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ARTVİN EĞİTİM-İŞ ŞAVŞAT TEMSİLCİLİĞİ BÖLGE PİKNİĞİ
Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş) ‘Bölge Kaynaşma 
Pikniği’nde buluştu. Eğitim-İş’in Ardahan, Kars, Iğdır il ve Şavşat ilçe 
temsilciliklerindeki yaklaşık 200 görevli, Artvin’in Şavşat ilçesindeki 
doğal güzelliğiyle dikkat çeken Karagöl kıyısında piknikte buluştular. 
Eğitim-İş’in Ardahan Temsilcisi Mahmut Börekçi, yaptığı açıklama-
da, bölge illerini kaynaştırmak için piknikte toplandıklarını belirterek, 
“Bu tür etkinlikler her zaman fayda sağlıyor. Bir yıl boyunca eğitimle 
uğraşan arkadaşlar, böyle doğal bir ortamda kaynaşma pikniğiyle 
dinlenecek, tanımadıklarıyla tanışma ve kaynaşma fırsatı bulacak-
lar.” dedi. Sendika üyeleri, doğal ortamda pikniğin yanı sıra müzik 
eşliğinde eğlenerek hoşça vakit geçirdiler.

ŞANLI URFA’DA RESİM SERGİSİ
Eğitim İş Sendikası Şanlıurfa İl Temsilcilği 1. Bahar Karma Resim 
ve Fotoğraf Sergimiz 20 Mayıs 2009  saat 14:30’da sanatseverlerin 
ilgisine sunulmuştur. Yapılan açılış törenimize Urfalı sanatseverler 
büyük ilgi göstermişlerdir. Ayrıca açılışa gelen Genel Başkanımız 
Yüksel ADIBELLİ, Genel Sekreter Levent AKÇA ve Genel Örgütlen-
me Sekreteri Mustafa KARAÇİZMELİ tarafından sanatçılara “Teşek-
kür Belgesi” verilmiştir.

ÇAYCUMA EĞİTİM-İŞ TEMSİLCİLİĞİ’Nİ TÖRENLE AÇTIK
Zonguldak Millet Vekilimiz Ali İhsan Köktürk, Çaycuma Emniyet Mü-
dürü, Çaycuma Milli Eğitim Şube Müd.ve Halk Eğitim Md, CHP, DSP, 
ADD, Selüloz İş, Şoförler Odası, Anadolu Eğitim Sen, Esnaf Odası 
değerli yöneticileri, Zonguldak, Ereğli Eğitim-İş yöneticileri eski, yeni 
üyelerimiz Zonguldak eski Eğitim İş kurucusu Beşir YILDIRIM katıl-
mışlardır. Açılış Atatürk ve devrim şehitleri adına bir dakikalık saygı 
duruşuna durulduktan sonra istiklal marşımız söylenilerek başlan-
dı. Çaycuma temsilcisi Özge Aslı ÖZCAN konuşmasına başlayarak 
şunları söyledi. Ülkemizde son yıllarda yaşanan gelişmeler biz eğitim 
çalışanlarını ‘önce Türkiye, sonra sendika’ anlayışında birleştirdi.   

ARDAHAN EĞİTİM-İŞ TİYATRO OYUNU
Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş) Ardahan temsil-
ciliği tarafından Ardahan’a getirilen özel tiyatro Birikim Grubu, “Gü-
nün Adamı” adlı oyununu sahneledi. Ardahan Merkez Halk Eğitim 
Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda sergilenen oyunu, 300’e yakın kişi 
izledi. Eğitim-İş Ardahan Temsilcisi Mahmut Börekçi, burada yaptığı 
açıklamada, Ardahan’daki sosyal etkinliklere katkı sunmak amacıyla 
Kocaeli’ndeki özel Tiyatro Birikim grubunu Ardahan’a getirdiklerini 
söyledi. Beğeni ile sahnelenen oyunda, üniversitedeki bir profesö-
rün, yakınları tarafından siyasete atılması ve daha sonra bakan olan 
profesörün yine yakınlarının başına açtıkları olumsuz işlerin profe-
sör için kabuse dönmesi sahnelendi.

ırkçılığa, gericiliğe
          bölücülüğe karşı 

EĞİTİM-İŞ

basın açıklaması



 Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ, Genel Sekreter Levent AKÇA, Genel Özlük ve Hukuk Sek-
reteri Kadir KOÇ ve Genel Eğitim Sekreteri Barış DÜDÜ’nün katılımı ile Çağdaş Yaşamı Destek-
leme Derneği’ne destek ziyaretinde bulunuldu. Sendikamızı karşılayan Şube Başkanı Sayın Ülkü 
GÜNAY’a ve dernek çalışanlarına tüm Eğitim-İş ailesi adına geçmiş olsun dileklerimiz iletildi. Der-
neğin genel merkezinin ve şubelerinin didik didik aranması, şube başkanlarının ve çalışanlarının 
gözetim altına alınmasının üzüntüsünü yaşadığımız belirtilerek, derneğin, kız çocuklarının okuması 
yönünde yaptığı çalışmalarla, binlerce öğrenciye verdiği burslarla, çağdaş ve bilimsel eğitimden 
yana gösterdiği tavırla Eğitim-İş ve kamuoyu tarafından takdirle izlendiği vurgulandı. Ziyaretimiz 
esnasında 4 yöneticinin serbest bırakıldığının haberinin gelmesi ziyaretimize ayrı bir anlam kattı.

 Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ, Ge-
nel Sekreter Levent AKÇA ve Genel Eğitim 
Sekreteri Barış DÜDÜ’nün katılımı ile Başkent 
Üniversitesi ziyaret edildi. Sendikamızı karşıla-
yan Sayın Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Korkut 
ERSOY’a, tüm Eğitim-İş ailesi adına geçmiş 
olsun dileklerimiz iletildi. Yaşananların sayın 
HABERAL’ın saygın kişiliğine gölge düşüre-
meyeceğini söyleyen Yüksel Adıbelli, Atatürk 
Devrimlerinden ve Cumhuriyet kazanımların-
dan taviz vermemiş olan bilim adamlarının 
darbecilikle suçlanmasının kamuoyunda ve biz 
eğitimciler üzerinde yarattığı infiali sorumlu ku-
rumların fark etmesi gerektiğini söyledi. En kısa 
sürede serbest bırakılacağına inancımızın tam 
olduğu vurgulanarak, ülkemizde gelişen olaylar 
üzerinde fikir alış-verişinde bulunuldu. 

 Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel ADIBELLİ, Eğitim-İş Genel Sekreteri Levent AKÇA ve 
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Hasan KÜTÜK’ün katılımı ile Türk-İş Genel Başkanı 
Mustafa Kumlu makamında ziyaret edildi. 1 Mayıs etkinliklerine ilişkin fikir alış-verişinde bulunu-
lan görüşmede, karşılıklı olarak ortak amaçlar doğrultusunda beraber hareket etmek konusunda 
fikir birliğine varıldı. Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Birleşik Kamu-İş konfederasyonu’na 
bağlı sendikaları, 1 Mayıs’ta başta İstanbul olmak üzere bütün illerde kendileriyle birlikte alanlar-
da görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ’NE DESTEK ZİYARETİ Ziyaretler

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ’NE DESTEK ZİYARETİ 

TÜRK-İŞ’E ZİYARET...



ANITKABİR’E YÜRÜYÜŞ... 1  MAYIS İŞÇİNİN-EMEKÇİNİN BAYRAMI
İŞÇİ SINIFININ BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ

TÜM HALKIMIZA KUTLU OLSUN !

 Ergenekon soruşturması sebebiyle Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 
gözaltına alınmasının ardından Başkent Üniversitesi öğretim elemanları, çalışanları ve öğrencilerinin 
18 Nisan 2009 Cumartesi günü saat 15.30’da Anıtkabir Aslanlı Yolda buluşarak Anıtkabir’e yaptıkları 
ziyarete, başta Genel Başkan Yüksel ADIBELLİ ve Genel Sekreter Levent AKÇA olmak üzere Eğitim-İş 
Sendikası da destek verdi.

1890 yılından bu tarafa dünyada kutlanan 
1 Mayıs, 1906’dan itibaren de ülkemizde 
kutlanmaktadır. Bu yıl da “Emek ve Da-

yanışma Bayramı” olarak kutlanacaktır. Ülkemizde 
1977’de en coşkulu bir şekilde İstanbul’da kutlama 
yapılırken bayram provake edilmiş, 37 emekçi in-
sanımız hayatını kaybetmiştir. Onları saygıyla anı-
yoruz.

Bugün de emperyalizm, küreselleşme adı altın-
da hem saldırılarını, hem de sömürüsünü alabildi-
ğine yaygınlaştırmakta, dünyamızı yaşanamaz hale 
getirmektedir. Başta emekçiler olmak üzere insanlar 
gün geçtikçe yoksullaştırılmakta, açlığa ve sefalete 
mahkum edilmektedir. Emperyalizm, emeği yok sa-
yarak sendikasızlaştırmayı ve taşeronlaştırmayı he-
deflemektedir Küreselleşmeyle mutluluğu ve refahı 
değil, kan ve gözyaşını yaygınlaştırmaktadır. Özel-
likle Ortadoğu’da Irak’tan başlayarak bölgemizi kan 
gölüne çeviren emperyalizm, insanlara demokrasi, 
özgürlük ve mutluluk yerine yoksulluk, çaresizlik ve 
gözyaşı getirmiştir.

Ülkemizin kuruluşları, öz kaynakları özelleştir-
me adı altında yabancı ve işbirlikçi yerli sermayeye 
peşkeş çekilmiş, işsizlik ve yoksulluk had safhaya 
ulaşmıştır. Bütün emekçilerimiz  gelecek kaygısı 
içindedirler.

İşte 1 Mayıs, böyle bir ortamda ülkemizde ve 
dünyada kutlanmaktadır. Elbette emekçiler, olarak 
alın teriyle geçinmeye çalışan bizler de  mutluluğu, 

sevinci ve coşkuyu fazlasıyla hak ediyoruz. Ama 
yaşadıklarımız ve yaşamın gerçekleri bütün bunları 
elimizden alıyor.

Ancak emekçiler hep buna mahkum değildir. Gün 
birlik günüdür. Gün dayanışma günüdür. Mücadele 
günüdür. İçinde bulunduğu bu durumdan emekçile-
ri, yine onların kararlı mücadelesi kurtaracaktır.

Çünkü 1 MAYIS,  ücretli kölelik zincirinin kırıldığı 
gündür.

Çünkü 1 MAYIS,  insanın insan tarafından sömü-
rülmesine son vermektir.

Çünkü 1 MAYIS,  sınıfsız, sömürüsüz bir toplum 
yaratmaktır.

Çünkü 1 MAYIS,  devrimci mücadelenin dayattığı 
bir çağrıdır.

Eğitim-İş Sendikası olarak bu devrimci bilincin 
aydınlattığı, bizi mücadele için yüreklendiren, umut 
veren, halkımızın ve bütün çalışanların Emek ve Da-
yanışma Bayramı 1 MAYIS’ı kutlarız.

YAŞASIN  1 MAYIS!

YAŞASIN BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA!

YAŞASIN İŞÇİNİN, EMEKÇİNİN  BAYRAMI!          



1 MAYIS!

YAŞASIN 1 MAYIS!

YAŞASIN İŞÇİNİN, 
EMEKÇİNİN BAYRAMI!



İnsanlığa ve çağdaş yaşama adanmış 74 yıl.
Önce cüzzamlı hastaları topluma kazandırmak için 

daha sonra kız çocuklarını cehaletin gölgesinden çıkar-
mak için Anadolu’yu  adım adım gezerek verilen mücade-
le. Buna bir de kansere karşı gösterilen direnci katarsanız 

ve bütün bunları yaparken karalamalar, soruşturmalar, 
aramalarla önünü kesmeye çalışan karanlık güçlere karşı 

mücadeleyi de eklerseniz,  Prof. Dr. Türkan SAYLAN’ı 
birazcık anlatmış olursunuz.

 
Bu sabah, yeri doldurulmayacak bir bilim kadınını, bir 

çalışkanlık ve özveri abidesini, cumhuriyetin aydınlık yü-
zünü, kısacası yaşamını insanlığa adamış bir güzel insanı 
ölümsüzlüğe uğurladık. Bize evinin penceresinden el sal-
layarak veda etti. Onu asla unutmayacağız. Ona Tanrıdan 

rahmet, ailesi ve Türk halkına baş sağlığı diliyoruz.

Büyük önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, Ulusal Kurtuluş mücadele-
mize önderlik yapmak üzere Samsun’a 

çıkışının 90. yıl dönümünü kutluyoruz.

19 Mayıs, Atatürk’ün ulus egemenliğine 
dayanan, tam bağımsız yeni bir Türk devleti 
kurmak amacıyla başlattığı ulusal hareke-
tin ilk adımıdır. 19 Mayıs’ta başlatılan ve 
emperyalizme karşı yürütülen mücade-
lenin amacı, ulusal egemenlik esasına 
dayalı bağımsız bir Türk devleti kurmak 
olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını koru-
yabilmesi her şeyden önce Cumhuriyet’in 
değiştirilemez niteliklerinin, Atatürk ilke ve 
devrimlerinin yaşatılmasına, üniter devlet 
yapısının korunmasına bağlıdır. Ancak bugün 
Bağımsız Cumhuriyetimiz her zamankinden  
daha çok tehlike altındadır. İşbirlikçi AKP iktidarı 
ile birlikte  “Dâhili ve harici bedhahlar,” cumhuri-
yetimizin kuruluş felsefesine, yapılan devrimlere, 
Atatürk ilkelerine ve bütün bunları benimseyip 
savunanlara karşı harekete geçmişlerdir. “Ilımlı 
İslam” tanımlamalarıyla da demokratikleşmenin 
ve özgürleşmenin  temeli olan laik rejim ortadan 
kaldırılmak istenmektedir. Tarikatlar ve cemaatlar 
toplumda etkin kılınarak bir taraftan din devletinin 
kadroları oluşturulurken, diğer taraftan da  halkı-
mızın dinsel inançları ve duyguları sömürülmek-
tedir. Etniksel ayrımcılık politikaları ile de ulusal 
bütünlüğümüz ve üniter devlet yapısı hedef alın-
maktadır. 

Ulusumuzun geleceği olan genç nesil bugün 
ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Genç 
beyinler şeriat özlemi içerisinde yanıp tutuşan kimi 
hayalperestlerce, aklın ve bilimin yol göstericiliğin-
den uzaklaştırılmak istenmektedir.   

Eğitim sisteminin içi boşaltılmakta; böylelikle 
araştırmayan, sorgulamayan, biat eden, aklını, 
mantığını ve kişiliğini başkalarının emrine veren, 
özgüvenden yoksun, kararsız nesiller yetiştirmek 
amaçlanmaktadır. Özgür birey ve yurttaş olmak 
yerine “kul” olan bir nesil yetiştirmek istenmektedir. 
Adım adım yürütülen bu projeyi hayata geçirmek 
için müfredatlar değiştirilmekte, sınava endeksli 
eğitim sistemi dayatılmaktadır. Böylece binlerce 
öğrencinin ve ülkenin geleceği karartılmaktadır.  

Genç beyinlerin bilimin ışığında ilerlemelerini 
engelleme çabalarının bir diğer uygulama alanı da 

üniversitelerdir. Üniversitelerimiz özerk yapısından 
uzaklaştırılmaya, baskı altına alınmaya çalışılmak-
tadır. Binası ve kadrosu bulunmayan üniversiteler 
açılarak gençlerimizin iyi bir eğitim alması engel-
lenmekte, adeta onların  önüne set çekilmektedir. 
Üniversiteyi bitirenlerin de önemli bir bölümü işsiz 
kalmakta, aileleriyle birlikte önemli psikolojik so-
runlar yaşamaktadır.

Atatürk’ün Gençliğe Seslenişi gelecek kuşak-
lara olan inancının ve güveninin bir göstergesidir. 
Her türlü tuzak ve engellemelere rağmen Türk 
gençliği, Atatürk’ün bu inancını boşa çıkartmaya-
caktır.

Cumhuriyet’in temel değerlerine inanmayanlar, 
laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni ve kurum-
larını hedef alanlar, amaçlarına asla ulaşamaya-
cak, aydınlık Türkiye’yi kimse yolundan döndüre-
meyecektir. 

Eğitim-İş, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip 
çıkacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, yüce önderi-
miz Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı’nın 
tüm kahramanlarını saygı ile anıyoruz. 

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI

CÜZZAM VE CEHALET SAVAŞÇISINI KAYBETTİK

NE ŞERİAT NE DARBE,
YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE!



MEB Personel Genel Müdürü Necmettin 
YALÇIN başkanlığında Mevzuat Dairesi 
Başkanı Tahir KILIÇARSLAN, Mevzuat 

Dairesi Şube Müdürü Kutlay ŞİMŞEK’in bakanlık adı-
na katıldıkları Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği konulu toplantıya 4 bü-
yük sendikanın temsilcileri davet edilmiştir. Toplantı-
ya sendikamız adına Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sek-
reteri Kadir KOÇ ve Eğitim Yöneticisi üyemiz Maksut 
BALMUK katılmışlardır.

 Bakanlık merkez binasında 14.30’da başlayan ve 
20.00’da sona eren toplantıda, daha önce sendika-
lardan istenen yönetmelik hakkındaki önerilerin bir 
yansıması olarak bakanlıkça hazırlanan yönetmelik 
taslağı, madde madde tartışmaya açılmış ve görüşül-
müştür.

 Daha önce sendikamızca toplantıya katılan diğer 
üç sendikaya, ortak tavır belirlenmesi ve öneri sunul-
ması için yaptığımız çağrımıza cevap alamadığımız 
noktadaki girişim, bakanlık tarafından gerçekleştiril-
miştir.

Bu girişimin sendikalarca gerçekleştirilmesinin 
daha anlamlı olacağı inancıyla bundan sonraki sü-
reçte gerçekleşmesini temenni ediyoruz.

Böyle bir toplantının yapılmasındaki en önemli et-
kenin keyfi olarak, kayırmacılığa yönelik hazırlanan 
yönetmeliklerin defalarca iptal edilmesi neticesinde 
bakanlık üzerinde oluşan baskının bertaraf edilmesi, 
bu konuda sendikaların taraf olduğu gerçeğinin anla-
şılmış olması görülmüştür.

 Bakanlığın bir taraftan 76. madde kapsamında 
atama yapması diğer taraftan ise objektif yönetici 
atama yönetmeliği çıkarılmasına soyunması, sendi-
kamızca toplantıda samimiyetsizlik olarak ifade edil-
miş, öncelikle bu atamaların geri alınmasının gerekli-
liğine vurgu yapılmıştır.

 Tüm bu gelişmelere rağmen sendikaların uzlaş-
maz tavırlar sergilediği kozunu bakanlık eline verme-
mek adına, üyelerimizin hak ve hukukuna sahip çık-
mak adına toplantıya katılarak, görüş ve önerilerimizi 
ilettik.

Daha önce bakanlığın talebi üzerine sunduğumuz 
yönetmelik önerilerimiz doğrultusunda özellikle:

Sınav esasının yer alması, ödüllere verilen pu-
anların kısılması (1 taneye indirilmesi), sınavın her 
yıl ÖSYM tarafından yapılması, yargı yolu kapalı 

olan kınama ve uyarı cezalarının yer almaması, 
geçici görevlendirme, vekalet ve kurucu müdür 
görevlendirmelerinin objektif kriterlere bağlanma-
sı, Uzmanlık ve Başöğretmenliğe verilen puanların 
azaltılması, Yüksek Lisans ve Doktora gibi akade-
mik kıstasların puanlarının arttırılması, başvurula-
rın İLSİS üzerinden alınması, duyuruların her yıl 
en az bir kere mutlaka yapılması, duyurularda açık 
bulunan tüm kurumların yer alması, keyfiyete da-
yalı olmaması gibi önerilerimizde yer alan hüküm-
ler, olmazsa olmazlarımız olarak sunulmuştur.

 Toplantıda yapılan önerilerin bakanlıkça yapıla-
cak değerlendirmesi sonucunda, taslağın yeniden 
düzenlenerek sendikalara gönderilmesi ve yönet-
meliğin son şeklinin sendikalarca değerlendirildik-
ten sonra yürürlüğe konulması yönünde ortak tavır 
belirlenmiştir.

Özellikle 76. madde kapsamında yapılan ata-
maların, başlatılan yargı süreci dahi beklenmeden 
geri alınmasının bakanlığa karşı duyulan güvensiz-
lik ortamını bertaraf edeceği, aksi durumda yapıla-
cak çalışmaların çok anlamlı olmayacağı, toplantı-
ya Eğitim-İş’le beraber katılan diğer 3 sendikanın 
ikisi tarafından da net bir ifade ile dile getirilmiştir.

Toplantıda Eğitim-İş’in her zaman olduğu gibi 
eğitim adına her konuda uzlaşmacı yaklaşımı ile 
objektif olmayan, adam kayırmacılığa yönelik, eği-
timi baltalayan, eğitimcilerin haklarını gasp eden 
uygulamalara karşı dik duruşunu sergileyeceği or-
taya koyulmuştur.

Bakanlığın 76. madde ile yapılan atamaların 
iptali noktasındaki yaklaşımında geri adım atma-
sı gerektiği, hukuki sürecin başlatıldığı ve devam 
edeceği tekrar vurgulanmış; bu konuda bakanlıkça 
adım atılması gerektiği tekrarla ifade edilmiştir.

 Eğitim İş olarak dün olduğu gibi bugün de eğitim 
adına yapılan her tür uygulamanın takipçisi, olumlu 
uygulamaların destekleyicisi olmakla beraber, tüm 
olumsuz uygulamalara karşı ise her tür hukuki ve 
demokratik yöntemle karşı duruşun sergileneceği-
ni bir kez daha ifade ederken, sadece üyelerimiz 
adına değil, tüm eğitim çalışanları adına bu yakla-
şımımızı sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. 

Biz sadece üyelerimizin değil, tüm eğitim ça-
lışanlarının haklı konularının savunucusu olmayı 
ilke edinen bir sendikanın “Türk Eğitim Sistemi”ne 
katkı sağlayacağını savunmaktayız.

YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ TOPLANTIYA KATILDIK

MAVİ GÖZLÜ DEV’İ SAYGIYLA  ANIYORUZ...
Memleket hasretini, memleket sevdasını yüreğinin derinliklerinde duyan, 

devrimin mavi gözlü devi Nazım Hikmet’i ölümünün 46. yılında özlemle anıyoruz. 
    O, mavi gözlerinden Anadolu’ya aydınlık saçandı… 

    O, bütün sevdaların sıcaklığı ile bizi sarıp sarmalayandı…
    O, karanlıkları aydınlığa çıkarmak için yanandı…

    O, yüreğini yumruklarının içine koyup umuda yürüyendi…
     İnanıyoruz ki, Eğitim-İş de, Eğitim-İşliler de  yürüyecektir, o mavi gözlerin 

umut saçan aydınlık ışığında.

DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA 

Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne 
allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar 
oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında 
dünyayı çocuklara verelim 
kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi 
hiç değilse bir günlüğüne doysunlar 
bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı 
çocuklar dünyayı alacak elimizden 
ölümsüz ağaçlar dikecekler

DAVET... 

Dörtnala gelip Uzak Asya’dan 
Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan 

Bu memleket bizim! 
Bilekler kan içinde, dişler kenetli 

ayaklar çıplak 
Ve ipek bir halıya benzeyen toprak 

Bu cehennem, bu cennet bizim! 
Kapansın el kapıları bir daha açılmasın 

yok edin insanın insana kulluğunu 
Bu davet bizim! 

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür 
Ve bir orman gibi kardeşçesine 

Bu hasret bizim!

YÜRÜMEK... 

yürümek; 
yürümeyenleri arkasında boş sokaklar gibi bırakarak, 
havaları boydan boya yarıp ikiye 
karanlığın gözüne bakarak yürümek.. 
yürümek; 
dost omuz başlarını omuzlarının yanında duyup, 
kelleni orta yere 
yüreğini yumruklarının içine koyup yürümek .. 
yürümek; 

yolunda pusuya yattıklarını, 
arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek .. 
yürümek; 
yürekten gülerekten yürümek ...


