
 
 
   
   SİVAS ÜZERİNE 
 
           Hazin bir türkümüydü yaşam?.. 
Yoksa yaşam olmaktan çıkmış, umutsuzlukta, yangında, ölümde mi demir atmıştı?.. 

Karabasanların boyunduruğunda yaşamak yakışır 
mıydı insana?... Böyle bir yangın nasıl yaralamazdı 
insanı? Yakanları ve yaktıranları, yangıncıları 
yaralamaz yalnızca. Yakmayanın vurdumduymazlığı 
alçaklık değildi? * 
            Böyle diyordu sevgili Öner Yağcı, Sivas'ı 
unutmak kitabında. Çok doğru söylüyordu usta. 
Yakanlar kadar, seyirci kalıp sesini çıkartmayanlar, 
öfkesini yükseltmeyenlerde suçlu değil mi idi? Bu 
kaçıncı katliamdı. Hangisinde sesimizi yükselttik. Bu 
topraklar üstünde, Maraş, Çorum, Gazi olayları 
yaşanmadı mı? Biraz daha geriye gittiğimizde, 
Kızıldere olayları bir katliam değil miydi? İşte böyle 
sesimizi yükseltmedikçe, öfkemizi yükseltip 
meydanlara dökmedikçe, daha çok katliamlara maruz 
kalacağız. Eğer zamanın da tepkimizi koyabilseydik, 
bir birini takip eden katliamlar olur muydu? Buna 
cesaret edebilirlerimiydi? Bana göre edemezlerdi. 
Ama bizler, her zulümde, her kıyımda boynumuzu 
büktük, sesimizi kıstık, olanların hesabını soramadık. 
            Anadolu köylüsünün direniş simgesi Pir Sultan 
zulme, zorbalığa başkaldırır. Devrimciler, bu 
başkaldırışı 12 Eylül öncesinde keşfedip, sahip 
çıkmışlardır bu isyan damarına. Pir Sultan ve Banaz’ a 
sahip çıkıyorlar. Başkaldırışa, insanca yaşamak 
uğrunda 500 yıl öncesiyle köprü kuruyorlar 
aralarında... ** 
              Evet, Anadolu köylüsünün direniş simgesi Pir 
sultan ve onun kaltak Osmanlı'ya başkaldırışı, 500 yıl 



öncesinden, günümüze ışık tutup, karanlıkları aydınlatıp, devrimcilere öncülük ederek sınıf 
mücadelesinde de yerini almıştır. Ezilenlerin ve zulme uğrayanların ayağa kalkmasında, 
kendilerini savunup haklarını aramalarında bir simge olmuştur. Mustafa Suphi ve yoldaşları ile 
Karadeniz de, Hayrullahoğlu ile faşizmin zindanlarında, Nazım ile sürgünlerde,  Deniz'ler ile 
darağacında buluşmuş, simgeleşmiştir. 
                 Yoksa yine bulut mu kaynıyordu Sivas’ta? "Bir bulut kaynıyor Sivas elinde" denmemiş 
miydi? Türk'ün "fetih ruhuyla” İslamcının "cihat ruhu" birleşince ortaya çıkan hoş görüsüzlük 
neler getirdi Sivas'a? Aynı hoş görüsüzlük neler getirmişti, başka yerlerde. "Hiç bir şey eyleme 
geçen cahillik kadar korkunç olamaz."(Goethe) Albert Einstein de şöyle dile getiriyordu." Ne 
hazin bir çağda yaşıyoruz. Bir ön yargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç." 
Karanlık ve barbar ellerin yaktığı Madımak silinebilir miydi tarihten? *** 
                Evet, Madımak olayları o kadar 
insanlık dışıydı ki, tarihe öyle yazılmıştı ki, 
asırlar boyu silinmeyip, hep tarihte 
canlılığıyla kalacaktı. Yobazların ve onların 
elindeki dinin iç yüzünü asırlara taşıyacaktı. 
Çünkü kendi görüşlerinden başka görüşe 
hoş görüyle bakmamaları, bilgi ve bilim 
çağında bile yüzlerini karanlığa dönerek 
aydınlıktan kaçmalarıdır. Yarasalar gibi 
karanlığı sevip, karanlıkta gezmeleridir. 
Böyle acımasızca vahşeti yaşatanlara da 
insan denmez diyorum. 
                   500 yıl önce kinini kusan Hızır 
Paşa ve onun gibi düşünenler, 500 yıl sonra 
hala kinlerini tüketmemişti. Ve yer olarak ta 
yine Sivas'ı seçmişlerdi. 500 yıl önce Pir 
Sultan’ı asanlar, 500 yıl sonrada aynı kin ve 
öfkeyle torunlarını yaktılar. Daha vahşice ve 
kattarca, 35 aydını yakarak yok ettiler. 
Sanırsın ki "Bu toprakların yazgısıdır, hep 
karanlıklarla boğuşmak aydınlık güçlerin." 
**** 
  
      Ve yine bir iki temmuz yaklaşırken, hep 
aynı şeyler var belleğimizde, 
”unutmayacağız, unutturmayacağız” bunu 
nasıl yapacağız bu dağınık gövde ile, her 
halde burasını düşünemedik. Çünkü bu çete 
düzeni, bizi birbirimize düşürmesini, kendi 
içimizde kavga ettirmesini iyi biliyor. Yıllardır 
da bu böyle. Böl, parçala, yönet mantığı. İş 
böyle olunca da hep bizi yönettiler, kendi 
bildikleri gibi, kendi doğrultularında. İş böyle 



olunca da hep ezilen, öldürülen, yakılan, bizler olduk. Çünkü hesabı sorulmadığından. 
  Beni hiçbir zaman Temmuzun sıcağı yakamamıştı, ne zaman 2 Temmuz 1993, de yobazlar 33 
tane canımı yaktı, o günden sonra temmuzun sıcağı canımı yakar oldu. Canımı yakan temmuzun 
sıcağından öte, bu yangını yaratan, yüreklerimizi kanatan çete düzeni ve bu düzenin başı çete 
devleti. Yaşadığımız sürece de her 2 Temmuzda yüreklerimiz yanmaya devam edecek. Ta ki bu 
çete düzeni yıkılıp, çeteler dağıtılıncaya dek. Yoksa hep aynı şeyleri daha çok yazıp çizeceğiz.  
 
 Yavuz heder etti bizim canımız 
Çaldıranda aktı gitti kanımız 
Zalim ikinci kes seçti Sivas'ı 
Tütüp durur orada dumanımız 
 
Hep acılar çektik o günden beri 
Yaktılar bizleri hep diri, diri 
Bunu yapanlarda hep isi değil 
Yavuz’un torunu birkaç serseri 
 
Börklüce, Bedreddin. O Torlak Kemal 
Onların elinden çektiler zeval 
Pirsultan’ı, Nesimi’yi astıran 
Osmanlının beslemesi bir çakal 
 
Sevgili Hasan Kaya, Madımak otelini ateşe veren devletin içine kadar uzanan çete değil mi? 
Diyor.  Bende diyorum ki! Madımak otelini ateşe verenler, Komünizmin önünü kesmek için, 

Kenan evren tarafından beslenip sokaklara salınan ve sonrasında 
devletin tüm kademelerine yerleşen yobazlar değil mi? 1978 de 
Maraş katliamını, 1980 de Çorum katliamını,  Daha geriye gittiğimiz 
de, yavuz döneminde Çaldıran da 40 bin ile 80 bin arasında insanı 
katledenler yine aynı zihniyet değil mi. Diyorum. 
    Ve diyorum ki! Değişen ne? Aynı tas aynı hamam. Yapılan 
yapıldığı ile kalıyor.  Suçlu yine mağdur olanlar, diri, diri yananlar. 
Fetva çıkartanda, mahkemede oturanda aynı kadı. 
      Ama şunu unutuyorlar, asmak ile, kesmek ile, yakmak ile bu 
yoldan döndüremeyeceklerini. Çünkü  Pir  Sultan, sarı kadıya, kara 
kadıya pabuç bırakmadı ki, torunları onlardan yılsın, korksun. 
 
              
               Ben Musa’yım sen firavun 
              İkrarsız şeytanı lain 
              Bu kaçıncı ölmem hain 
              Pir Sultan ölür dirilir. 

 
  Seni gidi kara yobaz, Çaldıranda öldürdün bitiremedin, Maraş da öldürdün yok edemedin, 
Çorum da öldürdün, baş edemedin , Sivas da diri, diri yaktın bitiremedin.Nesimi’ler,  Pir Sultanlar, 



Bedreddinler, mansurlar,  öldükçe çoğalırlar. Pir Sultan boşuna mı dedi, Pir Sultan ölür dirilir diye. 
Yaktıklarınız birer Pir Sultan değil mi idi. 
 
     Ama işin en can alıcı noktası, yukarda da belirttiğimiz gibi her olayın içinde, yıllardan beri bu 
çete devletinin parmağının olması, bu gün ise parmağı yetmiyor tüm gövdesinin olması. 
   Ve, bizler böyle seyirci  kaldığımız müddetçe, yani, Trabzon da TAYAD’ lı gençler linç edilirken, 
Rize de aynı olay tekrarlanırken, Alanlarda tüm bu olaylara karşı seslerini yükselten solcuları 
yalnız bırakırken, insana ve insanlığa sahip çıkan devrimcilere destek vermezken, Yurtseverlere 
uygulanan linç girişimlerine seyirci kalırken, nasıl  unutmayacağız, unutturmayacağız. Her olayın 
arkasından aynı şeyleri tekrarlıyoruz, ama hem unutuyoruz, hem unutturuyoruz. Maraş’ ı, Çorum’ 
u unutmasa idik  Sivas olayı yaşanır mı idi? Sivas’ı unutmasa idik Gazi olayları olur mu idi? 
Susurluğun hesabı görülse idi, Şemdinli olayı yaşanır mı idi?  Her yapılan olayın sonuçsuz kalması 
yobazları cesaretlendirdi. 
 
     Yobazlık çığ gibi büyürken bizde yine kendi aramızda , barışa semah dönülsün mü? Dönülmesin 
mi? Barış radyo semahlarımız üzerinden ticaret mi yapıyor? Diye kendi aramızda tartışarak, kendi 
kendimize kavga ederek  2 Temmuz’a girelim. Bölünelim, parçalanalım. Bu görüntü ile, bu 
parçalanılmış yapı ile, bu yobaz yönetimden ve çete devletinden isteğimizi nasıl alacağız? 
Madımak otelini nasıl barış ve dostluk müzesi yapacağız anlamış da değilim. 
     Sevgili dostlar bazı şeyleri almamız için, yobaz sürüsüne karşı mücadele gerekir, mücadele için 
de güç gerekir, bu gücü yaratmak içinde birlik gerekir. Yani yumruğumuzu hep aynı yere 
vurduğumuz noktada ses çıkartırız. Bu bölünmüşlükle hiçbir şey yapamayız, hep 2 Temmuz’ları 
yaşar ardından ağıtlar yakarız. Başka acılar yaşamadan, başka ağıtlar yakmadan, içimizdeki 
çekişmeyi bırakalım, Mansur ‘dan,   Bedreddin’ den, Pir Sultan’dan gelen devrimci özümüze sahip 
çıkarak ve bu eksende tek yumruk olup yobazların karşısında durmalıyız. Bu eksenden 
uzaklaşmak, içimizde kavga etmek, yobaz yönetimlerin ve çete devletinin yumruğu altında 
ezilmemiz demektir. 
 
 
 
   Nazım Usta tam yerinde söylememiş mi bu dizeleri: 
                                             
 " Sen yanmazsan 
         Ben yanmazsam 
          Biz yanmazsak 
                Nasıl çıkarız 
                   Karanlıklardan aydınlığa" 
Bu karanlıklardan, aydınlığa çıkmak dileğiyle.. 
 
 
 
  
 



 
 

 
 
 
 
 
 NE OLDU? 
Astınız tükendi mi dedemiz Pirsultan’ı 
Bize önderlik eder onun savaşçı yanı 
Döner miyiz bu yoldan darağacı kursanız 
Korkumuz yok bu yolda, yine veririz canı  
 
Çaldıranda Yavuz Selim yaptı canice zulüm 
Bu zulümü yapan insan, eli kanlı bir zalim 
Bu yola baş koymuşuz ey hınzır kafalılar 
Hoş gelmiş sefa gelmiş nerden gelirse ölüm 
 
Yüzdünüz Nesimi’nin derisini, ne oldu? 
Bir Nesimi’yi aldınız, yerine yüz bin doldu 
İşkenceler, ölümler bizi baştan yarattı 
Sanmayın ki Mansur’un gülü açmadan soldu! 
 
Ne kadar hırçınlaşıp kükrese Karadeniz 
Mustafa Suphi orda bıraktı silinmez iz 
Eli kanlı bu düzen, her gün kursa darağcı 
Altı Mayıs şafağı yeniden doğarız biz 
 

 
Unutulmaz, yıllar geçse, kanlı Kızıldere’ler 
Canı bizim canımızdır, bu yolda can verenler 
Duyun bizi ey cellâtlar kulağınız açıp da 
Geri döner mi sandınız bu kavgaya girenler 
 



Nurhaklar dile gelse, anlatsa o günleri 
Devam edip gidecek asırlarca ünleri 
1400 yıl boyunca usanmadık, yılmadık 
Bundan sürüp gidiyor cellâtların kinleri 
 
 
Tükenmedi kinleri, saldırdılar Maraş’a 
Alevi, solcu diye verdiler hep ataşa 
Emevi kafalılar onca yobaz sürüsü 
ABD’nin elinde oldu her dönem maşa 
 
 
Hız kesmeden caniler saldırdılar Çorum’a 
Devlet seyirci kaldı o gün olan duruma 
Her dönem karanlıktan çıktı korkunç yüzünüz 
Dedeniz emeviler, var mı? Daha yoruma 
 
Yıl dokuz yüz doksan üç Sivas’a geldi onlar 
O caniler elinde yandı güzel insanlar 
Kerbeladan bu yana kan içip beslenirler  
Komünist Ozan söyle, insan mıdır ki bunlar 
 
Komünist Ozan 
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  *     Sivas'ı unutmak (Öner Yağcı) 
**     Ateşte Semaha durmak ( Ali Yıldırım) 
***   Sivas'ı Unutmak (Öner Yağcı) 
**** Sivas'ı Unutmak (Öner Yağcı) 


