlığa acıma
ben yoksul avurdu avurduna geçmiş yanlıyak çocukumu
unuttum bu gazi mustafanın çetesinin çocuklarını nasıl
unudum bu gece kaç gece uyku haram bana hem
memleketi kurtarsın babası hemde aç yanlıyak belki
zamanla yayınlanır bu yazılarım bu meseleleri türk
subayları gözleriyle görmuşdur aş legenini satıp ağlayarak
eve döndüğünü işde 20 inci asrın yüzkaraları özgürlük
türkiyesidir
bir avuç şehir ve köy ağası ithalat ve ıhracat ve onun
maşalarının uşaklarının özgürlugu satılmışların yalancı
dunyasıdır hey gidi zalimler bu dunyayı başımıza kara
getirdiniz gelecekde yüzleriniz kara ola kimsenin ahı
kimseye kalmaz bu dunyada böyle getmez
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şafık günenç
X
114. İTİN KARIN ÜSTÜNDE BÜZÜLDÜĞÜ GİBİ
BİR YUMAK OLUP YATDIM
14 4 1968 günü GP genel başkanı gaziantebe geldi hep
motorsikletleri motorlu keşif kıtası gibi önlere düşmüşler 3
le sıra sıra taksiler cipler arkasından bilinçsiz halk yayan
geliyor biz isek işçi partisinin bir odalı salonunun üzerine
oturmuş onlara bakıyorduk
tam turan fezi oğlu önümüzden geçer iken şimdi bize
selam verir didik selam dahi vermedi yanımızda sağda bir
apardüman var idi onun tepesinde olan köy ve şehir ağaları
oturuyordu onların kadınlarını selamladı ağzını göklere
kadar kaldırarak ve gülerek bayılıyorlar idi
benim canım sıkıldı ve arkadaşım olan gürenizli Mehmet
aliye bakdım hastalanmış benzi yine sararmış idi biraz
sonra bana kalk gidek neymiş sanki turan ferzi oğlu eski
halk partisinde ne hayrını gördükkine şimdi GP sini egeçmiş
başkan olmuşda bize hayır getirecekmiş yok yok bize hayır
getiren nkimseyi görmedik hayır fakire ancak fakirden gelir
zengin kendi sınıfına özgurlugunun için çalışıyor didi ben
şafık günenç ise kayseride bize asgerlikde suçsuz günahsız
ancak sille tokat geldi kayserinin çavuşlarından acemi er
iken didim
kalkdık işçi partısından kapalı bakkal dükkanını açdık
oturduk biraz konuşduk Mehmet ali taş da eve getdi akşam
oldu eve getdim 3 evlik ev kirası duruyor biri ayağım gidiyor
bir ayağım getmiyor idi vardım ölü gibi düşdüm yatağa
çimentonun 1 iplikden kilim üstünde yorgan ufacık bir oda
70 lira kirası var çocuklar darı sapı gibi yatmış alatirik
dügmesini açdım kapadım beni kimse görmesin diye
uzandım kubaganın suda uzandığı gibi ayağımı uzatsam
çocukların üstüne varacak idi aynan itin karın üstünde
büzüldüğü gibi bir yumak olup yatdım her tarafım sızı içinde
o gece yatdım kaldım tam öğlen olmuş
doğru köylü karraçlarına (garajlarına) vardım 200 tiyek
bağ verilmiş idi babamın o kadar bagından onu sürdürüm
diye gtmış idim köylü karraçine (garajına)
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X
115. SAYIN DEVLET ve HÜKÜMET BAŞKANLARI
NE OLACAK BİZİM HALİMİZ?..
Sayın devlet ve hökümet başkanları ne olacak bizim
halimiz ne toprağımız var ne evimiz ne sermayemiz ne
tahsilimiz aç susuz yavrularımızın yüzüne bakamaz olduk
ney günahımız
günahımız babalarımızın günahı babalarımız birinci
kurtuluş savaşını verdiler çekirdek ekmeği yiyip cepelerde
savaş yaptılar ingilizi fıransızı bu vatandan sürdüleir ve gazi
oldular amma şimdi o yabancıların intikamını bizden siz
alıyorsunuz bunamı layık idik bumudu (bumudur) gaziliğin
mükâfatı hem bizi Atatürk gazi yaptı siz ise bizi köle yaptınız
birandan siz soydunuz ve soydurdunuz bir yandan amirikaya
soydurup köle etdiniz babalarımızın kurtardığı vatanın içine
yabancı bayraklarını dalgalandırdınız bir yandan bizlere heç
hak tanımadan it gibi sokağa atdınız
Türkiyede fasıst (faşist) bir ağaılık derebeyliği kurdunuz
her şeyi ağalara mübah gördunuz bizim gibi gazi çocuklarına
günah gördünüz ne bize toprak verdiniz ne ev verdiniz ne
sermae ne çocuklarımızı okuttunuz heç bir hak tanımadınız
amma toprağı ağaya verdiniz kırediyi ağaya verdiniz
direktoru ağaya verdiniz ağanın çocuğunu okutdunuz
zeytinlik fısdıklık dağları suları ağalara verdiniz bize heç bir
başımızı sokacak mağarada layık görmediniz kimimiz köle
ğibi azap kimimiz hamal kimimiz çoban kimimiz agaların
yanında ağanın adana ovalarında pammıkını toplarık kimisi
ağanın evinde camları siler kimisi yüz numarasını temizler
bu büyük yüz karasıdır
uyan aydın kardaş uyan sahıp çık bize ve bu vatana
rasgelen rasgeleni soyuyor biz kimsenin 5 kuruşuna
tenezzül etmiyoruz bizi kötü yola sakk (sevk) etmen yol mu
kesek pezeveklikmi edek bizde sizin kardaşınız degilmiyız
bizde vatanın nazlı çocuguyuz niye bizi aç koyuyorsunuz
uyan uyan aydın kardaş sahip çık bize artık bıtdık (bittik)
heç halimiz kalmadı
X
116. HANİ TENEKE TENEKE NUR GİBİ SADE YAĞLAR
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HANİ PUKURSU PUKURSU DAĞ ÇİÇEKLİ KOKULU
YOĞURT, SÜT ve TEREYAĞLARI…
Sene 1968 bu sene köyüm sarıtmezeresini bir afat
tolu bağları yok etmiş idi senede 700 liralık yarım yırtık
bağ ve bafcadan (bahçeden) gelirim o sene yok idi saten
babamdan kalan maldan mülkden yok diyecek kdar mahrum
kalmış idim ve kadınımın babasından kalan ve vesesdende
(veresedende) tamamen mahrum kalmış idim
bu namussuzluğu yapanlar senelerce yıllarca köylüleri
ağayla avukat ve erzahalcılarla işbirliği yaparak hep devvirin
(devrin) ıkdıdarlarına uşaklık yapan yüzü karalar idiler idi bu
akrabalarımın cahil ve bilgisizliğinden istifade ederek
maksatları bizi birbirimize düşürüp vurup kırdıracaklar
idiler sonrada ortaklarıyla avukatlarıyla bizi soyacaklar
idiler akrabalarım bu işleri bilmezler idiler yahut bilseler
haseplerine gelmez idiler çünkü mefeetlerini severler idiler
ben bunlara sabır etdim bu sefer onlada olmadılar 1943
senesi biri sulu tarla aldım idi onuda bilgisiz insanları teşvik
etdiler türlü saktakarlık ile elimden aldırdılar haziniye mal
etdirdiler onanda kalmadılar kardeşimin oğlunun üzerine icar
olan tarlayı ve o tarlanın yine üçde birini benim idi onunda
muğalından (ürününden) bana bir yeşil büberide kurban
etdiler onanda kalmadılar babamdan kalan evimizi bacıma
teşvik ederek harebe yaptılar kimlerdi bunlar ağaların
uşaklarıydılar yıllar yılı hem gendileri sömürdü köyü hem
avukat ve agaları hem komsuyoncu hem kapzımal hem
tüçcar nihayet mal mülk kalmadı dokuma dezgehi var idi
oda batal oldu nihayet köylerde harebe kaldı bağlar bor tarla
bor bizde amirikanın kurtlu buğdasına vitasına süt tozuna
muhtaç kaldık süt tozunu yirik ve yogurtunu yirik ya kusar
rahat tederiz yahut sancıdan can çekeriz
hani teneke teneke nur gibi sade yağlar hani pukursu
pukurusu dağ cicekli (çiçekli) kokulu yoğurt ve sut ve
tereyağları noldu hani sürü sürü sarı konur siyah ala
inekler noldu uçtu uçtu gitti hani kucak koyunlu danalar ala
danalar konur danalar sarı danalar çanlı danalar hep mer
mer bağıran ineklerden olur idi ne inek kaldı ne kır begir
(beygir) kaldı ne yağız begir (beygir) ne sinekli begir (beygir)
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ne al begir (beygir) ne asıl at kaldı ne koyun ne geçi kaldı,
kaldıysada çok çok az kaldı noldu nazlı vatan sana toprağın
öldü bağ bahcen harebeye döndü köyler harebe hep türk
milleti eger musaade edilse hep yabancı ülkelere gidecek
amma çaresini bulamıyoruz hey gidi vatan hey beylemi
olacakdın keşke seni böyle görmezden önce öleydim bu
vatanı beyle harebe görmüyeydim
yıllardır yazıyorum devletin yüksek kademesini en küçük
kademesi ne kadar çocuklarımın rızkını keserek atıyorum
postaya gazetelere dergilere heç haber yok kimse dahi
sormaz yalan zannederler komünist dirler yalan değilim
isterseniz gelin göstereyim sizde gorseniz gözaşlarınızı
tudamazsınız aç insanlar işsiz insanlar duvar diplerinde
sürünen insanlar neresi diyeceksiniz kurtuluş savaşını
vermiş bir gazi ünvanı almış Gaziantep
niye bu gadar acı cekiyorsun diyeceksiniz haklıyız açız
perişanız cahiliz geri kalmışısız türlü hastalıklara kurban
getdik adam olacağımız kalmadı çocuklarımız bize düşman
görünüy yoksullukdan her apardumanın önünde bir yeni
araba 1 köyde 1 direktor yoktur nereye gidiyoruz halimiz ne
olacak amirikan orduları çökmüş kara bulut gibi hale nasıl
uyuyoruz gelin kardaşlarım yine girelim bu kurtuluş savaşına
yine ölenimiz ölsün kalan kurtulsun namus kurtulsun şeref
kurtulsun amirikasız yaşamayız diyen amirikaya getsin bizim
dostumuz yalınız Türk rejimimiz Mustafa kamal yaşasın
Atatürk yaşasın türk milleti kahrolsun somürücü amparalizm
selam sana aydın kardaş yiğit kardaş Gaziantepten selam
Bakkal Şefik Günenç, Akol catdesi no 3 Gaziantep
X
117. ELİME BİR YERDEN 4 EL BOMBASI GEÇTİ…
Şimdi eyle anım oluyorkine Türkiyede ne kadar amirikan
var ise öldürüym diyorum bundan 3 ay önce elime bir yerden
4 el bombası geçdi amirikan subaylarının Gaziantebe
geleceğini duydum didim yarın ben gider beklerim bunlar
gelince arabalarına atar öldürürüm didim yanımdada birkaç
arkadaşım var idi varmış biri subaya bizi meseleyi anlatmış
baktım subay yanıma geldi böyle böyle yapıcımışsın aman
bunu yapma daha zamanı değildir memleketin ziyanına olur
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didi beni vazgeçirdi
ey dostlar beni belki kınayan var belki sevdiği için
belki sevmediği için olabilir amma birde davanın içyüzünü
amirikanın bize oynadığı oyunu fakir halk yığınlarının
zenginler tarafından nasıl soyulduğunu anlasa oda deli
olur ben beyle biliyorum belki gendi mefeettini (menfeatini)
millet meeetinin (menfaatinin) üstünde tutarsa ona sözüm
yok onda insan sevgisi yoksa parayı seviyorsa o zaman iş
değişir o zaman türk ordularınıda satar
saten benim heç bir zengine ehtimatım kalmamışdır
benim sevgim aydın namuslu subay memurlarına fakir
halk yığınlarına gelin kardaş bir olalım kayı kafaya çatalım
paramızla malımızla canımızla her birlik ve beraber olalım
yabancıyı toprağımızdan atalım, türkiyenin nimetlerinden
faydalanalım
hep kardeşiz fakat yabancıyla iş yapıp bu ülkeyi bu hale
getiren bu ülkede durmamalı bunlara ehtimatımız kalmadı
artık yeter bunlardan çektiğimiz ululardan kalma bir söz var
alışmış kudurmuştan kötüdür
1946 dan sonra bunlara bir kesim eyi niyetli dostlarımız
sordu bunların babalarının bu devlete böyük kötülükleri
dokandı didikleri zaman efendim babamızın bu devlete
kötülüğü dokanmışdır amma bizimde faydamız dokanır
dediler devleti ele geçirince hırs sardı gendilerini nihayet tam
bir çıkmaza soktular türk halkınıda, hale (hala) bu işler Allah
emri diyorlar utanmadan bahalılık Allah gelen diyorlarda
bizleri yabancılar soyuyor ağalarla ortak olarak demiyorar
X
118. ESKİ GÜNLER BUNDAN DAHA RAHAT İDİM…
Bana 120 tiyek bağ vermişler idi bu 120 tiyek bağa 150
lira masraf emek ettiririm yine bunuda gendileri yerler idi
bir gün benim şoför arkadaşım var idi meseleyi anatdım
gendine bu kadar emek ediyorum para veriyorum yine bu
seferde utanmadan bu 120 tiyeğin üzümünü yiyorlar didim
şoför Ahmet altınocağı yarın Gaziantepden sarıtmezeriye
gidek o bağın üzümünü kesek kamyona doldurarak gelek
didi sabahliğin kalkdık beraber kadın erkek çoluk çocuk eski
bir kamyona bindik gettik Gaziantebin sarıtmezeresi köyüne
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bağa doğru vardık yine beylerin dostu ve adamlarının
öğretmesiyle yine 2 baranını kesmişler neyse didik o gün 1
de oğlak götürmüş idik onuda boğazladık yimek yaptık
ikinci sene heç bir şeyi olmayan fakir biri arkadaşa verdim
hem sürsün hem yisin o sene o zevallı surkdu (sürdü) emek
etti bu sefer adamcağız dövülüyor bağda bunları yaptıranlar
ağa ve ağaların sivrilmiş uşakları bunu yalınız bana değil
Türk halkının ve Türk köylüsünün üstünde oynamaktalar bu
oyunu
daha bana binde 10 yaptılar çünkü yıllardan beri ben
hem kitap okurum hem gazete eyi değilsede halime
göre bilinçliyim ya öteki zevallı köyde mezarlık arasında
yeryüzüne boş gelip boş giden onun dünyadan heç haberi
yoktur onun başına ne gelse Allah yaptı diyor kaderimizmiş
diyor çükü (çünkü) adamın dünyadan haberi yoktur eger
kökden bilinçli olsa köy halkı heç kımseden korkmaz ve
benim gibi davalarına sahip çıkarlar
şimdi beni bu bilgiye sahip edenlere çok çok minnattarım
ne kadar minnatdar olsam az fakat eski günler daha bundan
rahat idim sebebi ise ne yabancıların bizi soyduğundan
haberim var idi ne ağaya bir barmak bal için işsirliği yapan
satılmışları biliyor idim şimdi rahatım kaçtı
X
119. KÖYLERDE DERGİ ve GAZETE YOK ve
ÖĞRETMENLER TAM RANDIMANLI OKUTAMIYOR…
Çok sürmedi babam mehmet günenç öldü sonradan
kardaşımlarım babamın mallarını saktakarlık ile kimini senet
etmişler kimisi tapu nihayet bana bir şey vermediler tabi
beni matdi ve manevi irelletmek istemiyorlar idi bunlarda
benim akrabalarım idiler fakat bunlar toprak ağası ve şehir
agalarıyla işbirliği yaparlar idiler nihayet bahse konu olan
tarlamıda hazineye çaldılar nihayet babamın didiği şekilde
8 nüfus oldum şehirde göç etmek meçburiyetinde kaldım
çocuklar mektebe gidiyorlar fakat köy okulu beni tatmin
yapmadı bir ay önce kapanıyor köy okulları bir ay sonra
açılıyor köylerde dergi ve gazete yok ve öğretmenler tam
randımanlı okutamıyor
çok kalsa bir öğretmen 1 köyde 2 sene kalıyor halbukine
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ilk mektep 5 sene 3 veya ilkokul bitene kadar çocuklar
dengeser oluyor kafası, saten köylü çocuğu çekingen
nihayet şehire göç ettim ve gaziantebin akyol okuluna
çocuklarımı okutmaya başladım baktım başıma kıyamatlar
kopmaya başladı sanki dayıma biz eşek olarak yaradıldık
küldürü (kültürü) gendileri okusun sermaye gendilerine
apardumanda gendilerine köyleride halı halınca bölüşmüşler
bizi köle olarak kullanmakdalar
biz çalışdik gendileri yidi babalarımız çalışdı babaları yidi
babalarımız düşman cepelerinde memleketi kurtardı yine
ağa gendileri gendilerinin çoukları yüksek öretim yaparlar
dokdur mehendız kimyakar olur bizimkilerini lisedede
okutmazlar ancak imam hatibe müsaade ederler 400 lira
maaş verirler halbukuni gendilerinin çocukları en aşağı
3000 liraya maaş alırlar tekrar bunanda durmazlar bizi
komünistlikle suçlarlar gendileri Müslümanlık yaparlarmış
gibi bu zevallı halkı cehaletlığindan istifa (istifade) ederek
kandırırlar yada para karşılığında uşaklık yaptırırlar
X
120. VAY BENİM NAZLI ŞAHANIM SENİN HALİN NE
OLACAK?..
Babamdan kalan vevreseden hemen hemen mahrum
idim kardaşlarım bana hıyanet yapmışlar idi fakat babam
ölmeden önce bana kardaşlarımın yapacaklarını biliyor idi
bir gün beni yanına çağırdı gendisi felç olmuş idi bana oğlum
şefık niye yanıma gelmiyorsun didi ben ise dokuma dezgehi
işliyordum baba çalışıyorum diyince peki oğlum çalışıyorsun
amma çalışdığın parayada sahip olamıyorsun kim ister ise
veriyorsun sovukda sıcakda mekik atıyorsun kazanıyorsun
canına yazık değimli diyerek beni sorguya çekdi
evet babacığım doğrusun didim benden biri para istese
bendede olmasa başkasından bulup vermezsem sabahlara
kadar uyku uyuyamıyorum diyince baktım vay benim nazlı
sahanım (şahanım) senin halin ne olacak didi ne yapalım
ne olursu olsun didim bu bir yaradılışdır benimde huyum
budur didim yine ağladı pekiy eyleyse vilayetimizi olan
gaziantebe get hangi bağı hangi tarlayı istiyorsan senin
üstüne dapusunu ferreh (ferağ) edeyim didi ben hayır
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eyle şeyi kabul etmem didim niye didi benim kimsenin
malında hakkım yok didim tekrar ben senin kabirine leke
getirmem ve sana sövdürmem didim pekiy senin halin ne
olacak didi sebeh (yarın) bir sürü çaput baş olursun sana
yazık oğlum didi olsun istersem ölüm (öleyim) acımdan
kimsenin veresinde gözüm yoktur didim sen bilirsin oğlum
yalnız sana bir vesiyetim var dutarmısın söyle didim söle
ne dersin başüstüne Didim ben ölürsem kardeşlerin sana
pusluk (puşluk) yaparlar sen döğüşme pekiy didim senin
sonun pek eyi olur fakat çok saburlu ol bir zaman gelir çok
sefalete düşersin fakat saburlu olmalısın sonun çok eyi olur
senin didi pekiy didim musaada istedim verdi yine dokuma
dezgahine girdim çalışmaya başladım
X
121. HARPDE SUBAY YANLIŞ EMİR VERİRSE
DİNLEMEYİZ…
Gaziantebin yiğit cesur terbiyeli bir yiğit aslanı var
idi nefisli kabadayı idi 1926 doğumlu idi Gaziantep
mücadelesinde kurtuluş savaşı vermiş gazi Mustafa kemalin
mücahitlerinden güreniz köyünden atdar mehmetin oğlu
Mehmet ali taş idi
senelerce CHP tepebaşı ocak başkanlığını yapdı mal
mülk diye bir evden başka heç bir şey yok idi geçimini ipek
dokuyarak geçirir idi 5 çocuk babasıydı hergün tepebaşının
CHP partisinde idi kazanır çalışır kazandığı paranın yarısını
çay şeker sigara alır CHP ocağında harcar idi 1957 de
27 mayısda askeri devrim oldu zenginlerin CHP DP nin
zenginleri kolkola girerek yiyip içip kefler (keyifler) yaptılar
ne Mehmet ali akılda kaldı şefik günenç kaldı bizleri çarşıda
pazarda görseler yönlerini öbür tarafa çevirirler idi
nihayet sivil idare kuruldu partiler yine faaliyete geçdi
birde köylü işçi küçük esnafları teşkil edildi amma yiğit
Mehmet ali hem verem oldu hem şeker hastalığına düşdü
heç bir zengin beyler Mehmet alinin halini sormadı nihayet
Mehmet ali ile birlikde ikimizde Türkiye İşçi Partisine geçdik
birgünduyduk meçlisde Türkiye işçi partisinin Tip İstanbul
milletekili emekçi yazarı çetin atlanın dokunulmazlığını
alıyorlar hemen arkadaşlarla bir yürüyüş tertip etdik Mehmet
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alide dahil başa ben durmak üzere bankartda elimde
şu yazılıyda amirikan amparalizmin gücü çetin atlana
yetmiyecekdir diye
istasyondan yeridik abidiye çelenk koyduk fakat partinin
üst kademesi müsaade etmedi isimleri doktor sabit atay
Mustafa demirpençe hasan bozkurt süleymen ceydeli
hössev müslüm durmaz Hayri tütüncüler bu şahıslar birde
bizi kınama toplantısı toplayıp bizi kınadılar amirikan
ordularını bizmi türkiyeye sokduk da kınıyorlar idi
Mehmet ali taş sokakda … kınanmıyor ç Altan gibi bir
yiğit memleketi kurtarmak için çalışıyor ona yürüyüş yapdık
diye bizi kınıyorsunuz Osmanlı salsalatını (saltanatını)
çetin altanmı yıkdı Osmanlı salsalatının mahkemesinimi
yapıyorsunuz bize didi emrimizi dinlemiyorsunuz askerde
subay emir verirse haksız olsada dinlemek mebursunuz
didiler hari (Hayri) demirci harpde subay yanlış emir verirse
dinlemeyiz ve vururuz çünkü Atatürk dayıma ireli diyordu
buda ileriyedir ilericilikdir didi
X
122. KEŞKE KÖYDEN ŞEHRE GELMEYEYDİM…
Keşke köyden şehre gelmiyedim o zamanki bilmediğimi
bilmeyedim yine dağlarda çift sürseydim bağ bel belliyleydim
budam budayaydım kavun dikeydim karpuz dikeydim sogan
dikeydim fasulya büber dikeydim patlıcan dikeydim hepisini
yetireydim diye düşünürüm bakarımkine ne inek kaldı ne
öküz ne keçi ne tarla ne bağ noldu satdımmı yok bir kısmını
ağalar ele geçirdi bir kısmını ağanın adamları bir kısmını
hazine aldı bir kısmını ağanın politikacıları avukatları
babamın veresini kardaşlarım sakta (sahte) tapu ve senedi
yaptılar gelde bu şerefsiz düzenin içinden çık
aha köye geldim neyle geçineceğiz çocuğu nasıl
okutacağız köy mektepleri bir ay kapanır bir ay sonra açılır
dergi yok gazete yok bir gözüyün önüne al akyol okulundaki
hoca kadın leman yeşiltepeyi birde köydekileri
köydeki ortaokuldan çıkmış öretmen vekilini akyol
mektebinin öğretmeni arasındaki farkı gördünmü bir akşam
gazetesi yahut cumhuriyet gazetesiyle horuyet gazetesi bir
olurmu olmaz tabi akşam cumhuriyetin okurları uyanık bilinçli
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hürüyet gazetesini okuyan dikkat et dünyadan haberi yok
işde köydeki okuyan çocukla akyoldaki okulun farkı böyük
bir sosyalist lisede okuyanın çocuğun bilgisine bak birde
imam hatipde okuyanın bilisine bak liseli çocuk sosyalist
bilimsel yoldan dünyadan haber veriyor imam hatipdekiler
dünyadan haberi yok
akyolda okuyan zengin çocuğu ekserisi lise yine eyle
imam hatip okulunndakiler fakir köylü çocukları bu köylü
çocukları demir ökçe kitabı okusa sen niye bu komünist
kitabı okuyorsun bunu okuma denir zengin varlıklı beyler
sen sen dini kitap oku dirler
pekey kardaşım ben okulda imam hatipde her gün
okuyorum birde sen dini kitap okuda bende şu demir ökçeyi
okuyalım heminde komünist değil yazarı bir amirikan yazarı
ah birde elime harabeler geçsede okusam o da fıransız
yazarı o zaman gözümün önündeki kara perde gider gözüm
açılır heryeri görmeye başlarsın bunları okuyunca kimsenin
tesirindede kalmazsın yine sana kominist derler sen ona
bilader senin bu kitaplardan evinde 100 tane var bu kitapları
sizler yıllardan beri okuyorsunuz heç camiyide bilmezsiniz
yinede Müslüman bizik dersiniz sağa döner bizi soyarsınız
sola döner bizi soyarsınız bunanda durmaz amirikan asgeri
ordularına üst kurdurarak şirketleşe ortaklaşa bizi soyarsınız
yok artık buna musademiz kalmadı ne amirikanın
şırketleşe soymasına razıyık nede sizin soymanıza atatürkün
didiği gibi biz kazanıp biz yiyeceğiz amarika vatanımızdan
getsin vatanımızı kana boyamasın
X
123. MALININ BİRİNİ SAT HEPSİNİ ÖLDÜRMEDEN
BİRİNİ ÖLDÜR…
Keşke köyleden gelmiyeydik o zaman ğibi bilmiyeydik
yinede dağlarda çcift süreydik bağ beliyleydik budam
budayaydık kavun dikeydik karpus dikeydik sogan ekeydik
fasulya ekedik büber ekeydik patlıcan dikeydik hepsini
yapaydık bor ve kör kalan akşam sabah toprak niye ağlıordu
gel gel eski dostum yetiş bana kurtar beni diyordu
şeyle bakdım ciğerler parçalanıyordu tarlaya bakdım
otlanmış köklenmiş öksüz kalmış sokakdaki evsiz barksız
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kalmış gibi ağlıyordu düşündüm marak (merak) etme
didim bir gün kurtulacaksın çok yakın diyerek müsadenle
ayrılıyorum seni unutmam seni unudursam kör olayım
diyerek uzaklaşdım
bağlara bakdım adam görünmeyen bağlar tiyekleri horoz
gibi kalmış noldu didik yetim kaldım diyordu ben niye didim
bakanım yok diyordu o cennet gibi bağa da seni unutmam
seni unudursam kör olayım didim ayrıldım
içerim çok acıyarak incir bahcesine geldim oda zayıflamış
noldu didim öksüz kaldım bakımım yok didi pekey didim
eğer seni unudursam kör olayım didim
doğru köye geldim evler yıkılmış harebe doğru
arkadaşlardan birini buldum bu tarlalar bor bu bağlar bor bu
incirler meh olmuş (mahvolmuş) niye beyle oldu didim öküz
kalmadı inek yok koyun kalmadı Şahan ne yapalım didi gel
senen bir direktor alalım didim param yok beniki de yok
malıyın birini sat hepisini öldürmeden birisini öldür mühsin
didim pekiy
geldik direktorcunun yanına pankadan bana muameleni
yaptırda getir 11 bin lirada peşin getir didi ziraat pankasına
vardım vaziyeti anlatdım diyor ziraat bankası 300 ve 400
dönüm kadastrolu tapun varmı diyince yok beyim ancak
senin dediğin kadastrolu tapulu 350 400 ağalarda bulunur
didim ne yapalım kardaşım bize (bizde) bir emir kuluyuk ne
şekilde emir verirlerse onu yaparız didi doğru şehre geldim
sayın reisicumhura ve saın çetin atlana ant dergisine yazdım
haber gelmedi
Bakkal sefık günenç
X
124. KİMSE KİMSEYE ACIMIYOR…
5 6 1968
viatnam kurtuluş savaşı hoşiminin kitabını okuyor idim
yanıma yakın köylerimizden ulu mahsereli bicanın oğlu
Halil isminde ortaokulun son sınıfında okuyan genç talaba
(talabe) geldi biraz sosyalistliği kavramış idi okudu bana
izah etdi ve sonra şafık dayı didi sana kitap vereyimde oku
didi sen okumaya çok havaslısın didi evet çok havaslıyım
amma kitap alamıyorum çünkü kitap 10 liraya en ucuzu
zengin beyler bize okuma imkanı vermediği gibi kitap almak
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için para imkanı vermiyorlar ev kira dükkan kira 3 aylık
ev kirası 3 aylık dükkan kirası duruyor veremedim bu gün
çeşit çeşit borçlularım geldi veremedim niye diyince bir tar
(tarlam) vardı hökümet aldı hazineye çaldı ekmek parasına
muhtaç etdiler zalimler ekmek bulamayan nasıl kitap okusun
6 tane çocuğum var gelirim heç kalmadı bana acıyan
yok şikayet yapmadık bir makam kalmadı heç biri halimi
sormadı günahım yok idi 4 tanesi çok zaman mektebe aç
gidiyorlardı ne yapacağımızı şaşırdık bakak bakalım halimiz
ne olacak acaba bir gün hakkımız verilirmi yoksa acımızdan
ölür müyüz
öyle halle geldik kine kimse kimseye acımıyor ne bacı
kardaşa ne kardaş bacıya ne kardaş kardaşa yalınız bana
acıya bir tanesi var idi vah vah yazık diyordu birgün böyük
kaynımın kadınını çağırdım bu dunya böyle getmez kıyamet
yaklaşıyor didim sesini çıkarmadan getdi çünkü kadınımın
babasının veresini vermiyorlar idiler biz didim bir başımıza
gelecek var biri yir 5 i bakar işde kıyamet bundan kopar
çünkü bunu hak etdiler insafsızlar
Şafık günenç
X
125. BİRKAÇ ARKADAŞ NİYE MEHMET ALİ ve ŞEFİK
PARTİYE GELMİYOR DEMİŞ…
29 4 1968 mahalle belediye önsecimi Türkiyede her
vilayetde oluyor idi
önseçim bitti sandık açıldı Türkiye işçi partisi mağara gibi
bir yerde oturuyor idi her partinin il binası saraydı bizimki
mağaraydı o mağara gibi bir yerde biraz badana yapdık
içine birde çay ocağı kurduk her üye 1 lira veriyordu bazanda
bağış veriyorduk 5 10 lira bunlarıda çocuklarımızın ekmek ve
rızklarından keserek o gün aynı tarihde oturup çay içerken
ocakda ali karaca il genel ikinci adayla belediye başkan
adayı hasan bozkurt münakaşaya başladılar ali karaca bu
davaya hıyanetlik yapanlar sosyal devletin gelmesine men
olmak istiyenler sonunda ezilecekdir didi hasan bozkurtnan
münakaşa yaparken hasan bozkurt ne diyorsun ali diyerek
ne diyeceğim fakir halkın hep umudu sosyal adaletin
gelmesi bak ayrancı ayranını atmış gelmiş ocakçı Ahmet 20
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lira yevmiyeyi bırakmış 3 5 liraya burada çayçılık yapıyor
Mehmet ali dezgehini bırakmış gelmiş diyince efendim
herkesde işini bırakıp gelmesin didi o zaman bakkal şefik
arkadaşım bu yolda varını yoğunu kayip etdi o misgilim
dükkanda mef oldu (mahvoldu) o zaman Süleyman ceydeli
karışdı ben dedi buna şahsan inanmıyorum dükkanını
bırakıp gelmesin didi ve ben şefik o zaman benim dükkanım
senin için batmadı Türkiye için batdı batsın senden beş
kuruş istersem verme
birinci kurtuluş savaşını fıransız ve Ruslara babam
amcam vermişdir amma tekrar amirikan kuçağına
düşmüşdür 2 nci kurtuluş savaşını veriyoruz benim babam
ve amcam birinci kurtuluş savaşında devletin bir kuruşuna
tenezzül etmemişlerdir bizde kurtaracağız ve icabında
canımızı vereceğiz diyip çıkdım partiden bir hafdadır
gitmiyorum amma davamda devam ediyorum birkaç
arkadaş niye Mehmet ali ve şefik gelmiyorlar partiye diyerek
söz konusu olmuş Süleyman ceydeliyle münakaşa yapmış
Hayri kurtgözüde, Süleyman ceydeli ney oluyor diye canı
sıkılmış hayrı kurtgözü sanayi bakanı müfetdişiydi sanayi
bakanı Mehmet durgut işten el çektirdi
X
126. ÇOCUKLARIM YALINAYAK ve ÇIPLAK İDİ…
7 5 1968 günü sosyalist arkadaşlarla birkaç gişi hoşgör
kahvesinde oturduk konuşduk saat ona kadar 10 dan sonra
gözüme cehennem olan eve döndük Mehmet ali taşla
yiğit arkadaşla konuşuyduk derdimi gendisine yanıyordum
bacım yanıma geldi dün didim sana acıyorum ben bacıma
bennen bitmez didim türk halkına ve fakir halka acı didim
sen hapis olursun didi niye bu kadar çektiğim haksızlık
yetmezmide birde hapis olayım kimin malını çaldım kime
uşaklık yapdım kimin namusuna bakdım suçum ney
particilik zengine helalda bize haram mı anayasanın bize
verdiği hakkı kullanıyoruz didim bacım getdi ben bu sözleri
kıymatlı Mehmet aliye anlatdım ve döndüm
Mehmet ali Didim almanyadan kardaşın kadınına para
göndermiş evinizin yanındaki evi alın diye eğer aldınız ise
ben oturayım çünkü benim oturduğum eve dezgeh kurulmaz
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onun için bir dokuma dezgehi kurulacak ev geçse elime
dezgeh işlerim başka umudum kalmadı gelir kanallarım
kesildi dükkanımda iflas etdi 2500 lira esnaf kefalete borcum
var 20000 den fazla Ahmet memik kömürcüye borcum var
memik kömürcü yanıma geldi bu gün paramı ver didi ben ise
esnaf kefalet müdürü Tahsinin yanına vardım para yok didi
sarıtmezere köünde 3 timin tarlam var idi alıcı bulursam
onu satacakdım belki onada men olurlar amma başka heç
umudum kalmadı 6 nufussum çocuklarım yanlıyak ve cılbak
idi herkes bana gülmüyor idi bazı eyi insanlarda acıyor idi
eski zengin dostlar bana selamda vermiyorlar idi eskiden
istemeden al şu parayı dükkanının doldur diyen beyler şimdi
yüzüme bakmıyorlar sanki gendilerine gökden indi zenginlik
bizimki balcan canımızda gendileri ki can idi Mehmet aliye
anladıyordum bakdım Mehmet alinin gözü yaşardı musaade
istedim melil melil Mehmet ali eve döndü bende eve döndüm
aynı yazdım işde viçdan özgür özgür Türkiye
şefik günenç
X
127. LÜTFEN KOMÜNİSTLİĞİ BANA TARİF EDER
MİSİN?..
24 4 1968 günü Gaziantep in yeni garraçlarına getdim
orada köyümüzün komşusu karakuyu köyünden şık Mehmet
kiyanın oğlu Mustafa kahvecilik yapıyordu yanıma geldi sen
didi bizim çocuklarımız en böyük mekteplerde okuyacak
diyormuşsun didi eve didim nasıl oluyor didi ben ona
şimdi sizin kapitalist düzeninizde sizin ağaların çocukları
hep amirikan kollazlarında (kolejlerinde) nasıl okuyor özel
okullarda okuyorsa yarın türkiyeye sosyal düzen gelirse
bugün onların okuduğu okulda yarında bizim çocuklar
okuyacak sizin parti komünist didi ben lütfen komünistliği
bana tarif edermisin köle didim insanları çalıştıracaksınız didi
evet çalıdıracağız şimdi senin gibi insanları bu kahvelerde
uyutmuyacağız harabe olmuş köyleri şenlendireceğiz borkör
kalmış arazıları bağları bu durumdan kurtaracağız Türk
parasını ve Türkiyenin şeref ve hasiyetini yükseldeceğiz
amirikanın kokmuş buğdasına ve süt tozuna muhtaç
olmuyacağız insanlar koyun sürüsü gibi sokaka atmıyacağız
156

EMANET
toprak reformunu mutlaka yapacağız ağır sanayi kurarak
faprıkaları kuracagız fakir halkı ağaların avukat beylerin
kefi (keyfi) için biribirine düşurmuyeceğiz illede bana oy
ver deyip baskı yapdırmıyacağız halkımızın cahil olmasına
musade etmiyeceğiz köy enüstüsünü acacağız köylünün
mercimeğini nokutunu üzümünü zeytinyağını vs borsacı
ağalara soydurmayacağız komisyonculuk yapıp oğlunu
tüccar yapıp 2 3 defa hicaza giden haci süsüyle cahil
halkı soydurup ezdirmiyeceğiz diyince siz didi top atmış
bakkal kahvecılersiniz araya düşmüş zenginlerin malına
göz dikiyorsunuz diyınce evet biz sosyalist bilimsel yoldan
anlatıyoruz kimsenin 5 kuruşuna tenezzül etmek yağsız
yogurdu yağlı diye satmak o senin didiğin kahveci dostlar
kumar oynatmaz esrar içirmez işte sakta düzen namuslu
insanları köle yapmışdır çünkü iyi insan insana acır siz ve
arkadaşlarınız insana acımasınız (acımamazsınız) çıkarınız
için bu milleti ve devleti esarete mahkum yapıyorsunuz ayip
bu Gaziyurtun çocuklarına yakışmaz siz yakıştırıyorsunuz
bu gün beyle gitmez devleti yöneten beyler gaziliğimiz birkaç
şahısa mal olmuşdur bu vilayetde öbür taraf bilgisizlikden
yoklukdan gişiliğini kayip ederek köleleşmişdir kim yapdı bu
gün yurdun nazlı çocuklarını mefeetçi (menfaatçı) beyler
bir gün yayınlanacak bunlar bana belki sövecekler önce
gendilerine sorsunlar
Şafık Günenç
X
128. AMERİKAN ASKERİNİN OLDUĞU YERDE
ÖZGÜRLÜK OLUR MU?..
VİETNAMI GÖRMÜYOR MUSUNUZ?..
9 5 1968 günü köy militan çocuklarıyla 2 6 1968 de
yapılacak sanato il genel meclisi muktarlık seçimi için
halk karanlıkda kalmış cahil bırakılmış köylere hitap edip
aydınlatmak için ve köylülerin yetişmiş köylü çocuklarını
işbaşına getirıp ağırlığını devlet yönetimine koymak için
Türk toprağını çalışdırır Türk böyük sanayısını kurup
karanlıkda kalan bilgisiz yoksullukdan yolsuz susuzlukdan
kurtulması için Türk devletinin Türk subalarının yabancı
amparalislerinin elinden kurtulup bağımsız sosyal bir
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devletliğine kavuşmak için, köy çocuklarının ismi köylerinin
ismiyle yayınlıyorum, amma mülk ve arazıları olmadığı
için şehirde sürünmekdeler isimler Mehmet ali taş güreniz
köyünden ali karaca saban sürdüren bir sene biri köyde
öbür sene başka bir ağa köyünde Mahmut saban şimdi un
fabrikasında işçi ferzi geneyik köyünde oturmakdadır şoför
Sabahattin geneyikli sanat okulu mezunu şefik sarıtmezereli
Gantepde bakkal şimdi
Gaziantepden köylere çıkıyoruz küçük kızılasarda
(Kızılhisar’da) heç kimse yok idi zemgede köylülerle köy
dertlerini beraber dile getirdik ortak olarak anlaşdık 2 ev
kir tamamen heç bir bilgi yok burç köyü nisbeten aydın
belen köy orta Sipke orta karadinek oda orta fakat tam
uyanmamış 2 köy davasını kökünden kavramış kimse yok
diyecek kadar az yazık yazık Türk köylülerine yazık insanın
çiğeri parçalanıyor eger bu zamana kadar köy enüstüleri
kapanmasaydı bu köyler harebe halinde kalmazdı o köyleri
gezdik pikapla amma kefinimizi (kefenimizi) boynumuza
dakdık gezdik pikap dere ve kayaların üstünde gidiyor bazen
pikappı yitip çıkarıyoruz bazen pikap istop ediyor derelerde
tepelerde hemen pikapdan atlıyoruz tekerin altına taş koyup
yitip çıkarıyoruz belen köyün içinde heç su yok 500 metre
aşağıdan dereden su getiriyor kadınlar omuzlarında çatıyı
asmışlar sipkeynen karadinek de öyle sayın devlet adamları
böylemi özgürlüğümüz dahasıda var amirikan incirli hava
alanındaki amirikan asgerlerinin olduğu yerde özgürlük
olurmu viatnamı görmüyormusunuz
şefik günenç
X
129. FIRANSIZ GİTSİN AMERİKA GELSİN DİYE Mİ
SAVAŞTIK?..
Hey gidi zengin beyler insanlara acımayan beyler şeher
ve köy ağaları 25 yıl evvel sakta (sahte) bir demokrasi
kurdunuz ortaklarınız amarikayla birleşdiniz ilikilerimizi
sordunuz (sömürdünüz) bizi yokluk sevalet (sefalet) içinde
kimizi (kimimizi) verem etdiniz kimimiz şeker hastası
yapdınız kimimizi intihar ettirdiniz yoklukdan çoluğumuzu aç
bırakdınız kardaşı kardaşı vurdurup duşman yapdınız bizler
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sefaletde can çekerken çocuklarımızın eline kuru ekmek
geçmez ve babalarımızın kurtardığı Gaziantep gibi dünyada
eşi görmedik (görülmedik) vilayetde başımızı sokacak
mağarayı bize layık görmediniz
bizlerin eline bir tabak kuru pilavı layık görmezken siz
saraylarda 15 kap cennet hayatı gibi kuş südüne kadar
şişe şişe göbekleriniz ağzınıza çıkdı kadınlarınızın kolları
dirseklerine kadar altınla dolu 3 ayda bir iskarbin yeni
kundura 3 ayda bir elbise giyer iken bizim elimize eskisi
geçmez hem seferde (savaşta) kaç get şama, şarka hemde
hazar zamanda gel ortaklarınla soy zevallı gazi çocuklarını
borsalar kurarak doldur ambarları sat 3 fiyatına, fakir aç
memur aç subay aç köylü aç birini beşe al sat beş misline
Türk halkına yabancı devletlerin üsttünü (üssünü) getir
ordularını getir doldur türkiyeye kadınlarımızın ahlağını
bozsun yabancı orduları sen baka baka dur buna karşı
çıkan türk yiğitlerine dinsiz imansız kominıst diye durmadan
bilinçsiz cahil halkı kandır milleti ve memleketini seven
yigitleri durmadan hasiyetsizce ez babam ez bu memleketin
acısını sen çekmedin bir gün gelir bu yapdıklarınızın hasebi
sorulur sizden
6.500 gişiyi biz verdik kurban fıransızlara fıransız getsin
amirikan gelsin diyemi yapdık oy verdik diye memleketi
satınmı didik hey gidiler hey
X
130. ATALARIMIZIN EMANETİNİ ÖLMEYİNCE YABANCI
DEVLETLERE VEREMEYİZ…
Hey gidi kepazelik hayat ne çekti bu can senin elinden
hem ben hemde bu sefil yavrular niye çekildi bu ıstıraplar
kimin malına canına namusuna tecavüz etdim neydi suçum
günahım, günahım dürüstlük idi ya dürüstlükde çekilmez
oldu ton ton vurgunculuk haksızlık göklere yükselirken
dürust niye oluysun sende yapda ağzını açma ağzını
açarsan seni yok ederiz aç koruz ekmek parasına muhtaç
ederiz diyorlar idi
ben senin senin gibinin sözünden korkmam hakikatdan
ayrılmam diyordum alemi doğrusu senmisin diyorlardı böyle
gelmiş böyle gider diyorlar idi ben hepimiz hırsız mı olalım
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diyor idim elinden geliyse sende yap diyor idi biraz önce
dinden imandan dem vuruydum allahdan peykamberden
şımdiyse hırsızlığa haksızlığa teşvik ediyorsun buna sakda
dincilik dirler artık inanmıyoruz bu haksız sözlere ayip diyor
idim o siz kaç gişisinizkine hepiniz işsiz sapsız (ipsiz sapsız)
insansınız eger adelet partili olsaydınız 8 yüz lira ayda
aylık alırdınız kefinize (keyfinize) bakardınız diyor idi ben
yok olmaz didiğin diyordum niye diyor idi o zaman türkiyeyi
Amarikan beylere satmalı diyordum satılırsa satılsın diyor
idi ben yok bu vatanı babalarımız kurtardı o atalarımızın
emanetini ölmüyünce (ölmeyince) yabancı devletlere
veremeyiz önce canımız getmeli sonra öyle kola vermeyiz
siz kaç gişisiniz bize güç yetmez diyor idim, o diyordu bir çetin
Altan bir aybar ne çıkar diyordu o 2 gişi meçlisde ve akşam
gazetesini devamlı hele okuda gözüyün önü nasıl açılır
bizim nasıl hak ve adelet getireceğimizi anlarsın insanlar
çürük ağaç gibilikden kurtulacak iskembede (iskemlede)
oturupda oturduğu yerden düşüp ölemiyecekdir kimse
yoksul kalmayacak, yarın ekmek parasını nasıl kazanırım
diyerek kendi kendini deli yaapmıyacakdır aynen bir yeni
yerden bitmiş gibi gül fidanı gibi olacakdır benim param
çok sen bir çaapulçusun diyemiyecekdir heç kimse kıravatlı
beylerin önünde ceketini ilikli olarak put gibi duramıyacak
sen neysen bende oyum diyecek anayasanın…
X
131. BÖYLE Mİ OLACAKTI TÜRK MİLLETİ…
14 5 1968, 3 ay dükkan aylığını verememiş idim 3 aylık
ev kirası duruyordu ev sahibi dükkanıma geldi 2 aylığını
verdim 1 aylığı kaldı
15 5 1968 günü sabahlığin kardaşı geldi anlatdım yarın
pankadan 1000 lira alacağım didim biraz sonra yine geldi
noldu didi ben yine yarın didim noldu paranızımı yidik Didim
yiyemezsin didi ben şimdiyedek kimsenin parasını yimedim
bir aylık ev kirasınımı yiyeceğim didim savuşdu giderken
yarın gelirim diyerek getdi
benim yanımdaki kahveci geldi noldu sana böle oldun
didi ben ne yapayım haksızlıklar beni böyle yapdı sana
acıyorum bir daha gelmem yanına yüzüne bakamıyorum
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sana acıyorum böylemi olacakdın bir daha gelmem diyerek
çıkdı getdi
biraz önce durumu Ankara Ortadoğu ünüversitesi
poroforuna azdım türkiyenin ne şekilde insanlarının çekmiş
olduğu ıstırap ve yok olduğunu hey ğidi şerefsiz dünya
insanlığı yok eden şerefsiz düzen didim yiğit arkadaşım
Mehmet aliye haber saldım yine birez konuşak içimdeki acı
getsin diye Mehmet ali gelmedi ya dokdorda ya eczanede
böylemi olacakdı türk milleti 20 asırda oluyor idi
insanları yigıtleri karanlık sefalete düşmüş verem olmuş
intihar etmiş Gazi mücahit koç yiğit gazi Mustafa kemalin
yigıt Gazianteplileri Atatürkçüyüm diyen sallatan (şarlatan)
idareciler bizi böle yaptı halbukine türkiyenin en bucakda
kalmış 5 haneli köyü Gaziantepnen örnek olarak döşü
kabararak iftikar yapılıyordu Mustafa kazi kamal halbukine
şimdi hem Atatürkçüyüz diyorlar hemde bizi köle etdiler
yabancı amirikaya hem gendileri soydu hem ortakları işde
kaziliğimizin mükafatı kölelik
ey gazi kemal kalkda bak gaziantebin nazlı çocuklarının
başına gelene bak
X
132. AYNEN HAZRETİ HÜSEYNİN KERBALADA SUSUZ
KALDIĞI GİBİ BUNLARDA AÇ YOKSUL…
Reşit, Mehmet ali, şefik
Bir reşit güçkıran sosyalist öncüsü Mehmet ali taş şefik
günenç 3 üde sefalet çinde vay vay yiğit arkadaşlar vay
aynen hazireti hüseynin kerbalada susuz kaldığı gibi
bunlarda aç yoksul mehmet alinin evine vardım kadını
dokuma işliyor reşidin evine vardım kadını nakış işliyor
benim kadın ceket örüyor reşidin evi kira şefikinkide kira
3 aylık ev kirası var ödüyememiş Mehmet ali ali taş
3 yatak sığar bir dokuma dezgehi var 2 yatak zor sığar
hep gazi mücahit çocukları hangi millet gendi milletine
böyle yapar dünyada bu nazlı yiğit kabadayı insanlık
memleketini milletini sevenlerin günahı neydi suçu neydi
her sözü çekinmeden korkmadan söylerlerdi işde bunun için
vurguncu sömürücüler bunları zıt etmişlerdi gözlerine heç
kimseye ağabey dimezlerdi kim yiğit doğruyu söylerse ona
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sevgileri var idiler
20 inci asırda bir 2 güneş doğacakdı muhakkak uç
verdi biri eski tanınmış dürüst aybar biri yine yazar çetin
Altan ailelerini yakınen tanır idim asgerlikimde Altanlardan
üsttemenim ordunat suvari üsttemenim idi onun ahlakına
hürmetkar kaldım o naci Altan heç bir ere asgere eşek
oğlu eşek dimedi hatda bir asgere gözüne tülün (tütün)
giderdimdi kızarsa sıgır dirdi o zaman bildim bunların çok
nauslu olduğunu
asgerliği yapdım aradan 10 sene geçdi şahap Atalay
da ozaman üst temendi şimdi bunu yazarken naci altanda
ya binbaşı yada yarbay şahap Atalay da yarbay olsa gerek
Birde Cahit toros var oda istanbulda oda istanbulun namuslu
hanedanından olsa gerek oda o zaman binbaşı olduydu
Cahit bey beni oğlu gibi sever idi beni istanbula götürecek
oldu ben gitmedim çk yalvardı seni sivil ederek istanbulda
gezdireceğim akrabalarım zengin didi 1952 senesiydi 7 tane
akrabalarımın taksisi var diyordu çok rica etdi ben yinede
getmedim oğlum yapma doğubiyazıt Kk ş k ne var didi ne
yapalım sağol didim nihayet umudunu kesdi şimdi görmek
istiyorum ama nerde bulayım
X
133. BU EMİR ARTIK VERİLMELİ…
Biz amarikasız yaşayamayız dinir amarikadan buğda
süt tozu gelmeli bizde onan karnımızı doyurup barlarda
payonlarda kafa çekip yoksul kızlarıyla kef (keyf) yapmalıyız
şükür allaha dimeliyiz devlet devlet dilenmeliyiz bunada
hörüyetimiz var özgürlük diyerek kendi kendimizi aldatmalıyız
bu nasıl özgürlük bir kısım namuslu insanlar aç kalır iken
yoklukdan verem olur iken çoluğu çocuğu meyve sebze
et yüzünü dükkanlarda görürken özgür olunurmu özgürlük
bizim gantepde kavaklık bahcasında un mercimek vs
vurgunrcuların özgürlüğü ve onların itlerinin özgürlüğü
o bir taraf kölelikdende kötü azaplıkdanda kötü acıyorum
bu vatanın namuslu gazi çocuklarına Türkiyede taksilere
kapılara kahrolsun amarika diye bant yapışdırmak kafi
gelmez her namuslu insan her amarikalıyı gören 2 tokat
atmak siktir Türkiyeden gidin itler dimeli bu emir artık verilmeli
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yoksa vatan millet hasiyet namus diye bir hasiyetimiz
kalmamakdadır
X
134. HALK DA KIŞLANIN ÖNÜNDE ASKERLERİN
ARTIĞINI BEKLİYOR…
Uyuyan bir devlet Türkiye aç kalıp topraksız ve az topraklı
olan ve huzursuzlukdan boşalıp harebe haline gelen Türkiye
herkes acımıyor böyle bir vatana en eyi toprak bugün 1 e 15
veriyor işde boş kalan toprakmı var hepisine emek ediliyor
diyor bir çok saçma çıkarcılar
Ben diyorum Türkiye 1 e 60 70 80 90 100 verecek
toprak var diyorum yok öyle şey diyorlar belki bu sözüme
sizde gülersiniz en çok Tarık ziya güler amma ben gülmem
ve inancımda sağlamım ve tercümem (tecrübem) var
inanmayan gider bakar köyümüzün killı toprağından 1 e 40
almışımdır ben ziracılık (ziraatçılık) yapdığım müddetçe oda
kıraç yerde
şimdiyse 1 e 5 veriyor ayni toprak ziaatçılıkda bir sanaat
her toprağın emeğini zamanında yapmak lazım zaman
geçdikten sonra o tarla tam verimi vermez çuruk ağaç
gibi yok olur verimden düşer ancak benim tarlaya döner 1
e 5 verir acıyorum türk toprağına amma ne gelir elimden
kanadımı kolumu kıranların gözleri kör olsun
urfaya gidiyorum bakıyorum toprağa çalışmıyor
adıyamana gidiyorum yine gözüm toprakda yine toprak
çalışmıyor baş ucunda sular akıyor yine toprak boş duruyor
gözlerim dayıma toprakda
Gantepden çıkıorum d.biyazıta kadar gidiyorum gözüm
toprakda yine işlemiyor doğubiyazıtda sarı su akıyor toprak
bor halkda kışlanın uğrunda (önünde) asgerlerin artığını
bekliyor
istanbulu ankarayı ancak öteki dünyada görürüm oranın
toprağını işleyip işlemediğini amma bizim Gaziantepte
toprağı işletmek isteyenler hep suçlanır karemetlere
uğradılır akıla gelmeyecek sözler söylenir
X
135. BU MEMLEKETDE BİZE YAŞAM HAKI YOKTUR
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Bizler Gaziantep’te aylığı 200 600 lira arasında bir geliri
olan insanlarz. Her birimizin ise 3, 4, 5 çocuğu var.
Şehirde ev arıyoruz kalabalıksıınız diye vermiyorlar.
Zaten verselerde en aşağı 250 lira. Bundan ucuz olanlarda
ise oturmaya karar versek yine aynı fiyatı bulur zira doktor
ilaç parası eklenir
Bir ev yaptıralım diyoruz. Şöyle kendi halimizce Bir odası
olsun. İlerde bir oda daha ekleriz olur biter. Şehrin içindeki
arsalar yine binler diyorlar. Bizde şehrin kenarından alırız
diyoruz.
Fakirlerin oturduğu, köyden gelen vatandaşların yaptırdığı,
gecekondu bölgesinden olsun diyoruz. Çıkarıyoruz gözden
bir avuç toprağa, pılımızı pırtımızı sattığımız beş on binleri.
Fakat bu defada karşımıza belediye çıkıyor. Neymiş burası
belediye planına alınmamış. Neden alınmamış diyoruz.
Kanun mevzuu imiş. Uzun zaman istermiş v.s.
Şehrin Allabben diye bir semti var. Göz alamıyacak kadar
geniş bir arazi. Burası Belediye planına alınmışmış. Elli bine
yaklaşan da bir arsa varmış. Yani şehrin çoluğunu çocuğunu
hesaplarsan evli evsiz her üç kişiye bir arsa düşüyormuş.
Fakat burada dar gelirlilerin oturması imkansız zira 400600 metrekarelik bahçeli evlere göre planlanmış. Zaten
apartman yapılamazsa belediye müsaade de etmezmiş.
Fiatı da 80-1000 lira arasında değişiyormuş.
Peki biz ne olacağız. Bize bu memleketde bir odacık
yaptıracak 50 metrelik bir yer kısmet olmayacak mı?
Şu lüks evler için ayrılan yerin üçde biri 100 er metreye
parsellenemez mi?
Kenar semetleri belediye planına almak atalarımızın
burayı fethinden daha mı zor. Alakalılar hele bir tetkik etsin,
bu arsalar kaç kişilik bir grubun elinde. Bir liraya aldığı bu
yerlerden metre başına 500 lira kazanan bu kimselerden ne
kadar vergi alınıyor.
Bütün bu arsa vahşetinin önünü almak mümkün değil
midir? Bu arsalara senede kıymetlerinin onda biri değerinde
vergi alınmasını öngören bir kanun çıkması mmkün değil
mi?
Allah rızası için artık bu işe de bir eğiliniz.
X
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136. ALMANYA’NIN ALLAH’IYLA TÜRKİYE’NİN ALLAH’I
AYRIYMIŞ…
mehmet ali ortaboylu etli canlı tuvanak yüzlü biyaz
benizli ayakkabısı hep siyaha boyanmışdır Mehmet alin iki
tane hastalığa yakalanık şeyle bir düşündüm Mehmet ali
çok merhametli idi insanlığa çok düşgündü Mehmet ali bir
ipek işçisiydi o akşama kadar ipek işler kazandığı parayı
2 ye ayarır idi bir kısmını CHP parti ocağına ayırır idi bu
ocakda siğara şeker alır idi nihayet bir gün geldi 27 mayıs
darbası oldu
CHP nin halli vakıtlı insanları hiçbir fakirini halini hatırını
sormadı gendileri apardüman üstüne apardüman şatolar
yükselttiler bizler açlığın kurbanı olduk ne doğru dürüst bir
geçimimiz vardır nede başımızı sokacak iki odalı evimiz
vardır
27 mayıs devri geçdi yine aynı kurucu meçlis kuruldu
yine ayni CHP iktidara geldi yine ayni DP lağ (lav) oldu AP
parti seçim ile ıkdıdara geldi yine fakirlere heç bir hak yok
o zamana kadar TİP partisi kuruldu Mehmet ali ile
bizde emekçi Türkiye işçi partisine girdik bu seferde TİP
Gantep merkezinde çalışmaya başladık amma ağzınla kuş
dutsan boşa parası kimin varsa onun borusu ötüyor yine
bu Mehmet ali ipek dezgehinde çalışıyor ne kazanıyorsa
yarısını getirip yine partide harcıyor her gören Mehmet
alinin hatırını sorar bir gün Mehmet ali ile bir yazlıkkahvede
oturuyor idik Mehmet ali didi bu nasıl allahlık kimisine milyar
veriyor da bizim başımızada gökden bir daş düşmüyorkine
ölekde kurtulak
ne yapdık bu Allaha nihayet bize sağlam bir canda
vermedi almanyanın allahıyla türkiyenin allahı ayrıymış
her halde 2 sene almanyada çalışan işçi ev sahibi taksi
sahibi para sahibi oluyor bizlerden daha dinç bizler yıllardır
çalışıyoruz yinede ne karnımız doyuyor nede yuzumuz
gülüyor
X
137. DANA GİBİ KILIÇ KESMEZ YİĞİTLERİN CEBİNDE 5
LİRA YOKTUR…
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felek felek gözün kör ola Avrupalılara kavun karpuz
yedirdin bize de kelek neydi suçumuz Müslüman türkiyeydi
öyleyse suçumuz buysa bizde sosyalist Türkiye oluruz biter
gider
senelerdir çektiğimiz süründüğümüz geri kalmamız yeter
artık uyuduğumuz yeter artık biz sosyalist olalım cehaletden
kurtulalım toprağımız işlesin böyüksanayi fabrikaları
kurulsun bizleri bu felakette sürükleyen kimse yüzü kara
olsun
yinede heç bir devlet bir millet bizim düşdüğümüz felakete
düşmesin dana gibi kılıç kesmez yiğitlerin ceplerinde 5 lira
yokdur şöyle düşündüm kadir recep neye düşünüyorsun
şafık dayı didi şimdi safıya (Safiye) ayla aklıma düşdü
onu düşünüyorum didim kadir recep celal onun şarkısımı
geldi aklına didiler yok didim ne ya didiler 65 milyon parayı
hazineye bağışlayacağına niye işçi partisine bağışlamadı
işde bunu düşünüyorum didim
kadirle recep şafık dayı bunu yaz bir gün gazetelerde
yayınlasınlar sosyalist geldiği zaman didi hemen bende
yazdım bu gün Gantep atatürkü gelmedimi didi kadir recep
Gantepbin atatürkü kim didi Gürenizli Mehmet ali didim
tamam kim verdi bu ismi Mehmet aliye ben didim tamam şafık
dayı didi recep bu gün gelmedi yarın nerde buluruz acaba
didi evden erkenden evden alırız batalhüyükün yanındaki
böyük cevizin altına otururuz orda harrafda var yarında
Pazar günüdür bol bol Atatürk gibi Mehmet ali konuşur bizde
dinleriz pekiy didiler mehmete ali gazi mustafanın mucahit
cocugudur babası gürenizli atdar mehmetdir eşkiyaya teslim
olman bir yiğit hali vakdi eyiydi zamanıyla babası öldükden
sonra Mehmet ali sefil duşmüşdür Mehmet ali kabadayı
yigit heç kimseden ne korkar nede kimseyi incidir herkese
hörmetkardır işde Gantep bin Atatürklüğü kendine layıkdır
X
138. 25 KİLO DOMATESİ 50 KURUŞDAN SATDI
EV AYLIĞIMI VERSİN EKMEK PARASI MI YAPSIN?..
Bu gün çarşıya getdim her adam başına bir el arabası
üstünde 5 10 15 25 lira arasında domates üzüm patates incir
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samursak muhtelif zepze meyva satıyorlar bunlar hep 20 nci
asrın türkiyesinin ağalık düzeninin yaratdığı namlusuzluk
düzenidir bir kölelik
niye köyü bırakdıda geldi heç kimse halini hatırını sormaz
evin varmı yokmu diye halini kimse sormaz niye köyünden
geldin diye soran olsa aga beni köyden sürdü diyecek onun
için sormazlar fakirin halini bellekine 25 kilo domatesi 50
kuruşdan satdı ev aylığımı versin ekmek parasımı yapsın
çoluğuna çocuğuna ayakkabımı alsın 2 metre bezmi alsın
2 metre basmamı işde insanlığın yüz karası değilde neydir
çalışdığı toprak ne oldu bor kör verimsiz olarak inim inim
inliyor beylerin ağaların canları sağolsun ister insanlar aç
ölsün ister yabancıya namuslarını satsınlar köylü kadınının
bir tanesine sormuşlar niye fuhuş yapıyorsunuz kadın ne
yapayım acız niye köyden geldiniz dimiş ne yapalım yıllar yılı
aç sefil çoluk çouk gece gündüz çalışdık ney artırdık ne bir
pençe toprağımız var nede bir zahter tiyekimiz var bunnan
kalmazlar samanlıklarda bizi kadınları gibi kullanırlar bizde
meçbur olduk şehre geldik ne yapak ne kocamızın sanatı var
ne sermiyesi ne tahsili var meçbur kaldık randavu evlerinde
namusumuzu satıp çoluğumuzu çocuğumuzu beslemiye
ve karnımızı doyurmaya diyerek sesini kesmiş adam deliye
dönmüş
işde yeryüzünün 20 inci asrın Müslüman türkiyesi hanği
insaf hanği mesep (mezhep) hangi din, bunlar bir değil 5
değil 10 değil söylemeyle tükenmez yazmayla bitmez
namuzsuz açın şu gövdemi bakın gözüm kurşun sıkmakdan
kör oluk bakın elime kurşun sıkmakdan çolak oluk ne evim
var ne toprak ne de 5 kuruş gelirim var
X
139. İNSAN OĞLUDA ÖYLEDİR OKUTMALISIN,
BELLETMELİSİN ONDAN SONRA UMUT
BEKLEMELİSİN…
kızıyorsunuz boşuna asıl meseleleri bilmiyorsunuz eger
bilseniz deliye dönersiniz bir köylü aynen şunu bana anlatdı
siz bize kızıyorsunuz yanılıyorsunuz bak beni eyi dinle didi
biz köyce işçi partisine rayımızı (oyumuzu) kullanmaya karar
verdik ağaya danışak didi biri pekiy didik ağaya danışdık siz
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bilirsiniz didi önce biz sevindik seçim gecesi tekrar bir taksiyle
geldi işçi partisine kim oy kullanırsa sabahdan itibaren
şiltesini köyden dışarı atarım didi biz o zaman şaşdık kaldık
meçbur olarak ağlıyarak söylemiş olduğu partiye oyumuzu
atdık allahada duva etdik işçi partisi kazansın didik amma
olmadı allahda ağalarınmış manzara bu didi
yalınız bizim köyde olmadı her köyde didi işde
görüyorsunuz adam cahil yıllardır doğduğundan ölenecek
ne bir fikri var ne bir gazete okumuş ne bir kitap okumuş
nede açık bir fikir adamını dinlemiş bor kalmış bir tarla gibi
kafası örümceklenmiştir bunada kötü söylemiye kimsenin
hakkı yokdur ve olamaz bor kalmış bir tarlaya emek etmeden
bider ekersen ne olur o tarlada tiken zuvan yüzlerce yabani
ot biter insanoğluda anen öyledir amma o tarlayı demir
çift sürerde felhen (falhen) yaparsan o tarlada anen ne
eksen boyuna çıkar işde insan oğluda öyledir okutmalısın
belletmelisin onda sonra umut beklemelisin yoksa bu millet
eşek demek çok büyük suç olur insanoğluna yazıkdır
X
140. İŞTE BUNLARA da KOMÜNİST DİYORLAR DEDİ…
Dün çarşıya çıktım aklıma almanyada gelen bizim
akyollu Ahmet kayta geldi Ahmet eski DP milletvekili ihsan
dainin pazasından (pasajından) bir ufak dükkan almış idi
pazasa girdim birkaç dükkan irelledim bakdım Ahmet beni
görür görez yanıma geldi elimden dutdu şura benim dükkan
diyerek götürdü oturduk isgemmenin (iskemlenin) üstüne
cemakenin içi doluydu Ahmet bana şu gördüğün malların
hepsi çin malıdır didi başım döndü şeyle bakdım nelerde
nelerde yok vay Ahmet Didim eskiden bunların acından
ağzı kokardı bizim gibi, nasıl bunlara sahip olmuşlar, didi
işde bunlar da komünis diyorlar didi ben gider bir hoca bulur
gösteririm didim Ahmet güldü 2 paget (paket) 24 adet nacar
kalem aldım çıkdım dünya beni sıdkı akşam oldu bende böyük
yorgunluk var halbukine yorgunda degilim fakat nedense çok
yoruluyorum boyuna yatıym diyorum yatamıyorum bu dünya
beni sıkıyor acaba gazete kitap okudum ondanmı diyorum
gözlerime ağrı geliyor kalkıyorum kitabı gazeteyi atıyorum
bostancı zekinin yonca ve nanelerini geziym gözüm rahat
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olur diyorum gidiyorum allebenin bostanına zeki dayı beni
karşılıyor yaho Mehmet aliyide getirsendi daha eyi diyor
idi Mehmet ali bu gün gelmedi oturuyorum yaho bu parti
ocakları sizi çürütdü genç yaşınızda bundan vaz geçin diyor
idi ben vakit bitmedi bitsinde nasıl vakit her şeyin bir bitme
günü var diyordum gendi diyordu particilik zenginlere yaradı
diyor idi bende birgünde bize yarar diyor idim nasıl didi
günü gelince bilirsin didim o zaman berdüş aptılla tek ayak
geldi dinle artık aptullayı güya biraz rahat kafamı dinlemeye
getdim akşam karanladı hale (hala) Abdullah anladıyor
vuruyor kırıyor Gantebi bırakdı ankaranın istanbulun vurucu
kırıcılarından haber veriyor nihayet akşam oldu bende
dükkana geldim biraz sonra yine çıkdim cat diye taksiler
motorsikletler pisgilitler mahser günü kaynıyor idi
X
141. KÜÇÜK MOTORSİKLET GEÇİYOR BİR ÖKÜZÜ
BUNUNLA DEĞİŞDİK BİRAZ BÖYÜĞÜ GEÇİYOR 2
ÖKÜZÜ DE BUNUNLA DEĞİŞDİK…
Düğün salonları dolup boşalıyor münübüstler çalışıyor
belediye otobüsü çalışıyor bakdım bu manzaraya mahşer
günü andırıyor fakir çoukları ayak yalnayak oralarda
dolaşıyor kimisi uğruna (önüne) bir mangal koşmuş biraz
kömür yakmış darı pişirip satıyor bakdım bir yığıntı oldu
otobüs durağında bende vardım oraya belediye zabıtası
ceza yazıyor bir munubüst şoförüne beni gördü gel
kardaşım şu rezilliğe bak şaşdık bunların elinden didi niye
didim münübüstte yasak dinlemiyorlar didi bende cezayı
yazıyorum yazık didim niye yazık arabanın taksidi gelmişdir
ödeyemiyik onun için didim bana ne didi nasıl sana ne bir
ekmek parası için çalışıyor Didim başka ne yapsın köylerde
arazıya kıymet vermeyenin hali beyle olur didim
ordan yeridim münübüstde gazladı getdi ireliye vardım
bostancı zeki beni çağırıyor parka oturmuş vardım bende
oturdum zeki dayının yanına püsgülüt geçiyor 15 yaşındaki
dana bir püsgülüt didim küçük motorsiklet geçiyor bir
öküzüde bunan değişdik biraz böyüğü geçiyor 2 öküzüde
bunnan değişdik daha böyük motorsiklet geçiyor 3 öküzüde
bunan değişdik zeki dayı gülüyor bir taksi geliyor bu ne
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şafık diyor bir köy evinin ineğini koyununu geçisini tavuğuna
kadar bir taksiyle değişdik diyordum gülmeden bayılıyor
zeki dayı şu apardüman ney ya diyor köyü yıkıp şehire
apardüman dikdik şu çınarlı bahça ney ya köyleri yıkdık
şehre cennetlikler kurduk köyler ne oldu cehennem oldu
neye diyince nereye bakmazsan cehennem olur bakdığın
yer cennet olur didim zeki dayı gülüyor idi
oradan kırkayak yazlık kahvesine vardım gençler
oturmuşlar sosyalistlik münakaşası yapıyorlardı bir fakir
çocuğu kapitalistliği savunuyor idi çocuğun biri bana bakdı
güldü niye gülüyorsun didim baksana şafık amca didi di ine
yapsın davasını bilmiyor kitap almaya parası yok sosyal
kitabı verde okusun zevalı didim çocuk bana bakdı ne yapım
babam bir fakir bostancıdır didi
X
142. VERİLEN DERSLER OKUTULAN KİTAPLAR BANA
KAFİ GELMİYOR…
28.6.1968 Gaziantep 2 nci lise talebesiydi ercanda Ercan
idi kırmızı benizli esmerceydi gözlerinin içi toparlak atılgan
Ercan liseden bir fakir esnafın çocuğuydu bir gün duyduk
Ercan liseden ayrılmış yinede gözleri parlıyor cin gibi Ercan
seniNizip lisesine kayıt etdi
Mehmet ali ile kadir şen sen liseyi bitirdinmi diyor
bitirmedim niye diyor verilen dersler okudulan kitap bana
kafi gelmiyor yinede liseyi bitir diyor Mehmet ali kadir şen
Mehmet ali ona liseyi bitirsem ne çıkar Mehmet ali ammuca
bu müdürlü düzende diyor bu şirin söze hep millet gülüyor
herkes
bir az akşamı idi Gaziantebin kırkayak bahçesinde bir
tarafda arkadaşlarla birlikde oturuyorduk tatı tatlı konuşuyor
idik bahçenin bir duvarı var idi kahvenin arka tafında bir
metre herkes ufak su dökerdi bende kalkdım ufak su
dökmeye, bakdım o pisliğin içinde bir adam yatmış bizi
dinliyor idi hemen vardım ne yatıysın ulan didim kafasını
sakladı kaldırdım yine sakladı o zaman Mehmet ali o ne
şafık didi bu pisliğin içinde bir adam yatmış bizi dinliyor
didim Mehmet ali bizi dinletipde ne çıkaracaklar bizden
utanmaz serseriler bizi dinleyeceklerine şu görüen on
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katlı apardüman sahiplerini dinlesin ney yapıyoruz bizkine
2 odada 6 nüfus yarı yerinde ipek dezgehi onun işçiliğini
yapıp kuru ekmeklen geçiniyoruz akca böceklerinden tutda
eşek arsına kadar var arkadaşım şafıkın evi de yok diyor idi
bizim derdimizedemi koymuyorsunuz şu serin yerde 2 saat
oturmamızıdamı layık görmüyorsunuz didi
adam kalkmıaş iki elini yüzüne dayamış boyuna gülüyor
idi ben ise ister polis ol ister milli emniyet ol istersen zengin
parti politikacıların adamı ol gel oturda dinle dedim bak ne
şekil meseler konular konuşuluyor didim durmadı getdi
yazan şefik günenç Gaziatep akyol cad no 3
X
143. ŞAFIK DAYI FABRİKAYA GİRECEĞİM VAZİFEM
BENİ BEKLİYOR…
kadir bireciğin köyünde malsız bağsız tarlasız bir fakir
ağaya yarıyacı çocuğuydu 6 aydan beri kadir kayip hangi
faprikada kimbilir kadir asıl benim görevim faprikada çalışır
ekmek parası kazanmak
recebin babası zengin bir gün receple nizibe gidiyor idik
sağda bir pompa gökdeki yıldızlar gibi yeşil sarı kırmızı
ışıklar ile susluydü işde babam olan adamın pompası diyor
idi biraz daha irelledik nizibe yaklaşdık solda aynı renklerle
donatılmış ışıklar önünde uzun boylu kahve renkli bir gişi
dolaşıyor idi recep şafık dayı işde babam kafamı parçalar
para hırsıyla
Ercan liseyi bitirtmedi nihayet dün geldi yanıma şafık
dayı faprikaya gireceğim vazifem beni bekliyor bir ay bedava
çalışıp patronun faprikasında görev alacağım ordada çok
çalışacağım diyordu sana başarılar Didim amma bir kısım
kelkelkenezler (Kerkenezler) mundar et yiyenler bunları
çekemezler türlü yollardan bahsederler onların altında
böyük meseler var ondan gocunurlar suyüzüne çıkacak
diye perşanlık içindeler o meselelerin zamanı geçdi diyoruk
herkes gendi vazifesini yapdı diyoruk bizde şimdi vazifemizi
yine yapak diyoruz gendileri her şeye sahip bizde başımızı
sokacak yerimiz yok ama anlımız açık bu bugün 46 senelik
hesap meydanda işde meydan
ben 2 satıl (satır) yazıyla onu felç ederim diyormuş ya
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bende ölbedeki torbadakini meydana dökersem ne olacak
ve 27 mayıstan sonraki meseleler
hey gidiler avukat odlunuzda azrailmi oldunuz sultan
süleymana kalmayan günler
X
144. EV AYLIĞINI ALMALI KEYFİ YERİNE GELMELİ…
13 5 1968 tarihinde sabah saat 6 da bir kahvede 1
sosyalistlen sonradan görmüş gendi gendini yitirmiş birkaç
apardüman dikmiş dünya hırsı gendini bir kara hırsa doğru
gitmiş türkiyenin ne davasından haberi var ne türkiyenin
kârını ne zerallığını bilir
ev aylığını almalı kefi (keyfi) yerine gelmeli halk işsiz
kalmış türkiyeye bahalılık gelmiş Türk toprağı çalışmaz
olmuş amirika asgeri üst (üs) kurmuş madenlerimizi kömür
bakır ithalat ikracatını (ihracatını) ele geçirmiş boş ver
Allahın dediği olur diyerek cenap hak ne isterse o olur dir
peki eyleyse (öyleyse) oturak duvar diplerine Allahın dediği
olur diyerek kendi kendimizi avudalım toprak çalışmıor
Allahın dediği olur Türkiyede işsizlik var allahın dediği olur
Türkiyede inek öküz koyun kalmadı Türk parasının kıymetı
olmadığı için Allahın didiği olur di
amarikanın 6 ncı filoso türkiyede cırıt atıyor Allahın didiği
olur Amerikan para karşılığında Türk kızlarını alıyor kullana
kullana osandıkdan sonra senin oran büyüdü diyerek
kolundan tutup dışarı atıyor bunlar hep allahmı emri diyor
şerefsiz nefissizler
hemen kalkdım ivedi vardım hurşut gel didim kalkdı
arkadaş yanıma geldi buyur şafık didi ben seni çağırdım
o serserilere haber anlatmaya değerlermi dün 3 tanesine
kırkayakda 3 saat anlatdım anlatdım yinede haber
anladamadım onların kabatı (kabahatı) yok onlar aynen
koyun yapmışlar günah hakikatleri öğretmiyenlerde yoksa
yapılan haksızlıkları benim bilmediğim kaç yüzünü (mislini)
biliyorlar yinede Allah böle emir etmiş diyorlar
Allah bunları köleyse niye yaratdı diyorum onlarda öte
dünya da mükafatını verir Allah diyorlar öte dünyayı anlat
diyorum o düna nasıl öldükden sonra kıyamet kopar ey
mahşer kurulur ey o zaman diyor mahşer aynen bu yer
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yüzünde kurulmayacakmı diyorum tebe (tövbe) di niye kafir
olursun kafir ne dimek allahı inkar ediyorsun diyor bana
güldüm niye gülüyorsun bize mi diyor evet size gülüyorum
niye bize gülüyorsun sizi efyonla uyutmuşlar diyorum nasıl
uyutmuşlar kızmazsanız anladacağım dinlerseniz pekiy
didiler şimdi başlıyorum
Dünyada her devletin bir töresi var töre bir milletin
devletinin kendine düzeni ve kanunları nizamları adaleti,
adelet devletin bel kemiği milletinin kaderi üstünde oynar bu
bir dünyadır
millet ireliye doğruya yeridi mi aydın fikir yeni görüş ve
buluşrlarla irelledimi bu düna değişmek lazım çünkü bir
ağaçın özürlü dalını budamazsan ağaç kökü yok olur bir
milletde aynen böyledir ya bu dünyayı düzeni değiştireceksin
yada bu millet maf olacak onun için düzen değişecek yeni bir
dünya kurulacak bu yeni dünada eski dünyada cehennem
azabı görenler tam cennetin köşkünde olacaklar
şimdiki güldüğünüz adamlara bakıp aha keşke bizde
böyle şerefli olsaydık diyeceksiniz amma iş işden geçmiş
olacak o zaman kıyamet kopmayacakmı didiler mahşer
kurulmayacakmı didiler bende kıyamet çokdan kopdu didim
hanı ya yer göğ sağlam didi ben ise bizim gibi zevallıların
başına kopdu yani kıyamet koparsa yer göv yıkılacak mı
didim evet didiler güldüm niye gülüysün size didim niye
didiler bu yer göv bin senedir yıkılmamış nice kavumlar
helek (helak) olmuş neçe düzen kökünden yıkılmış şahlıklar
beylikler ağalıkar yıkılmış işde bu seferde aynı olacak Türk
devletide şerefli bir devlet olacak hey gidi kafiler (gafiller)
sizi okutmuşlar ama karanlıkdan aydınlığa çıkarmamışlar
siz türk olduğunuz için Türkçe okutmamışlar Arapça kitap
vermişler elinize 99 lu tesbih vermişler sakal bırakdırmışlar
post vermişler uyuda uyu demişler sizi uyuduğunuzun
farkında ettirmemişler efiyonlu iyne ve efiyonlu hapları ardı
ardına dayayarak halkıda uyutmuşlar
insaf edinde şeyle bir dünyaya bakın küreyi arz bize
gülüyor bize ayip değilmi bizde nefis yokmu nereye gidiyoruz
didim adamlar uyuşdu ve söyleyeceklerini şaşırdılar 2 si
getdi on dakika sürmedier yine geldiler 2 haci beylerdi biri
bizim gençlik kolu başkanının babasıydı
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X

145. BU YİĞİT KAHRAMAN ÇOCUKLARI
ÇÜRÜTMÜŞLER…

Bu gün yiğit arkadaşlarla bir kahvede oturup dertleşdik
nelerde neler nasıl felaket lar gelmiş başlarına neçe yiğitler
ölmüş yok yere hapishanelerde ne çileler çekmişler ne
şekilde ceza evleri yapılmış nice paralar bu ceza evlerine
harcanmış insanlığa layık olmayan yerleri nasıl layık
görmüşlerde bu yiğit kahraman çocukları çürütmüşler 20 nci
asırda vay anasını bunların babaları fıransız harbinde rus
harbinde İngiliz harbinde kimisi makineli tüfek çavuşu kimisi
çete reyisi kimi yardımcısı kimisi maharebeci kimisi fedayıcı
nasıl layık görüpde bunları zindanlarda çürüdüyorlar
anlayamadım
hepisi ilkmekdepi bitirememiş nasıl cehalet içinde
bırakılmış anlatıyorlar hapis alemini, dinliyorum yer
yarılmıyorkine yerin dibine batayım yılanların akrapların
yaşamayadığı yerleri insan oğluna layık görmüşler Türkiyede
ellerini ayaklarını zincir balayıp (bağlayıp) atıyorlarmış daş
devrinde bile bu şekilde insanoğluna layık görülmemiş niye
görüyorlar ve gazaba geliyorlar nuçun böyle birbirleriyle
döğüştürüyler ya takım için ya veres ya namus ya ya senin
ağan benim ağam ya sende alacağım var niye vermiyorsun
ya sen esrar satdın ve iç din ya kaçakcılık yapdın ya benim
malımı çaldın hepisi düzenin bozukluğundan adeletsizlikden
adaletin olmadığından parası olana tanınan adelet parası
olmayana heçbir adalet yok ne kadar haklı dahi olsan yine
boşa ne kadar doğru yiğit olsan namuslu olsan yine boşa
bir parası olan randavucu vahşi kadın senden şerefli
yeryüzünde türkiyenin başına gelen bu felaket heç bir
devletin başına gelmesin
X
146. BU DA GAZİANTEP’İN YİĞİT ATATÜRKÜ…
Namuslu insanlar ne kimseyi kandıra biliyor ne kimseyi
soyabiliyor sefil yoksullar içinde kıvranıyor kimse gelipde
halin ne diyen olmuyor ne kadar eyi olursan ol ne kadar
namuslu olursan ol
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bir gün bende Türkiyede acaba şu insanlığın kurtulduğu
günü görürmüyüm şu vatanın yabancıların elinden kurtulupda
özgürlüğüne ulaşdığını görürmüyüm bir gün şu bor kalmış
kör kalmış toprakların kurtulupda yeşil kırmızı gelin gibi
olduğunu görürmüyüm davulların zurnaların çaldığını
görürmüyüm yoksa o zamana kalmadan ölürmüyüm eğer
ölür isem toprak vatan insanlık kurtulursa arkada kalan
arkadaşlarım dostlarım çocuklarım arkadaşlarımın çocukları
davul zurnala mezarımın üstüne bir çelek koyarak kül gibi
kemiklerim ve toprak olan gövdemdeki etlerım toprak olan
kanlarım hepsi nur olur mezarda cesatıma (cesedime) ışıklar
verir yalınız beni ve çocuklarımı aç bırakanları arkadaşlarım
mezarımın başına koymasınlar
Gürenizli Mehmet ali taşla beni bir mezara koysunlar
eğer yeryüzüne peykamber gelmişdir ise biride Mehmet
ali taşdır insanoğluna değilde hayvanlara dahi acıyan bir
insan oğludur kimsenin hatırını yıkmaz darılsa insana
sözü hoş gelir anamdan doğdum asgere getdim böyle bir
insana rastlamadım bütün eyi niyetli gaziantep halkı buna
Atatürk dirler bilhasa genç lise talabaları o gadar severler
kine aklın hayalın kabul etmediği kadar sevği bağlamışlardır
görmedikleri gün bu gün bizim Atatürk nerde
Bu da Gaziantepin yiğit atatürkü her vatanın çocuğu
bizim Mehmet ali taş gibi dürüst olmalıdır onun gibi hakiki
olmalıdır onnan iftikar yapmalıdır (İftihar etmelidir)
X
147. LENİN’İN DEDİĞİ GİBİ EĞER BİLSELER EN
BÜYÜK HAKKI SOSYALİSTLERE TANIRLAR…
7 9 1968
yaşım 41 bu zamana kadar nice insanlarla dostluk
kurdum heç birinden bir mefeet (menfaat) beklemedim amma
çoğundan büyük zerallıklar gördüm amma yüzüne vurmadım
yavaş yavaş ayrıldım o gadar niyeydi bu malum yavan hırslar
sarıyor insanoğlunu ne akıl ne viçdan ne merhamet kabul
eyler bunu hatda bacılarımdan kardaşlarımdanda gördüm
bu yavan hareketi eyle bir çekememezlik kskançlık nedir bu
yavan hareket cehalet desemde yine cehalet değil kötülük
desem kötülük yapmadım ne diyeyim şunu biliyorum bir
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insanda biraz gelişme oldumu beylerin ağayların uşaklarının
maşalarının hasebine gelmiyor hırsa düşenlerinde midesi
kabul etmiyor sanki saraylarını ben yıkdım amma bir gün bu
hakikatlar meydana çıkacağını bilmiyorlar böylece acıyorum
bu hırsa kapılanlara bilmiyorlar disem bilmiyorlar bu beyle
gelmiş beyle gider zannediyorar bir gün yapdıklarına pişman
olacaklar
lelinin (Lenin’in) dediği gibi eger bilseler en böyük hakkı
sosyalistlere tanırlar amma bu bilgiye sahip değiller dünya
hangi yöne yüzünü çevirmişdir haberleri yokdur her gün bir
dağa yağıyor kar bir günde bizim dağa yağacağını bilmiyorlar
ne mutlu bu kavgaya girene bu bilince varana görevini
tam manasıyla anlayıp eyiye kullanıp mucadele verene
şafık günenç akyol cat no 3 Gaziantep
X
148. KÖYLERDE OKUYAN KIZLAR KINANMASIN…
Bir köyde büyümüş bir köylü çocuğuyum eskiden beri
nasıl şehri soyan bir zümre var ise aynı zamanda bunlar
köylü cahil insanlarınıda soyarlar her köyde bir iki ortakları
vardır bunlar her devirin sömürücüsüdür hangi parti işbaşına
geçer ise hangi şahıs nüfuslu ise onnan işbirliği yaparlar
köylülerden salma vergisi atarak haksız yere para toplayıp
avkat ve bir kısım insanlarla bu zevalla halkın üstünden
sansalat sürerler bazen yiğit öğretmener buna musaada
yapmazlar amma bakine bu haksız insanlar bakkine
öretmene bir karamet atarlar öretmen bir daha sesini
çıkaramaz yada başka köye nakil ederer onn için gelecek
devlet düzeninde bu gibi haksızlıklar zuhur yapmasın
köylüler artık bu sakda (sahte) insanların elinden kurtulsun
köy öğretmenine büyük vazife verilsin köylere eyi bir idare
kurulsun ve huzura susamış köylerimiz artık filan kiyanın
filan ağanın filan avukatın baskısı altından kurtulsun
köylü kızları da hiç yoksa ilk mektebi bitirsin köy okulları
bir ay önce kapanmasın bir ay sonra açılmasın heç yoksa
10 köyün arasına bir ortaokul açılsın her evde bir inek parası
ziraat bankası versin hayvancılık batmasın köylerde okuyan
kızlar kınanmasın her köye bir okuma odası açılsın okuma
odasına kitaplık yapılsın her ğün gazete ve dergiler girsin
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insanlarımız bu karanlıkdan kurtulsun aydın ireli görüşlü ilim
sahibi olsun dostunu düşmanını her türk halkı bilsin
X
149. TAM KAPİTALİST DÜZEN ALLABİLDİĞİNE
DEVAM EDİYOR…
22 8 1968 tarihinde Gaziantep adliyesine doğru gidiyorum
gözüme çarpanları şimdi sıralıyacağım
malangozar (marangozlar) çalışıyorar zenginlerin evini
yapıyorar suvakçılar çalışıyorlar zenginlerin evini suvuyorar
mobilyacılar zenginlere yaylı koltuk yapıyorar kolacılar
zenginlerin elbisesini mintanını temizliyorlar ratyocular
zenginlerin pikap ve ses makinesini yapıyorlar kasaplar
zengine et satıyorlar fotorafçılar zenginlerin foturafını
çekiyorlar pastacılar zenginlere pasta yapıyorlar demirciler
zenginlerin apardümanına çalışıyorlar kitapçılar zengin
ve çocuklarına kitap satıyorlar berberler zenginleri tıraş
yapıyorlar payonda (pavyonda) zengin ve vurguncular
içiyorar aile bahçalarında zenginler ve çocukları oturuyorlar
okullarda yüksek tahsili zengin çocukları görüyor İstanbul
Ankara yolculuğunu zenginler yapıyor varhasıl (velhasıl)
zengin işi yapan refah içinde yaşıyor başka iş yokdur
ayakkabıcıda zenginlere ayakkabı dikiyor varhasıl (velhasıl)
tam kapitalist düzen allabildğine devam ediyor
bunada özgür hukuk devleti diyoruz özgürlük türk
halkınamı yoksa bir avuç zenginemi tabiî ki hukukda
özgürlükde zengine hokukda zengine parası olana her
şey hak tanınır parası olmayana heç hak tanınmaz onada
özgürlük diriz özgürlük 32.5 insanda ancak 40000 bin gişiye
öteyanı kölelikin antikesi
şafık günenç Gaziantep akyol cat no 3
X
150. BU AŞK KADIN, KIZ AŞKI DEĞİL;
VATAN, MİLLET, TOPRAK, İNSANLIK AŞKIDIR…
Gelin eyi niyetli dostlarım akrabalarım bana acıyan
yiğitlerim şikayetim türk ve dünya basınına sesimi ve
şikayetimi duyurmak istiyorum bir gün acaba çıkarmı
(yayınlanır mı) yoksa yine hasır altı olurmu yayınlanacağına
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umutluyum belki umudum boşa gidebilir dostlar sağolsun
yiğitler sağolsun
bir ışık görüyor (görünüyor) karşımda karanlıkda belki
ışık uzak belki yakın bilmiyorum gecenin karanlığında ışık
yakında olsa uzakda görünür ışığa ulaşmayı gözüme aldım
aç karnına belki ulaşırım belki açlık beni yolda koyup öldürür
bilmiyorum ölmezsem ulaşacağım yada öleceğim onu
bilmiyorum delimiyem meçnunmuyam ben neyem herkes
bana deli diyor deliliğimin farkında değilim aş (aşk) adamı
deli de yapar meçnun da
bana deli deyen belki haklı belki haksız onu zaman
aydınlatır zaman açıklar güvencim yalnız basında aydın
yazarlarda bakalım haklımıyam haksızmıyam delimiyem
meçnunmuyam bilmiyorum yalnız inandığım türk ve dünya
basınıdır ona güveniyorum ona güvencime ihtimatımla
bağlıyım
yazıyı yazarken sıkılıyorum kalemi yere çalıyorum
tekrar kaleme sarılıyorum içerimde birikimin hırsını kalem
ve kağıtdan alıyorum yoksa balon gibi patlıyacağım bu
aşk kadın kız aşkı değil vatan millet toprak insanlık aşkıdır
bu aşka düşenler yaradılışın insanlığın birikiminin son
aşamasıdır birgün belki bitecek belki geriye gidecek onu
zaman açıklığa çıkaracak belki
bir köylü yazar
X
151. BİR GÜN ELBET BİZİM DE DÜĞÜNÜMÜZ
BAYRAMIMIZ GELECEKDİR…
17 9 1968 günü akşamıyda barardan pavyonlardan lüks
barklardan (barlardan) türkü ve şarkılar göklere yükseliyor
çeşitli sazlar yan yana Gaziantepbin istosun (istasyon)
caddesindeydi kimdi buralarda eylenenler hepsi kapitalist
düzenden faydalanan bir avuç gayri meşru yoldan para
kazanan ağalar beyler idiler ya öteki insanlar bu sınıfa ait
değil idiler onlar halkdı dürüst insanlar idi onların çocukları
yoksul perişan idiler onlar ne gendi halklarını soyarlar ne
de vatanını satarlar onlar aç kalmayı tercih ederler Türk
insanına Türk vatana kötülük yapmazlar onların babaları
fıransız yonan İngiliz rus cepelerinde gövdelerini delik delik
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yapdı canını verdi vatanın toprağı için onların çocukları
dürüstler bu gün nasıl kef (keyf) etsinler bir hafta önce bu
seferde vatanımıza amarikan ordularından sonra da 6 ıncı
filo izmire geldi 8000 asgerle
bu gün Gaziantebin yiğit çocuklarının ağlama günüdür
helbet bizimde düğünümüz bayramımız bir gün gelecekdir
eger o günler biz yok olur ölürsek o bayramı o düğünü bizim
çocuklarımız yegenlerimiz arkadaşlarımız yapsınlar yalınız
o günü bulduğumuz zaman biz ölürsek taklitçileri babamız
kardaşımız hatda oğlumuz olsalar mezarımızın başına
koymasınlar çünkü bizlere çok kötülük yapan akrabalarımız
dahi vardır onu zaman açıklar şimdi biz deliyiz onlar akıllı
biz komünisttik onların yanında onlar Müslümanlar bizlere
dinsiz imansız dirler sabaha kadar içki masasında kef (keyf)
ederler bizim çoücuklarda aç yoksul çile çekerler
Şafık günenç akyol cat no 3 Gaziantep
X
152. ÇALIŞMADIĞIM İŞ Mİ KALDI 20 SENEDİR…
6 9 1068 günü saat sekiz idi bir dostun yanına gidiyordum
suburcu catdesine indim eski halkevi karşısında kristal
kahvesinden cam vuruluyor bakdım beni çağırıyorlar idi
girdim oturdum kahveye selam verdim merhabalaştık nasıl
işin didi AP linin biri yok didim niye didi ağalarına söyle
Didim ağalarım ne bilsin didi onların bilmediği şey yok didim
sen dükkanı doldur sana ağalarım ne karışır ağlarıyın canı
sağolsun didim yine sen çalışdında ağalar mı men oldu
evet hele adalet partilisin bir doğru söyle sonra bak senide
benden kötü yaparlar didim çalışana kimse çalışma dimez
dedi öyleyse yıllardan beri ben çalışıyorum niçin beni bu
hale getirdiler ney günahım bir doğru söylemekmi
hangi işde çalışmadım 20 senedir çekmeli dezgehde
her türlü keten bez kurşunlu çitare top işledim yıllar yılı çüt
sürdüm ekin ekdim tikenli tarlada yolma yoldum malaklarıma
ve kıçıma kara haci çakır tikeni batarak sahra çekdim kucak
kaldırarak avuçlarıma avuçlarıma döşüme tikenler batarak
çercer dövdüm toz toprakda içinde içinde harman savurdum
saman çekdim tozlarda darı ekdim kara sabannan ellerimiz
kabarrarak gündüzü koduk gece sap çekdik öküz ineklere
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yedirmeye
sapları dahmuzla dövdüm ufatdım hayvanlara yidirdim
altının mayıs ve südüklerini sıyırgıyla ve sübürgeyle sıyırdım
hayvanların üstünü kaşagıyla kaşagıladım üstünün tozlarını
süpürgeyle süpürdüm suladım hayvanları bağ belledim bağ
kesdim üzüm kesdim elime yılan dolanarak mahra kaldırarak
hayvana yükleyerek bekmez yapdım
tarlalardan teneke gibi daş ayıtladım tarlaya elim ile
zibilden külden başlayarak insan zibiline kadar tarlaya
çekdim arık işleyerek su çıkmıyan yerlere barmaklarımla
kazmayla kürekle geceli gündüz uykusuz kalarak su
çıkardım bosdan yapdım kazmayla çapa vurarak sovuk
(soğuk) dimedim sıcak dimedim şetil (şitil) dikdim göklere
ulaşdı ağacı meyvasını bana yidirmedi zalimler dahada
bana çalışmıyorsun diyorlar bu zamana kadar yaşım 41
oldu saçım döküldü dişim döküldü döşüm ağrıyor her hal
verem oldum çalışmadan neyim kaldı bu gadar çalışdım
çabaladım ne sahibi oldum
100 kiloluk bir sulu tarla aldım onuda devlet elimden aldı
hazineye mal etdi 10 senedir dürüst olarak bakkallık yapdım
kimsenin tek kuruşuna hıyanetlik yapmadım 7 senedir devlet
kapılarında mahkemelik oldum vaziyetleri defterdardan
cumhurbaşkanına kader bildirdim nihayet heç bir netice
alamadım bunun üzerine belediye başkanıda bana ceza
yazdırmaya başladı köyden gelen yoğurtlarımada men oldu
nihayet heç bir geçim hakkı bana tanınmadı babalarımızın
cepelerde çalışıp kurtardığı vatanda işde 20 nci asrın
yeryüzünün birleşmiş amarikan komparodar düzeninin
özgür türkiyesi hokuk devleti diyerek ratyolarda gazetelerde
verdiği beyanetler bundan ibiaretdir
eey gelecekdeki aydın yazarlar fikır adamları ve devlet
adamları kararı size bırakıyorum siz verin kararı öbür
tarafa geçiyorum çalışmadan zengin olanları açıklıyacağım
Türkiyeyi bölüşmüş birkaç gişi hepsi 40000 olsa gerek bunlar
heç kimseye acımaz bunlar Allah diye mala paraya toprağa
yani dünya servetine tapan ğişilerdir daş devrinde diri diri
insanları toprağa gömerler idi aç kaldığı zaman Türkiyede
aynı yolu tutmuşdur
şimdi köyler hanlar faprikalar kamyon taksiler bağlar
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bostanlar sermaye aynı bir elde toplanmakdadır Türkiyenin
gelirleri aynen sel gibi bu çalışmayan insanlara akmakdadır
bunada Allah bunu bize layık gördü diyorlar Allah adil
padişah olduğuna göre nedir Türkiyedeki adaletsizlik nedir
günahı 7 yaşındaki gazi Mustafa kemalın gazi mücahit
çocuklarının
çöp tenekesinden açlıkdan kavun karpuz kabukları
yimesinimi emir ediyor hangi kuran ayetlerinde var hanği
hazireti mehmedin hadisinde var bilen varsa söylesin lütfen
varırsın bir tarlanın başına bakarsın verimden düşmüş
sorarsın ya Ahmet ağanın ya Mehmet ağanın yere oturmuş
köylüler ellerinde çöp yeri kurdalıyor kimse demez yaho şu
filan beyin tarlası gendisi ya avukat ya komsuyoncu yahut
memur yahut malı faturacı (manifaturacı) bu toprak boş yere
duruyor verimden düşmüş mal sahibinin ihtiyacı yok amma
fakat bunun boş durması memleket için zerallıklıdır bak
köylü boşbuşuna eline bir çöp almış yeri kurdalıyor yahut
oturmuş kağıt oynuyor eyleniyor buşuna yahut oturmuşlar
işsizlikden esrar içiyorlar ondan sonra ölü gibi düşüp mest
olacaklar bu rezaleti yapacaklarına şu Ahmet veya Mehmet
beyin ehtiyacı yok şu tarlayı boş oturan köylüye verelim hem
tarlada çalışsın tarla verimden düşeceğine tarla verimli hale
gelsin köylüde işsizlikden kurtulsun yerin altından harıl harıl
boşa akıp giden sular muğalından gelen hasılat ile faprika
kurulsun motorla yerin altına akan su yeryüzüne çıksın ney
olmaz o zaman o tarlada gör o zaman 2 tanede inek bağlar
o bostanın yanına hem o tarlanın gelirinden istifade eder
hem ineklerin südünden ve mayısından ne yabancının süt
tozuna ihtiyaç kalır ne buğdasına nede Türkiyede işsizlik
ve açlık kalır işde o zaman özgür Türkiye olur yoksa dağlar
sular köyler bağlar bostanlar ağaların beylerin olursa bir ve
2 direktor alırsalar işde bir avuç toprakların daşı toprağı işler
artanıda bor kör ineksiz öküzsüz bor kör kalır köylülerde
yorganı omzuna alan ver elini İstanbul Ankara İzmir ordan
öteyede ver elini Almanya balçıka diyerek geçer gider
noldu toprak ağlar ağlar vay vatandaşlarım niye beni
öksüz bırakdınız niye bana acımıyorsunuz diyen toprak
geçen gün Mehmet aliyle getdik incir bahçesine babamın
ve dedemin incirligine her tiyekden bir iki sepet toplardık 25
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sene önce şimdi kurumuş solmuş benim gibi benzi Mehmet
ali oturdu ben topladım ama bir sepet dahi dolduramadım
eyvah bize didim hem biz öldük hem vatan hem toprak
di acıma di yanma di yazma zamanında 140 kiloluk deve
haraları dolardı oda kurusuynan şimdi bir sepet dolmuyor
ordan bitişiğindeki bağa vardık yinecek üzüm dahi hemen
hemen bulamadık 2 sepeti zornan doldurduk eskiden bu
incir tiyekleri toplamanan tükenmez idi gelen giden serbes
yer idi bağ ise yumurta kadar olan üzümü olurdu keklik
yumurtası ya şimdi ölmüş maf olmuş hanği türk sinamacısı
bilir bunu bu köprüyü biz kurduk diyor ulusal türk sinama
yazarı siz kurduysanız kendinizmi geçeceksiniz yalınız ya
biz karanlık içindemi kalacağız derelerimizi topraklarımızı
insan yaşantımızı ezikliğimizi çürümüşlüğümüzü insan
yerine konmadığımızı cehaletin bizi yıkıp yok ettiğini
vatanımızı kırk haramilerin soyduğunu anlatmıyacakmıyız
bunun benzerinide dün içişeri bakanı farük sükana yazdım
postaya atdım selam Gaziantepden
X
153. BU ÖKÜZLER, TÜRK MİLLETİNİ MAHFEDEN İNEK
VE ÖKÜZLERDİR…
Eyle bir duruma düşdümkine dünyayı başıma dar etdiler
çıkarcı gurubu bir tanesi geldi yanıma eğer bu sosyalistliğe
devam edersen çocuklarını dahi aç koyacaklar didi ben
onnan bitmez öldürmeliler didim heç yoksa esaret zinciri
kopmuş olur gendilerinin hali nolur acaba didim sen ne
yapacaksın sosyalistliği sen işine bak didi bu vatanı
yabancılara mı teslim yapalım bu vatanda yaşmak için
anlımız açık olmalı yabancı olmamalı didim yabancılar bir
gün giderler didi ben kolay kolay getmezler görmüyormusun
vietnamı didim seslenmedi getdi
düşündüm uykum geldi yatdım bakdım uryamda
(rüyamda) bizim subaylar melil melil mütesirler idi bunlar
bizim vatanımızın bekçileriydi amma üzgünler idi acıdım
hallerine acaba nasıl yardımcı olurum diye düşündüm
oğlumu İzmir hava assubayı okuluna göndermeyi ve
izmire gönderdim yazıldı okula bakalım intemi (imtihanı)
kazanacakmı onu düşünüyorum amma onuda bize layık
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görezler bize şimdiyedek neyi layık gördülerkine asgerliği
görsünler
onlar bir kara hırsa düşmüşler hele devam etsinler
sonunu bekliyelim sonunda kimin zerallıkda olduğu
meydana çıkacakdır eskiden öküz yaymayı layık görürlerdi
bizi şimdiyse canları sağolsun ağaların beylerin onu da
tüketdiler Türkiyede inek öküz kalmadı inek öküz çok amma
buzağı doğrucak süt verecek inek kalmadı öküzde çok ama
çüt sürecek öküz değil bu öküzler ve ineklar yabancılarla iş
birliği yaparak Türk devletini Türk milletini köle ğibi yaşatıp
mahfeden inek ve öküzlerdir ama bildiğine gidiyorlar ne
memlekete ne insanlara acıyorlar dayıma çıkarlarına
bakıyorlar nede doymazlarmış eskiden düşünür idim bu
yazarlar fikir adamları niye tez ikdıyar (ihtiyar) oluyorlar diye
bakdım adamlar haklıymış devletin milletin ne uçurumlara
geldiğini bilirlermiş ona dayanamazlarmış hak verdim yalınız
hak verdiğim kalemini eyiye kullanan fikrini eyiye kullanan
yazarlar kalemini fikrini satanlara hak vermedim yaşasın
dürüst ilerici aydınlar ve yazar Atatürkçüler
şafık günen akyol cat no 3 Gaziantep
X
154. UZMANLARINI BAKANLIKDAN KÖYLERE de
SOKTULAR…
3 9 1968
şu dünyadan bezdim osandım ne yapacağımı şaşırdım
banamı acıyım çocuklarımamı kadınımamı dert bir değil 5
değil 100 değil 1000 değil yazıyorum yazıyorum şimdi bir
borçlum gelir diye ciğerim sızlıyor
biraz önce 10 tane arkadaş yanıma geldiler hepsi
yiğit kabadayı amma hepsi fakir hatda ceplerinde
sigaraları dahi yokdur karınlarıda aç gözleri kara 20
nci asrın yüz karası mütefikkimiz saktakar dostumuz
amarikan amparalik (emparyalist) sömürücüsü ve onun
itleri insanoğluna yakışmıyacak mameleri (muameleleri)
yapdılar aç koydular topraklarımızı verimsiz düşürdüler
paramızı kıymatdan düşürdüler ordularını topraklarımıza
yerleşdirdiler uzmanlarını bakanlıkdan köylere de sokdular
para karşılığında namuslarımızı kullandılar vasayitleriyle
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asgerlerimizi çiğnediler hapise dahi girmediler insanlarımızın
üstlerine saldırmak için amarikandan yetiştirilmiş köpek
getirdiler
para karşılığı bilgisiz kalmış cahil insanlarımızı kandırarak
birbirine düşman etdiler gazi Mustafa kamalın gazi mücahit
çocukarını aç koyarak çöp tenekesindeki kavun karpuz
kabuklarını yidirdiler adamları olan Türkiye başbakanı da
boyuna özgür hukuk devleti Türkiye diyerek ratyoda bağırdı
durdu
bu nasıl özgürlük özgürlük amarikanın özgürlüğü bir
avuç hırsız saktakarlara namuslu insana amarikan dünyası
cehennemlikdir hele Mustafa kemalın nazlı yiğit doğru
çocuklarına neler çekdirdiler ne iftiralara nasıl haksızlıklara
kurban getdiler ah ah bilen bilir bilmeyene sözüm yok
şafık günenç Gaziantep akyol no 3
X
155. İTLERİNE KADAR TAKSİLERİN İÇİNDE
GEZDİRDİLER…
Hırsız şebekeleri çoğaldı dikdiler göküzüne apardüman
kapılarında taksiler son model itlerine kadar taksilerin içinde
gezdirdiler pırıl pırıl yeni elbiseler ayakkabılar geydiler
halbukine bizler başımızı sokacak yer bulmadık geyece
(geyecek) elbise bulumadık bir yimeniye 10 yamalıkla bir
şavralı 10 yamalık olarak iki sene geydik heç halimizi dahi
soran olmadı
bir gün 9 yaşında ikiinci sınıfa giden oğlum kıdasızlıkdan
lemli (nemli) yerde yatmadan hasda oldu kassıgında yara
çıkdı dokdura götüremedim çünkü 100 lira olması lazım idi
benim 100 lira verecek halim yok idi bir mağara gibi yerde
oturuyordum 8 nüfus birbirimizin üstünde yatıyorduk bir
kıraç bakkal dükkanım var idi sermayesi halk bankası ve
topdancınındı bizim hasta olan mehmede her gün koca
karilerin (kocakarıların) ilaçını bulambaç edip vuruyorduk
öğretmen leman yeşiltepe Gaziantepbin akyol mektebinin
öğretmeniydi haber salıyordu kadıncağız Mehmet hasta
yatıyordu bir gün baba beni kucağına alda biraz dükkana
götür didi kucağıma aldım dükkana getirdim bir çaput mindele
oturtdum bir inne bir iplik kalık idi bir adam sigara almayan
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geldi bu çocuk niye böyle didi ben hasta didim niye dokdora
götürmüyorsun didi ben korkuyorum didim niye didi dokdora
gitmesi için 100 lira olmalı ben 8 nüfusum ulaşdıramıyorum
hırsızlık pezeveklik yapamıyorum bir tarlamı hazine çaldı
hökumet ne yapalım diyince bana getir ben muayene
yaparım hem de ilacı alırım sen kimsin dokdorum ismim
Hurşut Batdal sağ ol Didim götürmedim utandım yerin
dibine batdım sabahlara kadar it eniği gibi sızıldıyor ne
gendi uyuyur ne bizi uyuduyor nuhayet (nihayet) 2 elini yere
koydu acı acı baba ölüyorum hakkını helal et diye bağırdı 8
imizde ağlıyorduk
cebimden bıçağı çıkardım ölmeye ölüyor bir çöp buldum
onu pıçakla yondum biz gibi yapdım yaranın üstünü açdım
yarayı sildim biz gibi çöpü yaraya sokdum öldüm babam
diye son hizla bağırdı içinden kan heciran (hicran) akmaya
başladı ben çıkdım kaçdım annesi Mehmet öldü komşular
diye bağırıyordu Mehmet bayılmış 10 gündür uyku uyumadı
geceli gündüzlü biraz sonra küçük cemal geldi Mehmet
noldu didim uyudu baba didi Mehmet devlisi güne dek
uyudu devlisi gün elinde iki dayak dükkana sürünerek geldi
dükkana çapıt mindelin üstüne yatdı yogurt içdi
hey gidi insanoğlu buda insan buda can buda amarikan
özgürlüğüse nalet olsun bu özgürlüğe bir taraf itlerini
taksilerle gezdirir göklere apardüman diker 5 10 tane bir
tanesi aç sefil sızım sızım sızlar Türkiyede bunada refah
devleti özgür Türkiye denir gökdeki kuşlar güler bir tanesinin
koynunda desde desde mor binlik bir tanesi acından
muslukları söker satar karnını doyurmak için bir tanesi 15
köyü olur bir tanesi evsiz topraksız yersiz yurtsuz vatandaş
dirler ikisinede böyle olurmu vatandaş oluyor Türkiyede 20
nci asırda vay vay Mustafa kemal bizi böyle öksüz mü koyup
ölecekdin keşge o zaman bende öleydimde bu günlerin
haksız adeletsizliği görmüyeydik
X
156. NİHAYET KALDIRDIM YERE ÇALDIM KENDİNİ
AYAĞIMIN ALTINDA ÇİYNEDİM…
heçbir devirde bu hale gelmemişdir bu vatan bu millet
heç kimse kimseye acımıyor ne olacak bu işlerin sonu diyen
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yokdur durmadan köyler boşalıyor şeherler dolup taşıyor
bir sabah barka (parka) vardım otel gibi yan yana barkın
(Bankın) cimenin üstüne serilmişler kiminin altında gazete
serili kimisi sade çimenin üstüne serilmiş yan yana dizilmişler
kimisi 12 yaşında kimisi daha ufak kimisi 15 16 17 18 19 20
bunların çoğu ortaokul ve lisede okuyan köylü çocukları idi
ceplerinde bir lirası dahi bulunumayanlar idi bazan 7 kara
zeytinle bir ekmek yahut 250 gıram yoğurtla ve bir domatesle
mekdebe giderler idi kimisi tahtillerde (tatillerde) sırlarında
(sırtlarında) yüksek binalara kum çekerler kış günü okula
giderler idi bir tanesi yapılan binaya kum çıkarırken ayağı
kararak omzunda kum torbasıyla birlikde binadan düşmüş
idi 3 yerinden kırılmış idi kolu bu öğretmen okulunun
talabasıydı ismi bayramdı maraşın Elbistan köylerindendi
bir fakir köylüydü nihayet kolu eyi oldu mektebe devam
ediordu bende elimden gelen yardımı yapdım
bir gün yanıma geldi gözleri yaşlıydı ne o bayram didim
şafık abi öldüm hayatım maf oldu niye didim arkadaşlar
bugün beni zorla yemekhaneye sokdular bu yemekhane
yatılılara ait idi yimeği yirken müdür muavini yanıma geldi
Bayram kimden izin aldın didi bende hocam arkadaşlar
zorladı bende dayanamadım didim didi o zaman bana çok
ağır sözler söyledi benim hasiyetime dokandı pekiy hocam
siz izini kimdey alıysınız her gün sen kadının baldızın
çocuğun gelip bu yimeği yiyorsunuz
çıkdı kapıya durmuş beni bekliyor adımımı dışarı atdım
suratıma tokat inmeye başladı ardı ardına vuruyor nihayet
kaldırdım yere çaldım gendini ayağımın altında çiynedim
bu gadar emeğim boşa gidiyor diyerek ağlamaya başladı
ben şafık bir kağıtla meseleyi amcam oğlu matbaacı necip
bahriye gönderdim bayramı osmanıyanın bahça okuluna
sürgün yapdılar oradan öretmen olduda çilesi bitdi şimdi
hangi köyde öretmen bilmiyorum
şafık günenç
X
157. NEMRUT GİBİ İSTEDİKLERİNİ CENNETLİK
İSTEMEDİKLERİNİ CEHENNEMLİK YAPARLAR…
24 8 1968 Cumartesi
186

EMANET
İşde bu gün bende içki masasına değilde sofrasına
oturdum kafaya çekdim ne barda ne payonda (pavyonda)
yıkılan köy evlerinde emekçi köylülerle kimi bağlama
çalışıyor davulcularda zurna davul çalıyor kimisi pikapla
mesununun (Mahsuni’nin) plaklarını çalıyor böyük küçük
köylüler başımıza yığılık bizim yiğit kabadayı Mehmet ali
dizlerini çiydem bağdaş kuruk oturuyor çouklar Mehmet
alinin ellerini öpüyorlar böyüklerde Mehmet alinin yüzünü
öpüyor kadirin ela gözü süzülüyor köylüler kimi şarap kimi
rakı içiyor kimi söylüyor kimisi badeli nahsenin türküsünü
söylüyor kimisi dabança sıkıyor bunlar emeğiyle çalışan
şehirlilerin efendisi atatürkün dediği gibi geride kalan ağa
türküleri bey türküleri bir tanesi velet bey söylüyecek idi
işaret eyledim ne diyorsun didi emekçi kabadayı vurucu
türküsü söyle ağayla beyle işimiz yokdur didim emekçiler
aydınlar gençler daha ireliye marş dedim
davullar çifte zurna çalıyor Mehmet alinin yanakları
gül gibi parlıyor kadirin kara gözleri süzülüyor ali yavuzun
yüzünden cevahirler saçılıyor toklu boğazlanık yüzülüyor
cemil kefleniyor (keyifleniyor) methi dapança sıkıyor hasan
da dabança sıkıyor taksi rakıya şaraba gidiyor küçük cemal
kertil karakuluna ömer Gaziantebe rakıya gidiyor davul
çifte zurna çalınıyor antepden tekrar arkadaşlar geliyor
dabançalar carcur boşalıncaya kadar sıkılıyor akşam oluyor
uyuma yokdur davul çalınıyor çifte zurna çalınıyor saat iki
yıkılık evlerde halay çekiyoruk kafa cılalandı davul vuruluyor
hep birlikde yaşasın sosyalist Türkiye diye bağırıyoruk
horoz ötüyor bizde uyku yok her yer karanlık içinde gökde
yıldız parlıyor ayında karanlığı yeter artık karanlıklarda
kaldığımız diyoruk hep birlikden artık güneş doğacak diye
bekliyoruk nihayet şafak sökdü ortalık ağarmaya başladı
aşiretler (davulcu zurnacı) getdi bizde Mehmet aliyle dedemin
incirliğine vardık biraz incir topladık ordan bağa geçdik biraz
üzüm yidik tekrar köye döndük davulcular yine yanımıza
geldi davul çalmaya başladı alninin kaynı nişanlanıyor idi
oda bitişik evdeydi kız kız sahibi bakdım yimek bişiriyler biri
Hamdi kiyanın kadını ağacı (ağası) tayfuk (teyfik) kutların
maşası ötekide imam incovun İnconun)
alinin kadınına bağırdım zebo gel yimekkimizi koyda
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yiyip gideceğiz didim şafık ede yemek bişiyor didi ben
onların bişirdiği yemeği yirmiyim bana haram olsun didim
bacım kafasını kaldırdı almaz almaz bakdı sesini çıkarmadı
zebo geldi kelle bişirmiş idi balcan kızartmış zeğit (zeytin)
yağıyla koydu yirken 2 tabak cıvık yemek salmışlar idi yine
ben yimedim onların gönderdiğinide ali yavuz arkadaşım
niye yemiyorsun şafık didi gerci yemek sahibi ayrıdır
amma bunlardan başka yimek yapan yokmu idi ağaların
maşalarıdır bunlar nice kötülükleri var bunların yıllar yılı
insanların başına nice şeyler getirmişlerdirbir bir yandan
gendileri bir yandan ağaları bir yandan yapdıkları bir yandan
yabancı ağaları insanlığa kara lekeyi bu insaf vicdansızlar
hasiyetsizce elele vererek sömürürler ezerler yok ederler
insanları
kurşun atmaya şehirleri köyleri dağları suları bölüşürler
verimden düşürürler yabancıdan buğda getirirler amarıkan
hayranlığı yaradır dalkavuklarına maşalarına tevzi ederler
(dağıtırlar) Allah bizik dirler nemrut gibi istediklerini cennetlik
istemediklerini cehennemlik yaparlar
okutmazlar okuyanlara okumak için can atana ne belale
(belalar) getirirler başına
kim bunlar yabancıyla elele veren hıyanetlik yapanlar 20
nci asrın türkiyesini mafeden zalimler
sarıt köyünden akyol cat 3 bakkal Gaziantep
X
158. ÖKKEŞ PIÇAKLAR ADINA…
Sayın kıymetli yazarımız çetin bey bu mektubu senin
elinle bütün senin gibi yiğit namuslu insanalara okut ve
gelecekde tarih önüne halkın önüne ve dünyanın önüne
tefaarutuyla ser
Sayın Tip başkanı Mehmet ali aybar selam eder
ellerinden sıkarım senin uyandığını duyunca birde derdimi
anladayım diyerek düşündüm
Osmanlı hökümeti bozullunca fıransız antebi işkal
etmeye başlıyacak o zaman benim babam kup Halil
namında bir adam idi antepte çetelik ircat (icat) olmaya
başlayınca tekke şıkının odası yani şimdiki devlet bakanının
dedesinin odasına çığırdıar malınla canınla çalışacağına
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yemin edermisin diler babam kup Halil yemin ederek kabul
edip vaat etdi ve mücadelee başladı ilk olarak köyümüz
sarıtmezereden başladı bütün yiğit dost ve akrabalarını
başına topladı fıransız nakliyasını bastılar
5 tane yüklü fıransız çift arabasını Kilis yolunda elmalı
köyü yakınında tarip (tahrip) atmetnmişlerdir fıransızla
mücadeleye başlangıcı ilk olarak karşısına öncü olarak
böyle sarıtmezeresi başlamışdır ondan sonra fıransızı
antebe bırakmamak için çok karet (gayret) sarf etmişlerdir
nihayet fıransız kuvatlı (kuvvetli) gelerek antebi işkal
ettiklerinden sonra babamın yaptığı işlere kızarak fıransız
komandanı karo paşa yerli fıransız yardakcıları ile köyümüze
basdı 8 tane öküz 40 tane koyun ve kıymatlı eşyalarımızı
aldı kalan mal ve eşyalarımızı 4 göz 2 katlı evimize doldurdu
kaz dökerek hepsini yakdı 80 kile arpa ve buğda nohut
hepisini yakdı bizi bir macur (muhacir) haline getirdi 100
madeni altında köyümüzden köyümüze kızarak çete var diye
ceza aldı nihayet fıransız ermeni antepde sürülüp çıkarıldı
nihayet Türkiyede yabancı devlet kalmadı 2 nci cumhuriyet
kuruldu nihayet atatürkün emri olarak Antep Gaziantep
oldu Gaziantebin mağdur düşen Gazi mücahitlerine ermeni
mallarından verilmesini emir verdi Atatürk
mağdurluğa düşen mücahitler birer dilekçe verdiler
vilayete dedem kıllı alide bir dilekçe verdi vilayete
Gaziantepden bir keşif heyeti olarak köyümüze gelmiş
yerinde keşif etmişdir mağdurluğumuzdan dolayı 12 parça
arazi verilmişdir 3 taksit ile taksidin vermiş olduğunun
senesi 933 ismi kıllı ali sarıtmezere köyü Gaziantep vilayeti
makbuz no 461565 bu deliller ile makbuz elimizde ve buna
Gaziantep köyleri ve şehir şahit olur
bundan sonra babam tup Halil düşmanları hüsen arık
tarafından vurulup ölmüşdür ve bizler çocuk olarak yetim
kalmış idik tarlanın 2 ci ve 3 üncü taksidide gelmişdir
ödeyememişdir dedem kıllı ali nihayet hazine vekili cahvar
gül hakkımızda dava açmışdır nihayet tarları (tarlaları)
elimizden o zaman hazine almışdır dedem kıllı ali ankaraya
getmişdir ayni tarları (tarlaları) bize mağdurluğumuza
acıyarak hellikzada olarak verilmişdir
nihayet o zamanın milli emlak memurları bu günler işimiz
189

EMANET
çokdur birkaç gün sonra gel muameleni yapak dimişlerdir
birkaç gün sonrada dedem kıllı ali ölmüşdür mamele öylece
kalmışdır 1960 dan sonrada hazine yine elimizden almışdır
arazıları şimdi ne evimiz var ne arazımız var bu yoksulluk
içinde işsiz güçsüz şehir kahvesinde sokak ortalarında rezil
olup boynumuzu büküp rezil perişan gezmedeyik yaz günleri
gedip adana ovalarında ağaların pamuklarını toplamadayık
beylere rezil rusfa (rüsva) olmaktayık
kaç dahve (defa) maliye bakanına yazdım fuzulu işkal
etmişsiniz diyor bize tahsis edien arazi yokdur diyor öyleyse
benim her delil elimdeyken bize tahsiz (tahsis) arazi yoksa
başka yerden bize arazi gösterin orda çalışak anayasada bu
hakkı aynen bize tanıyor
Atarük diyorki 15 yıl evvel Antep sadece bir türk şehri idi
her nasılsa yabancı kuvvetler eline düşmüş bulunuyordu bu
tek türk şehri heç bir yerden matdi yadım görmeksizin kendi
kahramanlığı ile kendini kurtardı ve Gazi ünvanına bihakkın
liyakat kespetti
Gazianteplileri o gün olduğu gibi bu gün dahi derin
hörmetle takdir ederim Türküm diyen her şehir her kasaba
ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misalı
olarak alabilirler en eski çağlardan beri tarihi Türk yurtlarında
Türklüğün yüksek varlığını kahramanlıkla tesbit etmişdir
onlara şahsan berabar olduğumu beyan etmekden zevk ve
saadet duyarım
25 12 1936 Gazi Mustafa Kemal
şimdiyse Gaziantep savaşı kitabında ne babam kup halilin
ismi var ne de öncülük yapmış Gaziantebin sarıtmezere
köyünün ismi var
Etresim akol catdesi Beşyol bakkalı şefik günenç eliyle
ökkeş pıçaklar
X
159. BİZ OKUSAYDIK BUGÜN TÜRKİYEDE AMERİKAN
BAYRAKLARINA HİÇ BİR YABANCIYA CIRIT
ATDIRMAZDIK
18 6 1968
Sayın Dayımıza
Motorcu Ahmet yıldız göndermiş olduğum şikayet konusu
mektubun cevabını senden aldım şimdiye kadar şikayet
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yapmadığım ilgili koymadım sayın rametlik cemal gürsel
hariç başka kimseden alaka görmedim onun için senin
insanlığına ve devlet adamlığına hörmetin ve saygımla
böyük işler yapıp bizim gibi ezilmiş nice haksızlıklara düşmüş
kölelikten kurtarmanızı hep eyi niyetli arkadaşlarınızdan
dilerim ve ne kadar yiğit dürüst arkadaşlarınız carsa selam
ederim ve benimde yiğit dürüst namuslu çilekeş arkadaş ve
dostlarda hep birlikde selamlarını size söyleyebilirim
sizinle nasıl bizler iftikar (iftihar) ediyorsak sizde
bizimle iftikar (iftihar) yapabilirsiniz bunun örneğini fıransız
savaşında babalarımız vermişdir, vermiş amma yinede
kölelikden kurtulamamışlar cepelerde gövdeleri delik deşik
olup kanları akanlar yine köle mamelesi görmekde
bir avuç tepeyi dahi görmeyenler Türkyenin her şeyine
gendileri sahip olmuşlar işde örneği bir yetgiliyi bu işe memur
edin incelesin hep ermeni sarayları kimlerin elinde ermeni
köyleri kimlerin elinde ermeni bağları bahcaları kimlerde
hep ağa ve beylerin elinde hep idare başındakilerde doktur
avukat hakim hepsi hepsi
bizede bir gazi mücahit kimlik defteri birde rozetini
vermişler sesinizi çıkarmayın yaho biz acız başımızı
sokacak yerimiz yok bir gelir getirecek malımız yok geçen
aylarda bir tanesi sizi mücahit gaziler cemiyetin istiyorlar
didi yine bir bayram var her halda didik arkadaşım yiğit
kabadayı insanlığa inanmış insanlığın öncüsü olarak verem
olmuş şeker hastalığınına düşmüş gazi çoücuğu ile birlikde
gazi mücahit cemiyetine vardık bizi istemişsiniz didik evet
didiler sizi yardıma yazdık ne yardım ediyorsunuz toplanmış
eski iceket pantol yelek içinde amarikan eskisi ceket
pardisi (palto) güldüm ne gülüyorsun didi arkadaşım elimle
gösterdim bunada imza atdırıymısınız didim evet didi ne
diye didim yardım diye didi pekiy yarın bir general gelirse
bizi tek tek çağırırsa yardım görüyormusunuz dirse evet
dirsek bunun içinmi imzaladınız utanmazlar diye yüzümüze
tükürmez mi didim adam deliye döndü
bize yardım böyle yapılmaz evimiz yok toprakımız yok
çocuğumuzu okutamıyoruz sermayemiz yokdur aç sefil
perişanız böyle şerefsizliği yapamayız ammarikan eskisine
satılamayız eger biz okusaydık bugün Türkiyede amarikan
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bayraklarına heç bir yabancıya bu ülkede cırıt atdırmazdık
ağalar beyler okudu devlet yönetimini onlar eline aldı
işde onlarda Türyiyeyi masa başlarında Türkiyeyi kefleri
(keyifleri) içini satarlar bir tarafdan amarikan ağaları soyar
bir tarafdan Türk ağaları beyleri soyarlar
bir yandan bize ve amarikaya karşı gelen kimdir bize
karşı duran vurun öldürün aç koyun gelirlerini kesin komünist
diyin kimseynen konuşdurmayın o alçak dinsiz imansızın
iflahını kesin akrabalarıyla düşman edin türlü yollardan o
çetin atlanın Mehmet ali aybarın adamıdır kurtasın çetin
Altan
27 mayıs bayramında milli kıyafet giyerek davul zurnayla
halay çekerler gebersin alçak dirler ey Türk subayları Türk
aydınları bu çileye ne dersiniz
sizin şeref ve hasiyetinizin ayaklar altında kalmasın
diye bu çileye düşdüm hep namuzlar (namuzsuzlar) bana
gülüyorlar benim amcam ökeeş bahri günenç de subaydı 98
subayla İstanbul harbiyesinden doğru Kafkasya cepesinde
95 i şehit düşmüş 30 subay kurtulmuşlardır
Antep fıransız harbinde 3 cepenin kumandanıydı fıransız
antebi işkal ettiği zaman antebin ağaları memleketi Türk
subayı korusun diyerek milis subayı yazdırmışlardır
fıransız Ermeniler getdikten sonra amcamı fıransız tabisi
diyerek lekelemişlerdir utanmadan şimdiyse evsiz yurtsuz
kira kira gezmekdedir
işde bu ağaların neçe oyunları varkine akla hayale
gelmeyecek kadar
Gönderen bakkal şefik günenç akyol cat no 3 Gaziantep,
X
160. HARBİYEDEN MEZUN OLAN GENÇ TEĞMENLER
BİR IŞIK OLARAK YETİŞİYOR UMUDUNDAYDIM NE
YAZIKKİNE UMUDUM BOŞMUŞ…
Sayın aydın basın çetin Altan
Ben beklerdimkine asgeri türk okulundan yani harbiyeden
mezun olan genç temenler bir ışık olarak harbiye mektebinde
yetişiyor umudundaydım ne yazıkkine umudum boşmuş
bu gün dostlarımın çocuğu temen olarak harbiyeyi bitirmiş
onun memleket davasından fikrini yokladım nerde bilgi
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nerde vatanın milletin derdinden bilme yazık yazık benim
imam hatip 4 ncü sınıfta okuyan oğlum nasıl devlet işinden
habersizse harbiyeden çıkan temende aynı acıdım
Oturtdum memleket ve millet derdini anlatmaya başladım
çocuk gözünü gözümün içine dikdi ben anlatdıkça mütesir
olmaya başladı 4 siğarayı üstü üstüne yakdı beni dinliyor ben
nice konulara dokanıyordum çocukun heç birisinden haberi
yokdur şu konuya dikkat et didim günün birinde kurmay
okuluna gidip kurmay subay olacaksın senelik iznin geldiği
zamanda iznini köylerde geçireceksin o zaman söylediğim
hakikatları bileceksin ve beni o zaman takdir yapacaksın bu
günün durumlarını arayıp bulacaksın yoksa sende kurmay
başkanı olsan yine boş
hergün daha kötüye düşüp bahalılıkkın yoksullugun
gelişmemenin geriliğin Atatürkçülüğün nedenlerini o zaman
bileceksin yoksa bana eşşek köylü ayağı çarıklı dimekle
bana küfür yapmakda
ne hakla bana küfür yaparsın bana neyi layık gördündü
yapmadım çalışmadım ve okumadım ben aç kaldımsa sen
koydun ben topraksızsa sen yapdın ben işsizse sen koydun
ben küldürsüzsem sen yapdın ben zenaatsizsem sen
koydun
Şafık Günenç Akyol cat no 3 Gaziantep
X
161. KIR BEYGİRE YARDIMCI OLMAYA ULAŞDIM…
12 10 1968 TARİH
Bir ton cimento yüklü bir kır beygir yokuşa ağzını vermiş
lasdikli ağaç arabayla çekiy amma ne ıztırapla çekiy kır
beygire ulaşdım beygire yardımcı olmaya
yittim arabanın ardından beygir ne çileyle çekiyor yükü
bende yitmeye başladım arabanın ardından bakdım begir
bir sağa döndü yokuşu tırmanmıya başladı biraz sonra
tekrar sola kırdı gendiliğinden yine biz arabacı mal sahibi
yitiyoruz arabanın ardından arabacıya karışma beğire
devam etsin didim yine begir sağa kırdı yine biz ardından
yitiyoruz yine begir emekle bir ton çimentonun altında yükü
çekiyor ayağındaki demir naldan ateş çıkıyor yine ben
çimento sahibi arabacı arabayı yitiyor kır begir bir sağa
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bir sola bir yolun ortasında çekmiye devam ediyor nihayet
yokuşu çıkdık begir kan ter içinde mal sahibi kan ter içinde
ben kan ter içinde nihayet menzilimize ulaşdık ev sahibinin
evinin önüne geldik biraz durunda bir şey söyleyeceğim
didim şöyle didim çimentoyu getiren ev sahibi bakın 20 nci
asrın Türkiyesinde hayvan nasıl yükü çekmesini biliyorda
biz hala yolumuzu bilmiyoruz eger bu hayvana biz yardımcı
olmasa idik bu hayvan yokuşu çıkamaz idi ve menzile
ulaşamaz idi dimekki birlik beraberlik buradan başlıyor hep
birbirimize yardımcı olsak bu gün dünayı bize güldürmezdik
amma ne yazıkkine bir hayvan dahi gideceği yolu biliyor biz
hale (hala) birbirimize yardımcı olmalıyken tahrip yapıyoruz
birbirimizi
sabah 5 de köylülerin geleceği kahveye vardım bir
tanesiyle konuşdum nelerde neler çiğerler pare pare oluyor
onlaramı yanasın gendinemi bir tanesi yine yanıma geldi
almanyadan gelmiş biraz para getirmiş koyun almış geri
gideceğim diyor ya koyunları satacağım diyor niye didim
alem bana düşman oldu beni hasıtlıyorlar (çekemiyorlar) didi
yapma yazık koyunlara didim koyunlarda çok güzel amma
köylerde durulacak (hal) yok eger alamanyaya getmezsem
yine koyunları satıp şehre geleceğim didi şehirde ne iş
yapacaksın koyunları satıpda ne yapalım başım belaya
girecek didi yine almanyaya get fakat koyunları satma
çocuğumu okutamıyorum didi ben sana söz veriyorum ben
gelecek sene çocuğunu astsubay okuluna yazdırırım peki
didi duvalar (dualar) diyerek uzaklaşıp getdi
birkaç gün sonra aynı köyden başka biri bir gün
yanıma geldi almanyadan biraz para getirmiş idi oda şehre
gelmek istiyor idi ben köy şehirden eyi diyor idim mehdi
ise eyi amma şahan köylerde insan birkaç kuruş parası
odlumu çekemiyorlar köyde adamı haklısın ama bu böyle
sürmeyecekdir gelde şu almanyada kazandığın parayla
köyden biraz arazi al didim mehdi ise yok şahan bu köyde
kalırsam ya beni vururlar ya ben birisini vururum eyisimi ben
yine almanyaya gideceğim kadınımıda şehre götüreceğim
kardaşımın yanına koyup ver elini Almanya diyeceğim
aradan 8 sene gün geçdi karraçlara (garajlara) giderken
şafık dayı diye bir ses kulağıma geldi bakdım kahvede
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mehdi gel hele bir çay içde yine gidersin bir çay içdim mehdi
şu benim sizden aldığım tarlayı al didim yok didi pekiy yarın
ben almanyaya gidiyorum evide buraya getirdim biraz sonra
dükkandamısın evet pekiy asimle gelekde biraz konuşak
didi ben duvalar diyerek kalkdım dükkanı açdım bekledim
gelmedi 2 gün sonra babasını gördüm methi ne oldu didim
evi antebe getirdi gendide getdi didi nere didim almanyaya
bunu yazarken yine kıymatlı arkadaşım kabadayı mert
dürüst Mehmet ali taş geldi ızdıraplar içinde içinde gül gibi
benzi sararmış solmuş cigerler parçalanıyor esgi varlıklı
zamanlarında yüzü kırmızı boyayla boyanmış gibiydi şimdi
sararmış benzi neye beyle oldu işde kapitalist düzen bir
ülkenin insanını böyle yapar ya hırsız olursun ya pezeveklik
yaparsın yada bunlara boyun eğmezsen bizim yiğit gürenizli
Mehmet ali gibi benzinde sararır şeker hastalığınada
yakalanırsın veremde olursun bir parça ekmek kazanmak
için geceli gündüzlü mekik atarsın çekmeli el dezgahında
7 ve 8 lira kazanıp çocuk beslemek için en aşağı Mehmet
alinini 3 lira çay parası var her gün eşe dosta
di Mehmet ali hasta olmasın hey ğidi milletine devletine
acımıyan devlet adamları bakın kapitalislik amparalislik
cepiye getmeden nasıl çocuk böyük küçük insan aç koyarak
öldürüyor zalim insafsızca bir gün kıymatlı Mehmet alide
şeker yükselir dokdura gider dokdur bakar çok yükselmiş
şeker dir 800 gram kara et et yimelisin her gün dir Mehmet
ali ses çıkarmaz tekrar eder dokdur yine ses çıkmaz Mehmet
aliden niye seslenmeysin söylesene der ne söyleyeyim
dokdur bey ben günde 8 lira kazanıyorum 3 lirası çay parası
5 lirada ekmek parası diyince dokdur gözünü diker Mehmet
aliye bakar bakar ve sesini çıkarmaz Mehmet ali de çıkar
dokdurun yanından
gördünüzmü hastalığın nereden geldiğini kapitalist
düzenin acı meyvasıdır bunlar bir gün biz ölsekde
çocuklarımız bunun kökünü sökecekler ve yerini yurdunuda
yakacaklar o zaman bize kötülük yapanlar ne olacaktır
bekliyorum bekliyeceğim gününü
X
162. İSTEĞİMİZ TOPRAK VE GEREKEN TOPRAĞI
ÇALIŞTIRACAK ZİRAAT ALETLERİ…
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İsteğimiz bize toprak ve gereken toprağı çalıştıracak
ziaat aletleri
yıllarca cepe cepe gece gündüz düşmanın karşısında
çekirdek ekmeği dahi ele geçmeyip perşanlık içinde
düşmanı vatandan sür sonrada bir demir rozet ile bir kimlik
kartı ver sen gazisin
bu gün hatayın kurtuluşu yeri bu gün adananın
kurtuluşuna yeri bu gün izmirin kurtuluşu yeri bu gün ben
acım soran olmaz 27 mayıs oldu biz didik işde bizede
özgürlük geldi didik gele gele canımızı yakdı
40 yaşına kadar mekik atarak kadınımın gelinlik
elbiselerinden yatağına kadar barmağındaki yüssuklere
kadar satıp aldığım bir tarlayı elimden aldılar yüz bin dönüm
ağaların elindeki toprağa karışmaz benim gibi gazi mücahit
çocuklarını yok etdiniz vay bu kölelerin haline haline vay
bizlere kızmanız yok etmeniz Rusların Kafkas cepelerinde
fıransız cepelerinde İngiliz dürzü cepelerinde babalarımız
vermiş olduğu mücadelerin mükafeti değilmi o düşmanların
intikamını alıysınız bizlerden değil mi bu seferde iliğimiz
kurudu açlıkdan
daha da acından ölen varmı dirler halbuki bu halk aç
kala kala hastaneler ne kadar çoğalıysa yatak bulunmuyor
hastanelerde vay vay
X
163. AYAĞIMDA YIRTIK YAMALIKLI ŞAVRAL 10
YAMALIKLI YEMENİ…
Onların çevirdikleri manzara meydanda benimki de
meydanda benim başımı sokacak yerim yok çocuklarım aç
sefil ayağımda yırtık yamalıklı şavral 10 yamalıklı yimeni
kimsenin malında canında gözüm yok ben cehennem
azabındayım yinede malımı paramı bu yolda ayaklar altına
aldım çocuklarımı perişan yapdım o kadar mefeetlerimi
(menfaatlerimi) ayaklar altına aldım heç bir mefet (menfaat)
görmeden tek hedefim memleketin milletin kurtuluşu için
ben isterdimkine gözlerimden öpsünler beni tebrik etsinler
etmediler bir hasa (bilhassa) akrabalarımı cahil bulurak
bana düşman yapdılar yapsınlar hakikat hakikat her şeyden
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üstün çıkar
6 tane çilekeş çocuğum var bir çilekeş kadınım var bir
tane ben varim 8 imizin ölüsü bir saatda kalksın yalanım
var ise enişdem ve amcam oğlu necip bahri bana bu parti
ve ve şahıslar ilihine (lehine) ve alihine (aleyhine) bir söz
söylemedi vede öyle küçüklük yapmadı vede yapmaz
kimseni (kimsenin) fikrine mudahale etmez
bir gün yeğenim necip bahrinin oğlu samlı günerin
eniştesi matbacı TİP üyesi ferzi (Fevzi) günenç şu kelimeyi
söyledi bu gün güven partisinde birkaç gişi babama şu şafık
ile Mehmet ali tası (Taşı) bizim partiye getirsene 2 side
seni severler dimişler necip ise ben onlardan korkuyorum
söz söylemeye çünkü 2 side haklı canlarına kadar CHP
idiler hepimiz 27 mayısdan sonra onların halini sormadık
onlar mağdur oldu çile çekiyorlar hakları var eger kendinize
güveniyseniz siz gidin söyleyin benim cesaretim yok dimiş
hakikatde necip Mehmet aliyi ve beni çok ferziden (Fevzi’den)
fazla sever idi amma bizim elimizden tutacak hali yok idi
babası ökkeş bahri amcam elin kiralarında sürünüdüydü
dutsa onun elinden dutması lazım idi amma oda halk partisi
önünde varını yoğunu batırdı 2 tane gazete dükkanı 57
antep olaylarında adana ve Yozgat hapısınden de mef oldu
4 parça anasının veresinden eline geçen tarla var idi onuda
satdı gazetecilere borcunu verdi bir matbası var birde ufak
evi var tam 40 bin lira borcu var bu çileler içinde meçbur
kaldı ipitekçilik emlekçilik yapmaya kim yapdırdı bu faizcilik
işine sebep olmayı icap ederse daha derine inebilirim hep
X
164. CAHİL KALMIŞ BİR VATAN MUHAKKAK
KURTULACAK…
Hasan Köse isminde 2 nci sınıf lise talebesi idi
sosyalistliği ta kökünden anlamış idi bir gün onuda babası
Nizipli recep gibi başından yaralamışlar sen bu sosyalistliği
reddet diye yinede hasan köse terk etmedi bakdım aç sefil
partide oturur sular süpürür bildiriri dağıdır heç çekinmeden
hatda genel başkanımız sayın Mehmet aliyide yazıyla
reşidin söylediğine göre porotosto (proteseto) yapmış basın
bildirisi dagıdır iken bir gün polisler dutmuş hasanı epey rezil
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yapmışlar ondan sonra hasana babası dimiş bırak şu partiyi
ne diyorsan yapacağım sana dimiş yok dimiş idi öyleyse
evime gelme dimiş hasanda otellerde hanlarda yatıyor idi
sonra bir aralık bazı meselelerden dolayı hasan partiye
gelmedi bir gün bir şahıs hasana para teklifi yapmış ayda
sana 600 llira vereceğim dimiş yinede hasan gülüp ayıp
ayıp ben kendimi parayla satarmıyım dimiş
bir gün yine hasanın evine getdim keşke getmiyeydim
yine hasanın başını derde sokmuşum haberim yokmuş o
zamana o zamana kadar Hasan babasından gizlermiş
ne bileyim bu gece hasan kırkayakda yanıma geldi çok
bozgun idi ne o hasan bu halin diyince heç sorma yine beni
eve koymuyorlar kaç gündür sokakda kaldım barklarda
(parklarda) yatıyorum bekçiler gelip beni kaldırıyorlar
hırsızmısın ne geziysin diye
ben ise lise talebesiyim çekdiğim çile insana acıdığım için
sabahlara kadar sokaklarda geziyorum 47 kilo kaldım hale
(hala) güneş doğmuyor ellerimi havaya kaldırıyorum göklere
yine sabah olup (olup) güneş doğsa sabahlara kadar uyku
yok caddelerde aç sefil geziyorum sabahları bekliyorum
hasan bilimsel sosyalistliği iyi biliyor ama biraz hasan
bu düzene bahane buluyor çünkü babasını ve anasını bu
namuzsuz düzen yetişdirdi onun için meseleler işde burada
düğümleniyor çeziliyor hasan bunun düğümlenmesinin ve
çezmesini biliyor ya birde benim imam hatibe giden çocuğum
bu bilince sahipmi yok oda ya beni suçluyor yada allahı
mesele tam derinliği düzenin bozuk adelet çarkının
meselesi onuda inceleyince suç suç ne benim ne de Allahın
böyük suç amarikan cumhurbaşkanı cosonun (Jonson’un)
ikincisi onun çıkarcı ortaklarının 3 üncüsü aydınların 4
düncüsü zenginlerin 5 incisi neme lazımcısının 6 ncısı
dalkavukçu şallatanların (şarlatanların)
görlüyorkine bir yandan bu millet adam olmaz diniyor
bir yandan dünya adam olanlar dünyaya bayrak çekenler
Böyük Türkiye büyük millet meçlisinde ayaklar altında kanlar
içinde kalıyorlar bir yandan adam olanlar liselerden sürülüp
sokaklara atılıylar bir yandan adam olanlar kafalarını kırıp
sokak ortasına yatıp barklarda (parklarda) kahvelerde
masalarda uyutuylar
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bir yandan adam olanların kahrederek gelirlerini kesip
yok ediyorlar bir yandan kahredip zindanlarda çürütmek
için nelere baş vuruyorlar kine dönüp bu millet adam olmaz
diyorlar adam olur ki dünyaya barmak ısırtırlar yoksul kalmış
bir Türkiye cahil kalmış bir vatan muhakkak kurtulacak bu
millete bile bile kötülük yapan alçaklar meydana çıkacak
X
165. HANGİ AĞA BU HALKIN DERDİNE DERMAN OLUR
İSE LÜTFEN GÖSTERİN…
Bir ülke 15 senelik 2 - 3 milyon araında nüfus sahibi
filisdine kurmuş fabrikasını günbür günbür işliyor fabrikası
bir toprağı var sina çölüydü şimdi her yeri cennet ne kadar
Müslüman devlet var ise medan okuyor çekinmeden kimdi
bu Yahudi milleti kokusundan durulmazdı yanlarında
çok değil 12 15 sene evel gaziantebin pazarlarında
köylerinde çitcenler diye çercilik yapar gezerlerdi ve bir
kısım evlerinde fuhuş yapılır geçinirler idi ya işde gör
nerelerden nereye geldik şöyle bir düşünün eskiden adam
yerine koymadığımız yahudi devlet olduda şimdi biz dilenci
ve yabancıların kölesi olduk layıgımız bumuydu bunamı
layık idik
bizi böyle yapdınız keflere zafklara (keyflere zevklere)
daldınız devletçiliği şahıslara ağalara teslim yapdınız hangi
ağa bu halkın derdine derman olur ise lütfen gösterin hangği
partiden olursa olsun bakın melistekilerin hepsi ağa ne bilir
saten (zaten)
emekden vatandan milletden yana olmuyan bak akşam
sabah meçlisdesiniz meçlis saatlarını dahi Türk halkından
saklıysınız olurmu böyle eyiyi kötüyü bilmeli değimliyiz 600
milletvekili ve senetor varsınız işçi partisinin 15 milletvekili
hariç başka heç birisi halka inmiyor yalınız 4 senede 15 gün
millet vekili olmak için
hele gelinde şu namuslu insanların durumunu görün
nelerde neler köyler yıkılmış bağlar verimsiz incir bahçeleri
harebe olmuş mal kalmamış inim inim inleyen halk senede
bir gazete okumayan insan a demesini bilmiyen köleler
halinde yazık diyenin yuzüne bakıyorlar diyeceksin sen niye
öğrendinde o örenmiyor diyeceksin
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22 senedir her şeyi kılı kılına takip ederim çocuklarımı
mağdur eyledim doğru yoldan ayrılmadım insan oğluna
acıdım bu kötü düzende gendime acımadım gendi evimizi
başımıza yıkanın evini yıkmadım nihayet kahra uğrayarak
yok oldum deli oldum divana (divane) oldum yinede
sakdakarlara boyun eğmedim alemin doğrusu senmisin aç
kalırsın didiler aç kalayım namuzsuza boyun eğmedim ya
20 sene dokuma dezgehinde çalışıp aldığım tarlayı 20
sene emek ederek teneke gibi daşından ceviz gibi daşına
kadar ayıtlayıp meydana getirip muğal vermeye başlayınca
türlü sebeplerle 27 mayısdan sonra elimden aldılar hazineye
mal etdiler ne kadar çalışdım vermediler nihayet rahmetli
cemal paşala meseleyi her tefarautuyla anlatdım cemal
paşa böyle işleri neye yapıyorsunuz bu emirleri kim veriyor
diyerek mudahale yaptıysada nehayet c emal paşa öldü
benim davamıda öldürdüler
sayın sunaya bildirdim Gaziantep valisinden tahkikat
yapılacak didi gaziantep valisi kafadan böyle şey yoktur didi
elimdeki delillerin makbuzun numarasını tarihini gönderdim
olmadı cuvap gelmedi heç bir makam koymadım bakdım
hepisi yalancı bu milletin sırtından geçiniyorlür rasgelen
rasgeleni soyuyor
X
166. HER İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDEREBİLİRSİNİZ
MESULU BENİM…
22 6 1968 Sayın sosyalist fikir birliği üye ve başkanlarına
yazıma başlarken hepinize ayrı ayrı selam eder
yanaklarınızdan ve gözlerinizden ayrı arı öperim eyi günlerin
gelmesini sizin ve bizim için doğru yolda olarak yapmış
olmakda olduğunuz şerefli mücadelede Türk milletine
başarılar sağlayacağınıza siz yüksek üniversileli olarak
eyi günlere ulaşmak için çalışmanızda başarıya ulamanızı
temenni ve niyazla
beklemedeyik ve şeref duyduk arkadaşların yiğen ve
ahbaplarım müdacedele davada yalınız sizin değil toplum
olarak yeridin (yürütün) bakın o namuslu yiğit arkadaşlarınız
dayı ve amcalarınız yoklukdan ölümü tercih ediyorar
Türk toprağı bir avuç insanın elinde verimden düşmüş
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köyler her gün boşalmakdadır aynen harabeye dönmüş
bir köylü heç bir makama derdini anlatamıyor çünkü cahil
bilgisiz şu köy enüstüleri (enstitüleri) bir an önce açılsın
toprağımız köylerimiz harebelikten kurtulsun yabancının
buğdayına muhtaç olmayak yabancıya biz satak
bak İsrail devleti kurulalı kaç sene oldu İsrail çölleri
cennet oluk bizim nazlı toprak inim inim inliyor kardeşlerim
durumumuz çok fena akıla gelmiyecek kadar huzursuzluk
bir yandan sefalet akla hayale gelmez şekilde biliyorsunuz
bu davaları siz ve sizin aydın çetin Altan gibi dürüstlerin
sayesinde
biliyorsun Gantepdeki yiğit aydın cesaretlilerin sayesinde
sesimizi size duyuruyoruz kalkalım gafletden ya ölelim ya
bu milleti bu vatanı kurtaralım 100 gün tavuk yaşmadan ise
3 gün horoz yaşamayı tercih edelim hep birlikde sarılalım
tüfeğe yürüyelim amirakan üstlerine ya viatnam gibi bizimde
kanımızı akıdırlar yada biz gendilerikini akıtırız yok eğer
buna Türk olup men olmak isteyen kanı bozuk varsa onuda
yok ederiz
her ilgili makamlara gönderebilirsiniz mesulu benim
hepizin gözlerinden öperim
şafık günenç
X
167. SENİ VE BÜTÜN DEVLET ADAMLARINI SAYIN
AYBAR’A VE ÇETİN ALTAN’A ŞİKÂYET ETDİK…
Sayın Cumurbaşkanı Cevdet Sunay
Devlet ve hükümet başkanı
Ben bir gazi mücahit çocuguyum fıransızların kurbanı
olarak babamın servetinin tamamen ok etmişdir fıransızlar
8 öküz 40 koyun 6 inek 80 kilo buğda yani şimdi zaten
sayılamayacak kadar ev eşyası fıransızlar tarafından talan
edilmiştir kalan mercimek nohut hayvan yemi 16 göz evimizi
benzin kaz (gaz) dökerek yakmışdır evimizi yok etmişdir
Fıransız ve Ermeniler antepde sürüldükten sonra böyük
millet meçlisinin kararıla Gaziantep mücahit ve gazilerine
zerallık ve mağdur olanlara ermeni ev toprak çocuklarına
okuma imkanı verılmesini emir vermişdir
Bunun üzerine babam kup Halil bir dilekçe vermişdir
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buradan bir keşif olarak yanan evimizi talan olan eşyalarımızı
keşif ve şahit dinleterek 3 taksit ile 12 parça tarlayı bize
mağdurluğumuzdan dolayı 105 liraya vermişdir birinci
taksit 17.10 .1933 35 lira 50 kuruş verilmişdir ikinci takside
geçmeden babam hüsen arık tarafından vurulmuşdur bir
kükum (köküm) ihtiyar dedem kalmışdır dedem ikinci ve
üçüncü taksidi ödeyemeyince tarlalara hazine el koymuşdur
ve elimizden almışdır sonra dedem kıllı ali ankaraya
varmışdır buradaki Antep harbinde çalışıp harp bitince
ankaraya giden ilgililere davayı bilenlere meseleyi anladınca
bu sefer dedem kıllı aliye aynı tarlaları hallik zada olarak
verilmişdir ve Gantepden birde ev verilmişdir o zamanın
valisi ve hazine avukatı şahvar gül milli emlak müdürü eçder
bey kertil karakolu eliyle tarlaları bize teslim yapmışlardır
evi teslim etmediler idi o zamandan 27 mayısa kadar
elimizdeydi 27 mayısdan sonra elimizden alındı 3 dahve
(defa) sana ben şahsen şikayet yapdım bir netice çıkmadı
nihayet ondan önce bir tanesine en sevgili arkadaşım şefik
günençe satdım idi şefikde cemal gürsele yazmış idi sayın
gürsel paşada bu mallar alınamaz didiysede elimizden cebri
alındı arkadaşım
bu yüzden 7 senedir yok oldu ve bizde yok olarak
sefalata düşdük nihayet seni ve bütün devlet adamlarını
sayın aybara ve çetin atlana şikayet etdik ve bir kısım başka
kimselere dertlerimizi bildirdik ve devam edeceğiz hem
memleketi babamız kurtarsın hemde evsiz yersiz yurtsuz
kalalım
bir sene adana ağalarının kölesi başka bir sene bazarcık
ağalarının kölesi hem vatanı kurtar hem köle ol Atatürk bu
ermeni ev ve mülkleri mucahit gazilere verilmesini emir
etmiş idi şimdiyse hep ağalarda
bize yazık değimli bu gadar insafsızlık olurmu hanği
devlet böyle yapar milletine
18.6.1968 trihinde cumhurbaşkanından ökkeş pıçağa
teblik (tebliğ) olan şikâyetine verilen karşılık
X
168. YÜZBAŞI, ÖYLEYSE BİZ DE ONLARA VATAN
HAKKI TANIMAYIZ…
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28.6.1968 Bu gün bayram idi asgeri bayram kara
hava asgeri kuruluş bayramıydı bizler babalarımızın bize
amanet etdiği vatanı korumak çilekeş fakir kalmış milletimizi
kurtarmak cehaletin içinde kalmış halkımızı amarikanın
elinden kurturmak için ölümü dahi gozumüze almış insanlarız
emekçi arkadaşlarım ile subay arkadaşım öğretmen ve
aydın ünüversitelilerle yiğit aydın yazarlara daha bilgin aydın
arkadaşlarla bu gün saat 7 de yerimden binbir sefaletimin
içinde kalkdım saat 8 de gazi mücahit cemiyetine vardım
milli kıyafet giyerek şehiter abidesine çelenk koyarak sayğı
duruşuna durduk ondan sonra 47 piyade alayına asgeri
otobüsle getdik orda subaylar bize çok hörmet yapdılar
asgerlerle subaylarla orda önce saz çalarak asgerle
oynuyorlar yurdun her tarafından türküler söyleniyor idiler
o zaman bakdım benim ismimi çağırıylar döndüm bir
yüzbaşı bana el ediyor idi kalkdım oradan yüzbaşı ismi
Yusup (Yusuf) idi buyur didim asgerlere işde diyor idi
bahsettiğim size manav arkadaş diyor idi anlatmaya başladı
hazireti mahhammedi örnek vererek konuşmaya başladı
Arapları o sefaletden o kurtardı o zaman diyor idi hazireti
aliyle diyor idi ondan sonra bana biraz da sen konuş da
asgerler ve subaylar dinlesin diye söz hakkı verdi
ben ilk sözüm kardeşlerim kuran kerimin ayetinde de
diyorkine ulul emre itat et yani eyi bir Müslümanın derdiyle
alakalı olarak vatanını koruysa diyor yok eger yabancı
varsa emrine itayet (itaat) etme diyor idi bakın arkadaşlarım
vatanımızda yabancı dolu insanlarımız aç perişan yoksul
diyor idim o zaman Gantep harbi nasıl başladı diyor idi
yüzbaşı antepde fıransızlar bir kadının peçesini kaldırmakla
başladı diyor idi şimdi didi bir örnek verin ddi ben barmak
kaldırdım sen bilirsin didi ve adanada kadına sarkıntılık
yapan amarikayı anlatdım işde bizde hareket yok didi
ardımda bir zengin oturuydu ben zenginleri suçladım
kabahatı onlara buldum bize dayıma zenginer yapıyorlar
didim yüzbaşıda öyleyse bizde onlara vatan hakkı tanımayız
diyinci o zenginde evet evet haksızlar didi
ben didim her imkan onlarda fakir insan yoklukdan can
çekiyor didim bu memleketde kimse heç kimse yarınından
emin değil böyle bir ülkede yaşamadansa ölmek daha iyidir,
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namuslu bir ölüm istiyoruz herkes mal mülk bırakıyor bu
vatanda bizde şerefli ölürüz düşmanın urkunda heç yoksa
bu vatana bir eser bırakırız
Şafık Günenç akyol no 3 Gaziantep
X
169. DİKKAT EDİN POLİTİKA CAMBAZLARI SİZİ
HARCIYOR
26 9 1968tarih
Yazıyorum bitmiyor söylüyorum bitmiyor dolaşıyorum
bitmiyor uyuyorum bitmiyor Mehmet aliye bakıyorum
bitmiyor alagözleri karakaşları solmuş yanakları her elbisesi
şavralı (şalvarı) siyah Mehmet ali yiğit kabadayı Mehmet ali
hakikatdan ayrılmaz küçüğe hörmet eder böyüğe hörmet
eder Mehmet ali haksızlığın ıztırabına dayanamaz Mehmet
ali karıncayıda ezmez ve ezilmesine müsaade etmez
Mehmet ali insanlığın öncüsü Mehmet ali bir halli vakıtlı
köylü çocuğuydu 22 sene evvel bibilir idim Mehmet alii
temiz geyer kabadayı kabadayı gezer idi gendini görünce
hayran kalırdım ve misafırlığa hevaslıydı gün olur 15 misafir
evlerinden eysik (eksik) olmaz idi yüzleri aynen kırmızı boya
çalmış ğibi kırmızıydı kardaşı mustafanın kadını benim
kadının akrabasıydı Mehmet alinin elinden bir kaza çıkarak
7 sene hapise düştü 7 sene sonra hapisten bitirip çıkdı
Tepebaşı CHP den ocak başkanı seçtik kendini o zaman
babası annesi ölmüş idi mal mülk kalmamış idi yine Mehmet
ali ipek dezgehinde çalışır kazandığının yarısını çocuklarına
ekmek parası yapar idi yarısınıda CHP ocağında çay şeker
siğara alır idi 2 saat yedek ocakda memleket ve devlet
meselereni konuşur halkı aydınlatır idik bir gün ocaklar
yasak oldu
yine biz her şeyi gözümüze alarak ocağı açdık 2 polis
dikildi ocağın uğruna biz aldırış yapmadık polislerde bizi
gerek saydılar gerekse bir mukaat (vukuat) çıkmasın bize
seslenmediler biz yasak oldu diye aldırış yapmadık bir
sabah kalkdık 27 mayıs darbesi oldu bakdık politikacılar bizi
görüp görmezden geliyorlar sanki millete memlekete her
kötülüğü biz yaptık
her partinin politikacıları birleşdi arada biz kaldık partiden
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illallah etdik nihayet bir dahi (daha) CHP ye gitmedik ve seçim
zamanı yine CHP böyük yenilgiye uğradı AP çoğunluğu aldı
yine devlet düzeni kötüye düşdü kim yapdı bunu bu fakir
halkmı yok suçlu kim ismet paşa bilmedi ve ismet paşayı da
harcadı bu çıkarcılar ve politikacılar
açın gözünüzü ey bundan sonra ikdidara gelip
cumhurbaşkanı olanlar Başbakan olanlar bakan olanlar
parti başkanları dikkat edin politika cammazları (cambazları)
sizi harcıyorar bir köylünün en kıymetli devlet adamını
harcadığını gördünmü nasıl şehirde çıkarcılar halkı sömüren
aldatan varsa aynı aynı adamlar köylerdede var onun için
tam hakikatlara inanın yoksa bilmeyerek Böyük hataara
düşersiniz bundan memleket millet zeral görür gelecek için
memlekete ziyayan (ziyan) getirir
Benim şahsan arkadaşlarım bana yapdıklarını ne bir
ermeni ne bir urum ne bir fıransa ne inğiliz ne Alman ne bir
İtalyan ne capbun (Japon) ne burkal (Bulgar) ne urus ne cin
(çin) yapmışdır bunu yapan tahsilli hem dini kitap okumuş
hemde yıllarca eyitmenlik yapmışdır karahırs ğözünü
bürümüş kör hale gelmişdir işde insan oğlunun yapdığı
kardaşına kadar acı acı çok acı hakikatlardır bunlar bunları
bilmek bunları anlamak için çok araşdırmalara koyulup
aynen denizin dibine dalarcasına ilme bilime dayanıyor onun
için benim gibi tahsil görmemiş bir köylü fakir kalmış bahtsız
ınsan için altından kalkamıyacak derece zordur amma bir
gün gelecek yer yüzü insanları bundan fada görecek onun
için bu zalim derdi hem ben çekdim hem çouklarım oda
yakınen hep akrabalarımdan hepsinden elim bağlı kanadım
kırık ne yapalım kader diyip gendimi aldatdım durdum başka
yol bulamadım selam
Gaziantep şafık günenç akyol cat no 3
X
170. SAHTE BİR SOSYALİSTLİK GETİRİP KÖKÜNE
BALTAYI ATACAKLAR…
Türkiyede düzen değişicekdir diyor sayın Bülent Ecevit
nasıl değişecek bir sakdakar demokrasi getirdik Türkiyeye
bu seferde sakda (sahte) bir sosyalistlik getirip köküne
paltayı atacaklar Türkiye ziraatçı diyoruz amma meçlisde
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ziraatçı yok olanlar hepsi ağa bey ve subay hanı köylü
toprakdan anlayan ne şekilde verim vereceğini bilen yok
hangi tarlada çift sürdün hngisine ne bider ekdin hangi
tarlada yolma yoldun hangi tarlada kıcına tiken batdı
Hangisinde buğda olur hangisinde mercimek ve nohut
arpa pakla olur bilen yok sür motor ile ek alırsın bire beş
birde pakla ekde gör o tarlayı bire 50 70 alırsın bilen yokdur
zemheri çütü sürdünmü yok al bire 5 birde zemheride
öküznen sür felhenh (falhen) et gör bire 50 birde sularsan
göbrelersen o zaman o ekinin içine girebilirmisin yokarıdan
bir su akıyor amma toprak bundan faydalanamıyor boş
akıyor
kimbilir bu meseleleri Ecevit ali ihsan bey bilir mi yok
yok ününü (İnönü) bir asger toprakdan ne anlar ali ihsan bir
gazetecidir emekten çiftçilikden ne anlar ancak anlamak için
benim gibi toprakdan anlıyan hayvancılıkdan anlayan heran
yanında olması lazımdır bunada musaade etezler
bizde ancak sayın m. ali aybar ve emekçiden yana
olan emekçi yazarın yanında görev alırız ve bu toprağı
tam verimine biz ulaşdırırız başka ne ortanın soluymuş ne
de özel teşepbüs bizi kurtaramaz ve yabancı orduları da
Türkiyeden ancak biz sikdir ederiz
eğer bu vatanı milleti seviyorlarsa bu yolda bizim
yolumuzu açsınlar yok açmazlarsa yine biz açarız çünkü
vatanı kurtaran bizim babalarımızdır bunu söyleyip yapmaya
kararlıyız cansunun (Jonson’un) çiftliği değil bu
X
171. DÜN GÖZÜ KARAYDIM BU GÜN YÜZÜ
KARAYIM…
Sayın kıymetli aydın Türk basın yazarı selam eder
yanaklarından öperim
ben yiğitlerle dost olurum derdimi de bennen paylaşan
yiğitlere anladırım bu yiğitliğin köküdür sana yazmış
olduğumda böyük hata yapmış oldum ve senden özür
dilerim bu kabahat benim değil beni tahsilden mahrum
koyan ve açlığın pencçesine düşürenlerindir bende en
yakın akrabama dahi sirimi (sırrımı) vermedim kardaş
bana yardımcı olda beni fıransaya işçi olarak gönder didim
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bunda suçluysa (suçluysam) yine senden özür diliyorum
amma dostluk bozulmaz ben bu davadan ve dostlarımla
ölmeden ayrılmam amma hakiki dostla bennen eyi niyetli ve
kötü niyetli konuşsun bana hayran kalırlar çünkü buda bir
yaradılış meselesidir
bazı insan matdiyete düşkün olur seni satar ben onları
yapmadım şimdiyedek ve amcamda yapmamışdır onun için
amcamda heder olmuş bende bu memleketin zengileri bilirler
bes insaflı olarak dilleri söylesin amma söyleme haseplerine
gelmez her tarafıma tuzak kurmuşlar her tarafdan beni
paltalamak için seferberlik ilan etmişler sanki amarikan
orduarını ben sokdum Türkiyeye sanki Türk köylerini ben
yıkdım dün gözü karaydım bu gün yüzü karayım günahım
en çok tenkiti ben yaparmışımda ondanmış asıl suçum
senin dokanmazlığına (dokunulmazlığının) kaldırılmasında
amarikan amparalist sömrücülerinin gücü çetin atlana
yetmiyecek diye dövüz yazıp yürüyüşde öne düşmem
bunlar suçmu eğer sayın ismet paşa düşünse bu halden
beni kurtarması lazım idi cansun (Jonsun) kimi tenkit yapdı
ben kimi yapıyorum işde bu hallere düşdüm bu da cianın
böyük oyunu her tarafa benim için duzak kurulmuşdur 2 gişi
biri Mehmet ali taş bir ben verem olduk bu memleketde bir
insan dostunun acısına yardımcı olmayacakmıdır
X
171. DEMİR ÖKÇE KİTABINI OKUMANIZI TAVSİYE
YAPIYORUM…
30 9 1968 tarihi pazartesiydi saat 6.5 köylü karrazzarına
(garajlarına) vardım bakdım bir manğa hasebi ğibi
omuzlarında kırma tüfekli köylüler berk berk yürüyorlar
yeridim ulaşamayacağımı bildim arkalarından koşdum
ulaşdım birinin çeketinden çektim kusura bakmazsan
senden bir soracağım var didim söle didi hangi köylüsünüz
didim kürümlü didi ne yapacaksın didi size bir şey tasviye
(tavsiye) edeceğim didim söyle didi demir ökçe kitabını
okumanızı tavsıya yapıyorum didim yanımdan uzaklaşdı 50
metre kadar ilerde toplu halde gidenin biri döndü o arkadaş
sana ne söyledi didi demir ökçe kitabını oku didi
bakdım o gişi toplulukdan ayrıldı yanıma geldi arkadaş
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didi o kitabı okumada ne mana var didi ben çok manalar
vardır bir ve iki kere okuyunuz fiyatı 10 liradır o zaman sizin
içinize ve türkiyeye bu düşmancılığı sokup kardaşı kardaşa
düşman yapanı öreneceksiniz ne maksatlarla sizi ve bizi
soyanı bileceksiniz dost kim düşman kim anlayacaksınız ve o
zaman her birinizin omzundaki küfekleri kime kullanacağınızı
bileceksiniz bu sözüme kulak verin dövüşmeyin birbirinizle
eyi geçinin bundan yancı çıkarcılar faydalanıyor didim ve
gendiler bir tarafa getdi bende bir tarafa
yine tükenmez kaleme sarıldım yazmaya başladım
benim yazmamla bitmiyor Türkiyenin içine düşdüğü karanlık
aydın basınla bitmiyor bu dava hep cehalet iliğimize sarılmış
zil atımş birde başımıza kelkerkez (Kerkenez) gibi çöken
yabancı var ağaları var beyleri var uzmanları var barış
gönüllüleri var dolarları var satın aldıkları var nasıl kurtulak
bunlardan
atatürkün arkadaşları diyoruk bize yardımcı olun ölüm
herğün yaklaşıy bize çile çekmeden halimiz kalmadı diyoruz
haber yok yok yok kadere boyun eyek diyoruz içerdeki
kan bizi durdurmuyor ve tahammulmuz (tahammülümüz)
kalmadı sonu ne olacak eğer biz aç kalıp bu vatan kurtulup
aydınlığa ulaşıcıysa bu davayı bilenler gendimizi bir saatda
öldürelim zehir içelim vatan kurtulsun yoksa nedir bizim bu
çektiğimiz çile hep yoksullukdan haksızlıkdan ciğererimiz
yara olmuşdur şeker hastalığına düşmüşdür
bu vatanı kurtaranların çocukları vatanını yabancılara
satamıyor milletini soyamıyor pezeveklik yapamıyor
bu vatanda başını sokacak yeri yokdur toprağımız yok
sermayemiz yok tahsilimiz yok eskisi gibi Türkiyede inek öküz
davar yokkine çobancılık yapak evimiz yokkine dokumacılık
yapak saten dokumacılıkda kalmadı babalarımızın
amcalarımızın ve dostlarımızın vatanı kurtardığı için şimdi bu
vatanda bize bir hak tanınmıyor yabancı devletlerden gelen
göçmenlere bizden daha eyi hak tanılıyor bu devletçilikmi
yoksa sahısların çiftliğimi sahısların çiftliği olsa yine aç
kalmaz insanlar
eger bu memleketde demokrasi varsa insan hasiyetine
yakışacak demokrasi yokda kefi (keyfi) idare varsa niye
cumhuriyetlik diyoruz casunun (Jonson’un) çiftliği diyelim
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yabancı soyar bir yandan komporodar soyar küçük burzuva
(burjuva) soyar eskiden eşkiyalar dağlarda soyardı insanları
şimdi konunlar (kanunlar) soyuyor insanları
nere ğidek kime şikayet etsek boşadır eger kader buysa
batsın bu kader gendimin acısı değil bu acı vatan acısı
millet acısı toprak acısı hasiyet onur acısı bir ismet paşa var
tecrübeli amma biz verem olduk yok olduk aç kaldık hale
(hala) ismet paşa bize acımaz insaf insaf ne ğünahı var bu
aç yoksul cahil insanların heç kader bizim gibi insanların
boynunamı vay zalim idare vay
Yazan Şafık Günenç Gaziantep
X
172. SUBAY, SES ÇIKARMADAN BAŞINI SALLADI
GİTDİ
Tam 22 senedir bu siyasetin içindeyim ağını karasını
kırmızı yeşil siyah sarı mavi penpe mor öğrenmedik bir
tarafını bırakmadım 22 senedir biz çalışdık eyi niyetle gece
güdüz eyi olacak diye yine dolandık çevrildik yinede biz
zeralda (zararda) beyler kârda ne ucunu bulduk ne ortasını
nihayet anladıkkine tam ali Cengiz oyunu
dağları bayırları geziyoruz ağaların kucağına düşüyoruz
ağaya beye uşaklık ve yalavaçlık yapanlar başda biz yine
esir ve köleyiz nerden kaldı kara tıren nereleri dolaşdı yine
bakdık yine aynı yerdeyiz 22 sene durmadan yolculuk yapdık
kara tirenle ireliye gideceğiz sandık yine aynı yerimizde
saydık her ne karadar ileri didik yinede ağalar beyler bizi
bırakmadılar hem yeşeren kolumuzu kanadımızı kırdılar
hemde bu ağaçlar yeşermez meyve vermez didiler ve bu
millet adam olmaz didiler okuyak dedik bizi okutmadılar
çalışak dedik toprak vermedier gümbür gümbür faprika
kurmadılar hayvancılık yapak dedik sermaye vermediler
nihayet öldü öldü kim öldü biz siz kim Türkiye vatan millet
dün bir bildik subay gördüm şafık bey noldu şeçimde
heç başarı göstermediniz dide gözünüz kör ola didim niye
didi görmüyorsunuz değil mi aylığınızı bu fakir halk veriyor
sizde bu milletin bekçisisiniz hem içi hem dışı korumaya
meçbursunuz hem içden soyulup soğana döndük hem
dışdan ben nasıl görevimi yaparda seçim yaparım seçim
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kazanırım
ben acım karşımızdakilerin milyonları var kuş südüne
kadar çocukları yiyor benim çocuklar kehğe (kahke)
satıyorda günlerini geçiriyor yatacak mağara geçmiyor
elimize e birde mücahit çocuğuyuz ayıp size didim subay
ses çıkarmadan başını salladı gitdi
X
173. YAPTIKLARINDAN UTANSIN…
Ben ne kadar sefalete perişanlığa düşsem iftikar (iftihar)
ederim çünkü benim dükkanımmın sermayesi getmiş, getsin
namuslu yola getdi namussuzluk bir yola getmedi heç bir
ağaya ihtiyacım yokdur bana zalimlik yapanlar ıstırap ve
şerefsizlik içinde senelerce bizi köle olarak kullandılar bizleri
köle olarak
22 senedir bu siyasetin içinde başımıza neler geldi kimin
eyi ve kötü olduğunu anladık ben sefalete düşünce ve benim
kıymetli 27 mayısın küçük cemal gürseli ve böyük çocuklarım
ve kımetli aydın yiğit şerefli dostlar sağolsun ve çocukları
sağolsun ben iftikar (iftihar) ederim zalimler yaptıklarından
utansın benim şimdiyedek heç bir kötülüğüm olmadı dayıma
eyiliğim olmuşdur her köylü beni tanıyabilir beni şehirlilerde
bilir beni ne insan olduğumu nasıl bir hakikatli olduğumu her
partililer bilirler nasıl haksızlıklara uğradığımı da bilen hangi
partili olursa eyi nietli arkadaşlarım bana acırlar hale (hala)
heçbir devletde ve milletde yeryüzünde benim gibi ezilen
olmamışdır yinede hakikatden ayrılmadım
şimdi kulağıma gelen alihimdeki (aleyhimdeki) ve
ileyhimde (lehimde) sözler her gün türlü ceryanlar
yapmakdadır bana yapanlar benden kötü olsunlar bu
gün bana gülenler yarında gendi gendine gülerler benim
gülünecek neyim var servetim gidebilir amma şerefim
getmez şeref parada değil kalpdedir paraya tapanlar sonu
hüsran olacak insana kıymet veren insan olacakdır
X
174. SABIRLI OL, SANA KÖTÜLÜK YAPANLAR
SONUNDA REZİL OLACAKLAR…
Bir gün babam sağ idi hasta yatıyor idi köyde ben o
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zaman dokuma işliyor idim babam beni çağırmış idi vardım
babamın yanına oğlum seni 2 gündür gremiyorum ben seni
görmediğim gün deli oluyorum diyor idi yanına oturdum
beni öpdü ne bu gadar çalışıyorsun didi bende çalımakdan
zavk duyorum (zevk duyuyorum) didim çalışıyorsun ama
kazandığın parayı sağa sola veriyorsun sana yazık ben
seni çok severim diyor idi ben o zaman bir kişi benden para
isterse yok dirsem o gece uyuyamıyorum yatak bana zindan
oluyor diyince bakdım hüngür hüngür ağlıyor idi oğlum
senin sonun ne olacak bu ğadar olurmu diyor idi tekrar
ağlıyarak gözlerimden öpdü sen didi sonunda perişan olma
hanği bağlarımı tarlalarımı istiyorsan mamelesini apdır sana
tapusunu vereceğim diyor idi ben senin heç bir şeyinde
gözüm yoktur diyor idim niye didi oğlum sana yazık diyor idi
bende babama benim kimsenin malında gözüm okdur senin
mezarına sövdürmem didim yine babam ağlıyordu vay oğlum
didi sözümü kabul etmedin didi etmem didim pekey eyleyse
sana bir vesiyetim var söle didim ben ölürsem benim malımı
sana vermezler sen karışma malıma didi pekiy başüstüne
didim o zaman bana şu cuvabı (cevabı) söyledi sen değerli
bir insan olacaksın toprak diye pencelediğin altın osun
dikkat et sana böyük kötülükler yapacaklar çok saburlu ol
sana kötüük yapanlar sonunda rezil olacaklar diye temmeh
(tenbih) eyledi
bam öldü hakikaten babamın malının heç muğal
verecek bir mülkünü bana vermediler hatda parayla
dezgeh işlediğimide elimden aldıar ginede sabur etdim
eyle hale geldimkine sovuklarda odunsuz kömürsüz
kışlar geçirdik heç bir gelirimi koymadılar küçük küçük
çocuklarım erkenden kalkarlar sokaklarda kehge (kahke)
satarlar oldu akrabalarımdan yüzüme bakan kalmadı
varlıkla zamanımdaki arkadaşlarım gitti yerine sosyalist yiğit
toplumcularla arkadaşlar geldi işde eyi gün dostları ve kötü
gün dostları ayrıldı burada
X
175. HEPİNİZİ PROTESTO EDİYORUM…
Sayın aydın yüksek devlet adamlarına gönderiyorum ve
hepinizi porotostov (protesto) yapıyorum
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Türkiyemizi yabancı işkal etmiş toprağımız mefolmuş
(mahvolmuş) milletimiz sefalete duşmuş (düşmüş)
çocuklarımız aç
ben şahsan babamdan kalan bu gazi mücahitliği
istemiyorum size gönderiyorum
Her aydın yiğitlere gösterin tahkikat yapdırın
Bakkal Şefik GÜnenç Akyol cat no 3 Gaziantep
X
XX
AV. HAYRİ BALTA’NIN ÖZGEÇMİŞİ
1932 yılında Gaziantep’te doğdu. 10 yaşında iken annesi
öldü. Babası, eşinin ölümüne dayanamayarak yaşama
küstü.
Çocukluğunun kış günlerini Gaziantep’in Tabakhane
semtinde; yaz günlerini de Gaziantep’e yakın İbrahimli
köyündeki bağlarında geçirdi.
Yaz günlerinin gecelerinde kayan gök taşlarını görünce
“Tanrım! Ölen annemi geri gönder!” diye dileklerde bulundu...
Dileklerinin yerine getirilmemesi üzerine sükut-u hayale
uğradı ve Allah’ı aramaya başladı...
1945 yılında Gaziantep lisesi Ortaokul 1. Sınıfa giderken
yapılan bir temizlik yoklamasında Türkçe öğretmeni:
“Gömleğin kirli, git değiştir gel!” deyince, çok da istediği
halde, utancından bir daha okula gidemedi...
Okula gidememesine karşın; okuma ve öğrenme tutkusu
ile yanıp tutuştu. Okuyamamış olmasının eksikliğini; günlük
gazeteleri, haftalık ve aylık dergilerle kitaplar okuyarak
gidermeye çalıştı.
Okuldan koptuğu yıllarda geçimini dericilik, ilimcilik
yaparak sağladı... Çalışmaktan artan boş zamanlarında
futbol oynadı. Kendisi futbolu değil de futbol kendisini
bıraktığı zaman futbol hakemlik kursuna gitti ve bitirdi…
Stajyer olarak yönettiği ilk maçta taraftarlarca geleneksel
tezahürat yapılınca futbol hakemliğini bıraktı.
25 yaşında Gaziantepli tasavvufçu, tekke ve tasavvuf
müziği ustası olgun insan Dindar Filozof Dr. Emin Kılıç
Kale’den; Ahlak, tasavvuf, yaşam ve müzik dersleri aldı... O
toplulukta kimi zaman tef vurdu ve kimi zaman da ney (nay)
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üfledi.
Bu toplulukta “fırınlara girip çıktı”, “ölmeden önce öldü”,
“yeniden doğdu”. Bu topluluğa “ölü” olarak girdi “diri” olarak
çıktı.
Dünya görüşü nedeniyle kavmiyetçi ve ümmetçi kişilerce
hakaretlere ve iftiralara uğrayarak komünistlikten yargılandı.
Yargılama sonunda mahkeme: “Hayri Balta, Atatürkçü
ve aydın bir kimse!” (Gaziantep Sorgu HâkimliğiNe var ki
aklanmasına karşın 10’a yakın işyerinden kovuldu. 10’a
yakın ev değiştirmek ve sonunda Gaziantep’ten ayrılmak
zorunda kaldı…
1965 yılında, 33 yaşında iken, Gaziantep Lisesi Akşam
Ortaokuluna başladı. 1969 yılında dört yıllık olan bu okulu
sınıf ve okul birincisi olarak bitirdi.
Gaziantep Akşam Lisesi 1. Sınıfında okurken “Kavmiyetçi
ve Ümmetçi” kişilerce rahat verilmemesi üzerine 11 Mart
1971’de Ankara’ya göçtü.
Gaziantep’ten ayrıldıktan bir gün sonra 12 Mart 1971’de
Ordu, yönetime el koydu. Böylece 12 Mart’ın hışmından
kurtulmuş oldu. Eğer o tarihte Gaziantep’te olsaydı başına
gelecek vardı...
Ankara’ya gelir gelmez Anafartalar Akşam Lisesi 1.
sınıfına kaydını yaptırdı ve Genel-İş Genel Merkezi Hukuk
Bürosunda yazman, bir süre sonra da muhasebe bölümünde
muhasebeci ve daktilo olarak çalıştıktan sonra muhasebe
şefliğine getirildi.
Gündüzleri çalıştı, akşamları okula gitti. 4 yıllık Anafartalar
Akşam lisesini bitirdikten sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü
Akşam Türkçe Bölümüne kaydını yaptırarak derslere gidip
gelmeye başladı. 15 gün sonra yaşının geçmiş olduğu
gerekçesiyle okuldan kaydı silindi.
Bunun üzerine yılmadı bir yıl da üniversite sınavlarına
çalıştıktan sonra 1974’te Ankara Hukuk Fakültesine girmeyi
başardı ve hem çalışıp hem okuyarak 1979 yılında Hukuk
Fakültesini bitirdi ve bir yıl da staj gördükten sonra 1980
yılında (48 yaşında) avukatlığa başladı.
Hukuk Fakültesi öğrencisi iken: 27 Mart l977 yılında ölüm
döşeğindeki babaannesini görmek için gittiği Gaziantep’te,
gece yarısı evinin önünde, faşistlerce kurşunlandı... Sağ
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göğsünden giren kurşun akciğerinin üst lobunu delerek
kürek kemiğinden çıktı. 15 gün ağzından kan geldikten
sonra “hayatî tehlikeyi” atlatarak yeniden yaşama döndü.
Hâlâ zaman zaman kurşun yarasının acısını hisseder ve
düşlerinde yakın mesafeden ateş edilen tabanca sesi ile
uyanır...
Avukatlık yaptığı sırada Atatürkçü Düşünce Derneği’nin
kurucularından oldu.
İlk iki Yönetim Kurulunda Genel Sekreter yardımcısı
olarak görevli iken 11 Mart 1991 tarihinde ağır bir kalp
krizi geçirince kalbinin % 70’i çalışamaz bir duruma geldi.
ADD’deki görevinden ayrıldı ve avukatlığı bıraktı. O günden
bu güne değin de evinde yazarlık yapmaktadır…
Yaşamı boyunca emeğinden başka geliri olmadığı için
eşi ve dört çocuğu ile geçim zorluğu çekti. Ankara’da iki
kışı, ailesi ile birlikte, odunsuz, kömürsüz, elektrik sobası ile
geçirdi...
65 yaşına kadar yoksul olarak yaşadıktan sonra
babaannesinden kendisine kalan trilyon değerinde
taşınmazları, kendisine yeteri kadarını ayırdıktan sonra,
kalanını dört kızına bıraktı...
Şu an dört kızından 6 torunu bulunmaktadır.
Torunlarından biri Amerika’da bir üniversitede Siyaset Bilimi
hocalığı yapmaktadır. Biri de İnşaat Fakültesini bitirmiş olup
bir şirkette inşaat mühendisi olarak çalışmaktadır…
Yaşamı boyunca, hastalığında bile, bir Aydınlanmacı
olarak düşünce özgürlüğünü, laikliği ve Cumhuriyetin
kazanımlarını korumaya çalışmıştır. Laikliği savunmak için
birçok dava açmış ve bu davalardan birinin sonucunda da
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ kurulmuştur.
Gaziantep yerel gazetelerinin, bir ikisi dışında, hemen
hemen hepsine günlük yazı verdi. Kimisi kapandığı için,
kimisinden de, bir süre sonra, yazılarına yer verilmediği için
ayrıldı.
Ankara’da ise Barış ve Ulus gazetelerinde ve kimi
dergilerde yazdı.
Bu günkü tarih itibariyle basılmış 39 kitabı vardır.
Bu kitaplar parasız dağıtılmaktadır… (Kitapların listesi
aşağıdadır…)
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2000 yılından beri www.tabularatalanayalanabalta.com
adresli Sitesinde aydınlanma savaşı vermektedir…
Düşünce ve inanışlarından ötürü hakaretlere, küfürlere
ve tehditlere karşın; bireyciliğe karşı toplumculuğu, dine
karşı bilimi, şeriata karşı cumhuriyeti, teokrasiye karşı
laikliği, vahye karşı aklı, yaratılış teorisine karşı evrim
teorisini, ruhçuluğa karşı maddeciliği savunmuştur…
Ne var ki çok az kişi tarafından anlaşılabilmiştir. Şimdi
bile dinciler tarafından dinsiz; dinsizler tarafından da dinci
sayılır...
Av. Eren Bilge, 21.4.2014
+
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AV. HAYRİ BALTA’NIN ÖZGEÇMİŞİ
1932 yılında Gaziantep’te doğdu. 10
yaşında iken annesi öldü. Babası, eşinin
ölümüne dayanamayarak yaşama küstü.
Çocukluğunun kış günlerini Gaziantep’in
Tabakhane semtinde; yaz günlerini de
Gaziantep’e yakın İbrahimli köyündeki üzüm
bağlarında geçirdi.
Yaz günlerinin gecelerinde kayan gök
taşlarını görünce “Tanrım! Ölen annemi geri
gönder!” diye dileklerde bulundu...
Dileklerinin yerine getirilmemesi üzerine
sükut-u hayale uğradı ve Allah’ı aramaya başladı...
1945 yılında Gaziantep lisesi Ortaokul 1. Sınıfa giderken yapılan bir
temizlik yoklamasında Türkçe öğretmeni: “Gömleğin kirli, git değiştir gel!”
deyince, çok da istediği halde, bir daha okula gidemedi...
Okula gidememesine karşın; okuma ve öğrenme tutkusu ile yanıp
tutuştu. Okuyamamış olmasının eksikliğini; günlük gazeteleri, haftalık ve
aylık dergilerle kitaplar okuyarak gidermeye çalıştı.
Okuldan koptuğu yıllarda geçimini dericilik ve kilimci kalfalığı yaparak
sağlamaya çalıştı... Çalışmaktan artan boş zamanlarında futbol oynadı.
Kendisi futbolu değil de futbol kendisini bıraktığı zaman futbol hakemlik
kursunu bitirdi.
Stajyer olarak yönettiği ilk maçta taraftarlarca geleneksel tezahürat
yapılınca futbol hakemliğini de bıraktı.
25 yaşında Gaziantepli tasavvufçu, tekke ve tasavvuf müziği ustası
olgun insan Dindar Filozof Dr. Emin Kılıç Kale’den; Ahlak, tasavvuf,
yaşam ve müzik dersleri aldı... O toplulukta kimi zaman tef çaldı ve kimi
Bu toplulukta “fırınlara girip çıktı”, “ölmeden önce öldü”, “yeniden
doğdu”. Bu topluluğa “ölü” olarak girdi “diri” olarak çıktı.
Dünya görüşü nedeniyle kavmiyetçi ve ümmetçi kişilerce hakaretlere
ve iftiralara uğrayarak komünistlikten yargılandı.
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