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Yönetimden
2012 – 2013 Öğretim yılı birçok sorunla başladı. Önceki bültenimizde de söz ettiğimiz gibi,
bu öğretim yılında ilk kez uygulanacak olan, gerekli araştırmalar, önlemler alınmadan, ideolojik
kazanımlar elde etmek amacıyla yürürlüğe sokulan 4+4+4 yasasının eğitim dizgemize onmaz
yaralar açacağı dünden belliydi…
Bu konuda aylardır haykıran sendikaların,
demokratik kitle örgütlerinin, eğitime taraf yurttaşlarımızın sesine kulak verilmedi.
Sonuçta, yaşanan kargaşalık yalnız bu yıl
değil önümüzdeki yıllara da damgasını vuracak
gibi görünüyor. En önemlisi de yasayla; anayasamızın 174. maddesiyle güvence altında alınan
“Öğretim Birliği Yasası” tamamen göz ardı
edilerek, eğitimin tamamını dinselleştirecek bir
süreç başlamış oldu.
Demokrasi kurallar ve yasalar rejimidir.
Eğer, “Mülk”ün temeli olan adalet adil olarak
uygulanırsa, yasalara saygı gösterilirse gerçek
demokrasi uygulanır…
Vakfımız kurulduğundan bugüne; laik, bilimsel, parasız eğitimi savunmuştur. Eğitimde
fırsat ve olanak eşitliği için mücadele etmektedir. Köy Enstitülerinde tam olarak uygulanmaya
çalışılan bu eğitimi her zaman savunmaya devam
edeceğiz… Dileriz, yaşanan büyük sorunlardan
dersler çıkartılarak, yanlışlardan dönülür…
…
Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesinde
çekilen, “Toprağın Çocukları” filmi Antalya Altın Portakal Film Festivalinde “Jüri Özel
Ödülü” aldı… Gazetelerde filmle ilgili birçok
yazı yayınlandı. İçinden geçmekte olduğumuz
zor dönemde “Köy Enstitüleri” adını gündeme getirdikleri için teşekkür ediyoruz. Elbette
eksikleri var. Ama bu yolu açtılar. Arkasından
mutlaka geleceklerdir. Mutlaka daha iyileri çekilecektir…

…
Vakfımızın kurucularından, öğretmen örgütçüsü, Köy Enstitülü yazar Fakir Baykurt’u
ölümünün 13. yılında saygıyla andık. Yapıtlarıyla Anadolu aydınlanmasına büyük katkı sunan,
ezilen, sömürülen köylülerin dili olan Fakir Baykurt hep yaşayacak… İsmail Hakkı Tonguç’un
sağ kolu, şube müdürü, Kurtuluş Savaşı Gazisi,
vakfımızın Onursal Başkanı Ferit Oğuz Bayır’ı
da ölümünün 14. yılında saygıyla anıyoruz…
…
Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı’nın yaptığı
söyleşilerden oluşan; “Anadolu’da Aydınlanma Ateşini Yakanlar 3” adlı yapıt basıldı. Bağış karşılığı Vakfımızdan edinebilirsiniz… Yeri
gelmişken, Vakfımızın yaşayabilmesi için gelir
kaynaklarından birisi de yayınladığımız yapıtlardır. “Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı
Tanıtım Dizisi” olarak yayınladığımız kitapların
sayısı 27 oldu… Yapıtlarımızın tanıtılması, yaygınlaştırılması, okunması konusunda desteğinizi
bekliyoruz…
Düzenli olarak Vakfımıza katkı sunan öğretmenlerimize, gönül dostlarımıza bir kez daha
teşekkür ediyoruz. Gerçekten de ilerlemiş yaşına
rağmen katkılarını hiç aksatmayan öğretmenlerimiz var. Küçük büyük her türlü katkı bizim
çalışmalarımızı daha özgür olarak yapmamızı
sağlayacaktır…
Vakfın yaşatılması, “Köy Enstitüleri”nde
uygulanan akılcı, özgürleştirici eğitim dizgesinin gelecek kuşaklara taşınması, tanıtılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle herkesin gücü
oranında katkı sunması bir zorunluluktur.
Gelecek sayıda görüşebilmek umuduyla...
kevakfi@gmail.com
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Köy Enstitülerine Yaklaşım
Bir Belge
“Bilindiği gibi Köy Enstitüleri yasası 17
Nisan 1940 günü kabul edildi. Öğrenci alımı
hemen gerçekleşmiş, dersler başlamıştır. Henüz öğretim programı yoktur. Programın denemelerden, uygulamalardan yararlanılarak
hazırlanması uygun görülmüştür. Genel ilk
program 1943 yılında kesinleşmiş, yürürlüğe
konmuştur.
Yüksek Köy Enstitüsü programı için de
aynı yöntem uygulanmıştır. İlk öğrenciler geldiği zaman (1942) elde uygulanacak program
yoktur. İki yıl sonra bir taslak hazırlanması
gündeme gelir. Hazırlıkta Yüksek Köy Enstitüsü öğretmenlerinin de katkısı olmalıdır. Bu
amaçla İlköğretim Genel Müdürlüğünce Yüksek Köy Enstitüsü öğretmenlerinden 19 Kasım
1944 gün ve 1250 sayılı aşağıdaki yazı ile katkıları istenir.”
Yüksek Kısım Öğretmeni…
1-Köy enstitülerine öğretmen, bölge ilköğretim müfettişi ve gezici başöğretmen yetiştirmek, köy okullarıyla köy enstitülerini
ilgilendiren konular üzerinde araştırma ve
incelemeler yapmak üzere Hasanoğlan’da
açılan Yüksek Köy Enstitüsünün Talim ve
Terbiye heyetince kabul edilen ve Vekillik
makamının yüksek tasvibine iktiran eden
talimatnamesine göre her kola devam eden
öğrencilerin müşterek ve bunlardan ayrı
olarak görecekleri dersler ilişik cetvelde
gösterilmiştir.
2-Yüksek Köy Enstitüsü öğrencilerine
üç yıllık öğrenim müddeti içinde gösterilecek derslerin müfredatını ilgili çizelgede
yazılı derslerle bu maddenin fıkralarındaki hususları göz önünde tutarak bir taslak
halinde ilgili profesör ve öğretmenlerin hazırlamaları ve bunların dairemiz vasıtasıyla
Talim ve Terbiye Heyetine verilmesini kararlaştırılmış bulunmaktadır. Onun için;
a)Okuttuğunuz derslerin konularını yıllara taksim edilmiş olarak tesbit etmeniz,
b)Haftada kaç saat olacağını ve kaç yıl
veya dönem devam edeceğini işaret etmeniz,

c)İlişik çizelgede işaret edilmeyen fakat
sizce birbiriyle ilgili kollarda müşterek ders
olarak okutulması uygun görülen dersler
varsa bunların hangi kollarda gösterileceğini ve ayrıca kolların hususiyetlerine göre
yeni dersler ilavesini lüzumlu buluyorsanız
onların adlarını ve konularını belirtmeniz,
d)Bu esaslara göre hazırlayacağınız öğretim programı taslağını 15 gün sonra dairemize göndermeniz icap etmektedir.
NOT:
Bundan önce müfredat programı taslağı vermiş olanlar verdiklerini kâfi buluyor,
yukarıda belirtilen maksatlara uygun buluyorlarsa yeniden vermeyeceklerdir.
3-Her kolun öğrencilerine verilecek inceleme konularının öğretmenler kurulunca
tesbit olunacağı Yüksek Köy Enstitüsü talimatnamesinin 7.inci maddesinde yazılıdır.
Öğretim programı taslağıyla birlikte her
sınıfınki ayrı ayrı olmak üzere inceleme konularını da tesbit etmeniz gerekiyor.
4-Yüksek Köy Enstitüsü talimatnamesinin amaçlarını belirten bir fıkrasında “Köy
incelemelerine merkez teşkil etmek üzere
köy okullarını ve köy enstitülerini ilgilendiren türlü konular üzerinde gereken araştırmalar yapmak” denilmektedir. Okuttuğunuz dersler ve köyle ilgili araştırmalar
için köy enstitülerinde bulunan ve sayıları
15.000’i bulan öğrencilerden faydalanmanıza imkânlar hazırlanacaktır. Onun için
anket veya tamimler vasıtasiyle köylerden
malumat ve eşya numuneleri toplamak isterseniz bu maksadınızı gerçekleştirmeye
yarayacak anket veya tamim örneğini de
beraber göndermenizi saygılarımla rica
ederim.
İlköğretim Umum Müdürü
NOT: Bu belge Mustafa Aydoğan arşivinden alınmıştır.
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BÜLTENİMİZ
CAN MATEMATİK YAYINLARI
TARAFINDAN
ÜCRETSİZ BASILMIŞTIR,
KATKILARINDAN DOLAYI
SAYIN ŞAHİN GÜNER TAHAN’A
TEŞEKKÜR EDERİZ.
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NOT: 33. Sayımızda Köy Enstitülerine Yaklaşım
köşesinde yayınladığımız yazının 5. paragrafında
verilen 35.000 rakamı 32.000 olacaktır.
Düzeltir, özür dileriz.

Bağışlarınız için;
Posta Çeki No: 524699
Ziraat Bankası Kızılay Şubesi:
IBAN:
TR420001000685390292475003
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Tarihçe

ORTAKLAR KÖY ENSTİTÜSÜ
Halil VURAL

Ortaklar Köy Enstitüsü

Ortaklar Köy Enstitüsü kuruluncaya kadar Aydın, Muğla ve Denizli illerinin öğrencileri İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü’ne gidiyordu. İzmir ve Manisalı öğrencilerle birlikte
okuyordu.
Kızılçullu o yüzden çok kalabalıktı. Her
sınıfın 5–6 şubesi vardı. Okul mevcudu 1500
civarında idi.
1944 yılında Aydın’a da bir Köy Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı. Kızılçullu Köy
Enstitüsü Müdürü Hamdi Akman, Aydın yöresinde okul yeri bulmakla görevlendirildi.
Hamdi Akman yaptığı araştırmalar sonucunda Ortaklar- Söke yolu üzerinde,
Ortaklar’a 2 kilometre uzaklıkta bir hazine
yerini uygun görüp Bakanlığa önerdi.
Ortaklar halkından Öztürk kardeşler de
kendilerine ait araziyi okul yapımı için bağışladılar. Bunu duyan Ortaklar zenginlerinden Hilmi Yıldırım, Öztürk kardeşlere “siz
ne yapıyorsunuz, buraya gelecek kalabalık
okul çocukları bizim incir bahçelerine zarar
verirler, bağışlama yapmayın” diyerek baskı
yapar, ancak Öztürk kardeşler onu dinlemez
bağışı yaparlar.

Hamdi Akman’ın müdür vekilliğinde Ortaklar Köy Enstitüsü’nün temeli atıldı. Kızılçullu Köy Enstitüsü son sınıf öğrencilerinden
ilk yapı ekibi işe başladı. Daha sonra Demirhane atölyesi olarak kullanılacak olan bina
yapılır. Ekipler peş peşe gelip yapım işi hızla
devam eder. Sıra bizim şubemize de geldi.
2/B şubesi olarak gittik. Okulun girişindeki
ilk lojmanı bir ayda bitirdik.
1945 yılı ilkbaharında Aydın, Muğla, Denizli illerinden gelen öğrenciler Ortaklar Köy
Enstitüsü’ne nakledildi. Yapım işleri devam
ediyordu. Bunun yanında iki bin dönüm civarındaki arazimizin bir kısmı kovalıktı. Bu
dikenli bitkileri okulun paletli, katrepil isimli
bir traktör ile ekilir hale getirdik.
Arazimizin bir kısmı Kaplıca sularının etkisi altındaydı. Kanallar açılarak sular akıtıldı, ekilir hale getirildi.
Kızılçullu’dan ekip olarak gelen ağabeylerimizin yaptığı demirhane binasını önce
yatakhane olarak kullandık. Daha sonra da
yatakhane, derslik ve yemekhane binaları tamamlandı.
ADABELEN TEPESİ’NİN en yüksek
yerine elli tonluk bir su deposu yapıldı. Ortakların Balatçık köyünde bulunan gür bir
suya elektrik şebekesi kuruldu. Ahırı, kümesi yapıldı. Okulun kereste ihtiyacı, okulun
hızarımda biçiliyordu. Bu işte Şefik Ustaya
yardımcı olarak bir yıl ben de çalıştım. Boş
zamanlarımızda ustam bana kıl testere ile oymacılığı öğretti.
1945’te okul eğitim ve öğretime bizimle
birlikte gelen Kızılçullu Köy Enstitüsü müdür yardımcısı ve ruh bilim öğretmeni Hayri
Çakaloz müdür olarak atanmıştı. Eşi Nuri-
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ye Çakaloz tabiat bilimi öğretmeni, Mümin
Yağcı Tarım ile Hatice Sunucu (sonra Erbil
oldu) tarım öğretmenliğine, Mehmet Şinger
demircilik atölye şefliğine, Ömer Sümer resim öğretmenliğine atandılar.
Daha sonra meslek dersleri öğretmenliğine atanan Behçet Güvenç bizlere babalık
yaptı. Hayatta başarılı olmamız için bir klasör dolusu notlar ve örnekler hazırlattı. Tarih
öğretmenimiz Sıtkı Gökal, bizleri tarihimizden örnekler vererek bilinçlendirdi. Hikmet
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Soydan öğretmenimiz, Nuriye Çakaloz’la
birlikte bize annelik yaptılar. Öğretmenlerimizin hepsine sonsuz sevgi ve saygı borçluyuz.
1946’da Hasan Ali Yücel ile İsmail Hakkı
Tonguç görevlerinden ayrılınca Reşat Şemsettin Sirer Milli Eğitim Bakanlığına atanınca Köy Enstitüsü yönetimi, düzeni, programı
yozlaştırıldı. Kapatılışa hazırlanmış oldu.
Yazık oldu yurdumuzun en değerli, yaratıcı,
üretici eğitim sistemine.

Vakfımızdan Haberler
• Yönetmenliğini Ali Adnan Özgür’ün yaptığı, Erkan Can, Ufuk Bayraktar, Türkü Turan,
Müge Boz, Şebnem Dönmez, Suzan Kardeş
gibi sanatçıların rol aldığı “Toprağın Çocukları” adlı filmin galası 17 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da yapıldı. Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı, yönetim kurulu üyemiz Ali Kınacı,
Köy Enstitülü öğretmenlerimiz galaya katılarak filme destek verdiler…
• Dil Devriminin 80. yıl kutlamalarını düzenleme kurulu içinde Vakfımız da yer aldı. 26
Eylül 2012’de Ankara’da düzenlenen etkinliklerde dil devriminin önemi konusunda
düzenleyen kurumların fikir birliği içinde oldukları kamuoyuna açıklandı.
• Vakfımız her yıl olduğu gibi bu yıl da, yükseköğrenim öğrencilerine burs vermek isteyenlere aracılık etmektedir. Bu konuda büyük
küçük demeden yardımlarınızı bekliyoruz…
• Köy Enstitülü yazar, Vakfımızın kurucularından Fakir Baykurt’u EĞİT DER’le ortaklaşa
bir etkinlikle andık. 17 Ekim 2012 tarihinde
yapılan “Fakir Baykurt Anısına Türkiye’de
Eğitimin Güncel Sorunları” konulu açık oturumun açılış konuşmalarını Vakfımız başkanı
Erdal Atıcı yaptı. Prof. Dr. Meral Uysal yönetti; konuşmacılar ise; Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Mustafa Demir ve Dr. Kazım Ateş idi…
Etkinlik Ankara / CEBECİ A.Ü. Eğitim Bi-

limler Fakültesi, Hasan Ali Yücel Salonunda
yapıldı.
• 10 Kasım 2012, Cumartesi günü saat:
13.30’da; önce Atamızı, sonra da Vakfımızın
Onursal Başkanı, Tonguç’un sağ kolu, Şube
Müdürü, Kurtuluş Savaşı Gazisi Ferit Oğuz
Bayır’ı saygıyla anıyoruz.
• Vakfımızın da kurucuları arasında yer
alan Abdullah Özkucur; Enstitülerin tanıtılmasına yapıtlarıyla omuz vermiş Köy Enstitülü çınarlarımızdan biri… Daha öğrencilik
yıllarında yaşananların unutulmaması için
notlar tutmuş, belgeler, mektuplar biriktirmiş. Bu notlardan; “Öğretmen Olacağım”
(1983), “Köy Enstitüleri Destanı” (1985),
“Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü”
(1990) adlı kitapları yayımlanmış… “Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü”nün ilk baskısı Nisan 1990’da Selvi Yayınları tarafından
yapılmış. Vakfımız “Hasanoğlan Yüksek
Köy Enstitüsü” kitabının ikinci basımını
yapıyor. Yapıtın en önemli özelliği, Yüksek
Köy Enstitüsü ile ilgili ilk ve tek yapıt olması. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü ile
ilgili araştırmalara tek başvuru kaynağı olan
bu yapıt; aynı zamanda bilimsel özelliklere
de sahip... Doyurucu bir kaynak olacağını
düşünüyoruz…
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Bize Gelen Kitaplar

Yitirdiklerimiz

1. “Yalnızlığın Kuşluk Vakti” (Şiir) A.Zeki
Muslu
2. “Kurtuluş Savaşı Öyküleri–4.Kitap” Zeki
Sarıhan
3. “Babaçko” Nadir Gezer
4. “Güneşi Paylaşalım” Ayten Gezer
5. “Savaşın Getirdikleri” Der: Yılmaz Sunucu,
“Menderesin Develeri” Anı-Deneme: Yılmaz Sunucu, “Şiirini Al da Gel Buluşmalarına katılan 71 Şiir” Der: Yılmaz Sunucu
6. “Türkmen Süleyman ve Büyükdere Köyü”
İlyas Küçükcan- İsmet Küçükcan- Tahsin
Meriç
7. “Güncelerimden Seçmeler” Süleyman Çalışkan, 10 Adet
8. “Yakın Tarihimizde Kitlesel Katliamlar” H.
Nedim Şahhüseyinoğlu

1. Hakkı Yalçın 1938- 08.09.2012 Pazarören
Köy Enstitüsü mezunu
2. Hamdi İlker 19.09.2012 Kepirtepe Köy Enstitüsü,1947–48 mezunu
3. Mehmet Karayiğit 1929 – 22.09.2012 Aksu
Köy Enstitüsü 1947 mezunu
4. Hüseyin Işık; 1926 Muğla-Fethiye doğumlu, 1945 Aksu Köy Enstitüsü mezunu, (Orta
Öğretim Genel Müdürlüğü, müfettişlik, öğretmenlik yaptı.) Vefat tarihi:26.08.2012
5. Hacı Rüstem Ünal: 1950 Düziçi Köy Enstitüsü mezunu 3 Eylül 2012 günü vefat etmiştir. Yaşamı süresince ilkokul öğretmenliği yanında ilköğretim müfettişliği de yapan
Hacı Rüstem Ünal, emekliliğinde CHP’ye
girip Osmaniye’ye bağlı Bahçe İlçe Başkanlığı yapmıştır.
6. Mehmet Turan, 1948 Düziçi Köy Enstitüsü
mezunu. İlköğretim Müfettişliğinden emekli, vefatı 20 Ağustos 2012.

“Toprağın Çocukları” filmi Ankara ön gösterimi

“Toprağın Çocukları” filmi Ankara ön gösterimi, Erhun Altun,
Ali Adnan Özgür (filmin yönetmeni), Erdal Atıcı

17 Ekim 2012 Fakir Baykurt’u A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesinde bir
etkinlikle andık

17 Ekim 2012 Fakir Baykurt’u A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesinde bir
etkinlikle andık
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Neler Okuyalım
DOMUZ DOLABI
Mehmet BAŞARAN
Menderes, söz vermişti alanlarda: Köy
Enstitüleri kapatılacaktı. “Bulun” diyordu
Avni Başman’a “Komünistlikten mahkûm
olmuş enstitülü bulun.”
Avni Bey Bakanlıktan, Milletvekilliğinden istifa edince, yerine Samsun Bayındırlık Müdürü Tevfik İleri getirildi.
Tevfik İleri, ilginç biriydi. Bayındırlık
Müdürüyken, Lâdik Akpınar Köy Enstitüsünü görmüş, çok etkilenmişti. Diyordu ki,
yerel bir dergiye yazdığı yazıda:
“…Tesadüfen görmemiş olanların katiyen bilmelerine, tasavvur etmelerine imkân
olmayacak şekilde yepyeni bir gençliğin,
yepyeni bir neslin bu köy enstitülerinde
yaratılmakta olduğunu zevk alarak, gurur
duyarak gördük. Bugün dileğimiz, Türkiye için çok faydalı olan bu köy enstitüleri
davasının muvvafak olması, gerçekleşmesidir. Bu güzel, bu hayat dolu, istikbalimiz
için çok ümit verici enstitüden ayrılırken
şöyle düşündüm:
Şehirlerin kasvetli, insanı karamsar edici havasından bunalanlar buraya uğramalıdır. Burası, hasta dimağ ve ruhlar için bir
şifa kaynağı olacaktır.”
Ama başbakanı bekletmedi:
“Emredersiniz! Yoksa bile yaratırız
efendim.”
Odasına inerken, Orhan Hançerlioğlu’na
rastladı. Ödevi anlattı. Hançerlioğlu, eski
içişleri Bakanı Necdet Uğur’a göre “Derin
devlettendi her bir şeyi yapabilirdi.”
“Tamam” dedi, “ben şimdi İstanbul’da,
bir Köy Kalkınma Derneği kurarım. Enstitüler, oltaya koşan balık gibi… Kırklarelinde Adnan Çakmak Emniyet müdürü, Fevzi
Çakmak’ın yeğeni. Alo derim, şu amaçla
bir dernek kuruyoruz, sen de bir şubesini

açacaksın orada. Kat aralarına üç dört ajan,
yönlendir. İş olgunlaşınca… Al sana komünistlikten mahkum………….”
Öyle de oldu. Bir bakıma Aziz Nesinlik
bir güldürü, bir bakıma aydın kıyımı uygulaması…
Sonrasını, o kıyımı yaşayanlardan
Feyzullah Aktan’ın yazdığı “DOMUZ
DOLABI”nda okuyacaksınız. Bilindiği
gibi “muhbiri” sayın; yurtseveri hayın, demokrasinin bir oyundur toplumumuzun…
Tevfik İleri, bakan olur olmaz,
Tonguç’la sekiz arkadaşını görevden almakla işe başlamıştı. Giderek, Mc Carty’yi
sollayan bir komünist avcısı kesildi. “hasta
dimağ ve ruhlar için şifa kaynağı olacak”
yerleri kuruttu. Hasta dimağ ve ruhlar yarattı. Enstitü sözcüğü, komünist sözcüğüyle
eş anlamlıydı. Enstitü çıkışlılar için, gizli,
“özel kanaat raporları” doldurtuldu. Adları
da değiştirilerek, köy Öğretmen Okuluna
dönüştürüldü. Uydurma ihbarlarla, belgelerle, çuvallar dolusu domuzdolabı gereci
üretildi…
Meclisin gizli oturumunda, daha da ileri giderek Tonguç için şunları söyledi:
“Hakkı Tonguç; değil İlk Tedrisat
Umum Müdürlüğü, değil Talim Terbiye
azalığı, değil resim hocalığı; Türk çocuğunun karşısına çıkarılmayacak kadar onu
memlekete ihanet etmiş bir adam olması
sıfatıyla, onun oradan tutulup atılması, şükürler olsun bize nasip olmuştur.”
(*) Domuz Dolabı, Feyzullah Aktan.
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Şiir Köşesi
NEDİR SAVAŞ? / Fakir BAYKURT (1987)
En ucuz tüfekle yoksul eve bir banyo
Bir topla oyun yeri mahalle çocuklarına
Bir tankla on derslikli on okul
Bir uçakla yedi köye bir hastane
İki denizaltıyla üç ırmak çöle ulaşır

Bırak atom savaşlarını bir an
İki komşu arasında sıradan bir savaşı düşün
Kimileri yıllar yılı bitmiyor
Atılan bombalar, harcanan mermiler
Alınteri vergilerden

Bir roketle koca şehir kurulur
Bir taburun postallarıyla çocuklar
Kızamıktan kurtulur
Beş yıl birikse bir kolordunun parası
Kansere ilaç bulunur

Yakılıp yıkılmış bir şehir
Kolayla mı yapılır yeniden
Evlerin asansörü merdiveni penceresi
Bir düşün serin kanla lütfen
Dirilir mi yirmisinde ölen asker, askerler

Ölenlere dikilen anıtlar da para
Kalanlara nişanlar kolayla mı takılır
Bir ordunun bütçesiyle on il bağlık bahçelik olur
Düşün, ne yer, kaça semirir bir general

Bir düşün serin kanla, ya da sor bir uzmana
Yanıtla şu küçük soruya rica ederim
Aptallık değil de nedir
Nedir savaş?
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