kıssadan isse
"B�r harp büyücüsüydü. Kolomb�ya ovalarında onsuz yortu olmazdı. B�r yortunun yortu olması �ç�n
Mese F�guereda orada olmalı, danseden parmaklarıyla havayı aydınlatıp bacaları canlandırmalıydı.
B�r gece, ıssız b�r pat�kada, hırsızların saldırısına uğradı. Hırsızlar saldırıp onu dövmeye başladıklarında, Mese F�guereda, katır sırtında b�r düğüne g�tmekteyd�, b�r katırda o d�ğer�nde harp.
Ertes� gün b�r� onu buldu. B�r çamur ve kan paçavrası g�b� pat�kada yatmaktaydı; canlı olmaktan çok
ölüydü artık.
Ve paçavra, sesten ger�ye kalanlarla konuştu :"Katırları aldılar"
Devam ett�:"Harpı da" ve der�n b�r nefes aldıktan sonra güldü; güldü kan tükürerek: "Ama müz�ğ�
alamadılar" (Eduardo Galeno)
Ş�l�'n�n sosyal�st devlet başkanı Salvador Allende:"Her şey�m�z� alab�l�rler ama türküler�m�z� alamazlar"
GRUP YORUM HALKTIR, SUSTURULAMAZ
GRUP YORUM’A ÖZGÜRLÜK

kita alıntıları
"İnanınız k� gerçekte s�z b�zden daha çok tutsaksınız. S�z�n ruhlarınız her zaman b�r korku tutsaklığı
�ç�nded�r. Oysa b�z, yalnızca gövdece tutsağız. S�z b�r takım geleneklerden, s�z� öldüren yok eden
geleneklerden, �nanışlardan kend�n�z� kurtaramazsınız. Oysa b�z� özgür olmak �ç�n h�ç b�r şey alıkoyamaz."
"Ulus üzer�ndek� uğursuz egemenl�kler�n� korumak ugruna zulüm yapmaktan çek�nm�yorlar, her şey�
yapıyorlar, vahşet artıyor... Zulüm kanun yer�ne geç�yor. Düşününüz! B�r kısmını dövüyorlar, çünkü
ceza görmeyecekler�ne güven�yorlar, çünkü �şkence etmek onların bütün varlıklarını kaplayan b�r zevk
hal�ne gelm�şt�r."
MAKSİM GORKİ - ANA
"...Otuz yıldır her kapıdan eller�n� kollarını sallaya sallaya g�reb�lecek sanatçıların ger�s�nde, edeb�yat
k�taplarından, derg�lerden, antoloj�lerden, okullardan, hatta uluslararası tanıtmalardan kaçırılan
şa�rler�m�z de vardır. Bu şa�rler, önce part� kom�serl�ğ� ödev�n� b�r rozet g�b yaka altlarında g�zleyen,
aydınlar tarafından m�mlenm�şlerd�. Sonra basın büroları, basın savcılarında dosyalandılar. Bu görevl�ler, ne de olsa memur n�tel�ğ�nde k�ş�lerd�. B�r görev yüklet�lm�şt� omuzlarında. B�l�r b�lmez sürdüreceklerd� görevler�n�. Çoğu zaman yanlışlıklar da yaptılar. Bu �ler�, bu halktan yana, emekç�den yana
olan yazarları, şa�rler� jurnal eden, onlara cephe alan mürekkep yalamış derg� sah�pler�, yayınev�
patronları türed�. İşte ben�m bütün öfkem, bütün hıncım onlara. Bunlar, görevl� memurlar g�b� yalnız
yazılarımızın altlarını kırmızı kalemle ç�zmekle kalmadılar, ş��rler�m�z� de adlarımız da karaladılar.
Antoloj�lerden, derg�lerden, k�taplardan çıkardılar. Halktan, gerçek aydından g�zlemeye çalıştılar
b�z�."(Akşam 1968)
Sonuç olarak: 1968 Yılında Akşam'da yayınlanan Rıfat Ilgaz'ın sözü öneml�. Bugün de telev�zyonlar,
�nternet s�teler� vb. �let�ş�m organları �ler�c� olanları yayınlamıyorlar. İkt�dara yaranmak �ç�n yalan
haberlerle karalıyor, l�nç kampanyaları düzenl�yorlar. Artık bırakalım muhalefet etmey�, �kt�darı
desteklememeler� de suç sayılıyor sanatçıların. Bu koşullarda halk �ç�n sanat yapmak bedel �st�yor.
Ustalarımız tek başlarına da olsa üretmeye devam etm�şler, alınacak en öneml� derslerden b�r� de bu.
Her ne kadar engellense de halkın sanatçıları yaşamaya devam ed�yor. Ve sanat eserler�n�n değer�n�,
telev�zyonlara göre "büyük köşe yazarlarına göre" değerlend�rmek de yanlış olur.
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