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EDELİM
"Dünyada bütün felaketler�n,
uygunsuzlukların, bayağılıkların �şte
bu her şeyden evvel kend�n� düşünmek �llet�d�r, �lk bakışta �nsana
kurnazlık ve akıllılık g�b� görünen bu
hal, hak�katte aptallıktır. Çünkü
dünyada b�r �nsanın yardımı ve
alakasına muhtaç olmadan yaşaması
mümkün olmayacağına göre,
sadece kend�n� düşünmek ve
başkalarının da böyle yapmasını
�stemek kend� kend�s�n�n kuyusunu
kazmaktır. İnsan başkalarına yardım
ett�ğ�, başkalarını sevd�ğ� kadar
yüksel�r.”
Sabahatt�n Al�
Geçm�ş�n� b�lmeyen geleceğ�ne
sağlam temellerle yürüyemez.
Doğru hedefe yürüyemeyen ne
yazık k� yanlış yollara sapar!
Sömürünün, soygunun, yağmanın,
talanın gırla g�tt�ğ�, dünyanın dört
b�r yanında m�lyarca �nsanın yoksulluk �çer�s�nde yaşam mücadeles�
verd�ğ�, sokaklarda yatıp kalktığı,
çöpten y�yecek topladığı, emperyal�st orduların ve �şb�rl�kç�ler�n�n
bombaları, s�lahları �le katled�ld�ğ�
b�r dünyaya gel�yor çocuklarımız.
Tıpkı Nazım H�kmet’�n ded�ğ� g�b�,
“hoşgeld�n bebek
yaşama sırası sende
sen�n yolunu gözlüyor kuşpalazı
boğmaca kara ç�çek sıtma
yürek enfarktı kanser f�lan
�şs�zl�k açlık falan

hoşgeld�n bebek
yaşama sırası sende
sen�n yolunu gözlüyor tren kazası
uçak kazası �ş kazası yer deprem�
kuraklık falan
karasevda ayyaşlık f�lan
hoşgeld�n bebek
yaşama sırası sende
sen�n yolunu gözlüyor hap�shane
kapısı pol�s copu falan
sen�n yolunu gözlüyor sosyal�zm
sosyal�zm f�lan”
Çocuklarımızı sev�yoruz. Nasıl b�r
ülkede ve nasıl b�r dünyada yaşadığımızı düşününce onları koruma
telaşına düşüyoruz. Yarına güvenle
bakmamıza müsaade etm�yor çarkı
kırık bozuk düzen�n efend�ler�.
B�zler �se onların rahat, huzurlu b�r
yaşam sürmeler�n� �st�yoruz.
Daha onları �lk eller�m�ze aldığımız
anlardan �t�baren, �nc�tmekten
korkarak tuttuğumuz bakmaya
kıyamadığımız, büyük özver�lerle
büyüttüğümüz ya da büyütüyor
olduklarımız, canlarımız sevg�l�
çocuklarımız…
Evet, çocuklarımızı her şeyden akla
geleb�lecek her türlü acıdan,
�nc�nmeden hastalıktan sakınmaya
çalışırız. Hatta el�m�zden gelse
onların yer�ne hasta olur, onların
hastalıkları gereğ� çekmek zorunda
oldukları acıları da b�z çekmek
�ster�z. Öyle k� ağrıyan d�şler�n�n
yer�ne b�z�m d�ş�m�z ağrısın, öksür-

dükler� zaman yer�ne b�z öksürel�m,
onların değ�l, b�z�m başımız, karnımız
ağrısın �ster�z. Ne kadar �stesekte ne
fayda k� bunu yapmaya gücümüz
yetmez.
Onlar kend� acılarını y�ne de kend�ler�
çekmek zorunda kalırlar.
Gel zaman g�t zaman b�z farkında b�le
olmadan b�r de bakarız k� göz açıp
kapayana kadar zaman geçm�ş,
çocuklarımız büyümüştür. Büyüdükler�nde de onlara hala o küçük
çocuklarımız muameles� yapmaya
devam eder�z. Onlar b�z�m �ç�n hala
"b�z�m küçük çocuklarımızdır."
Onlar büyümüş genç b�rer �nsan
olmuşlardır olmasına ancak b�z�m
onları koruma �çgüdümüz değ�şmem�şt�r.
Pek�, çocuklarımızı nasıl koruyacağız?
Neler öğreteceğ�z? Hayatta nasıl
davranmaları gerek�r k�, sağlam b�rer
�nsan olsunlar?
Tüm bu soruların cevapları elbette k�
vardır. Küçükken yerler�ne hasta
olmak �sted�ğ�m�z, acılarını çekmek
�sted�ğ�m�z sorunlar da artık yerler�n�
farklı sorunlara bırakmıştır. Çocuklarımızı daha büyük tehl�keler beklemekted�rler.
Adalet�n ayaklar altına alındığı b�r
dünyada yaşıyoruz. Ne b�z ne de
çocuklarımız böyle b�r hayatı yaşamak zorunda değ�l�z. Elbette Polya-
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nacılık oynayarak bu düzen� değ�şt�remey�z. İy�mser olmak da yetmez
iz emeği ile geçinen, insan
mutlu olmaya. Gözümüzün
önünde b�r savaş cereyan
onurunu, adaleti savunan insaned�yor. B�z�mk�ler ve onlar
arasında. Zembereğ�n
larız. Ve diyoruz ki sizler de
kırıldığı nokta tam da
burasıdır. Sevmek emek
çocuklarınızı devrimci sanat veya
vermekt�r.

B

Emek vermek onların mutlu
b�r dünyada yaşamasını
sağlamaktır. Velev k� çocuklarımız gerçekten sev�yorsak
onlara gerçeğ� göstermel�y�z.
Dost k�m düşman k�m? Savaş k�m�n
savaşı, taraﬂar k�mlerd�r?

başka dallarda insan kimliğini

aramaya daha güçlü olmaları için

s� ve dah� b�r aş güvenceler� de yoktur.

Öyle b�r s�stemde yaşıyoruz k� �nsanların gözünü
para hırsı bürümüş bundan
birlikte...
başka b�r şey düşünmemeler�,
k�msen�n k�msey� görmed�ğ� ve ya
görmek �stemed�ğ� benc�l b�reyc�
Doğruyu seçmek ve seçt�rmek…
edeceğ�z. �nsanlar topluluğu ya da toplumları
Kırmızı ç�zg� burasıdır. Düzen�n
Elbette terc�h�m�z geleceğ�n dünya- yaratılmak �sten�yor.
yalanlarla, sahte parlak ışıklarla
sı �ç�n olmalı. Esk�m�ş, çürümüş ve
Hal böyle olunca b�r kısmı (�şte asıl
donattığı k�rl� dünyası mı yoksa her yok olmaya mahkûm olanı değ�l
burası tehl�kel�); �nsanların önüne
şey önce �nsan �ç�n d�yen sosyal�st
yen�y�, güzel� seçmel�y�z. Eğer
herkes�n öyle kolay ulaşamayacağı
dünyası mı? Ensarlar mı devr�mc�ler çocuklarımız gerçekten sev�yor(hoş ulaşsa da mutlu olmayacağı) yoz
m�?
sak…
kültür �ç�nde k� örneklere er�şmeye
Çocuklarımız dünyaya gel�yor, daha B�z, onlar küçükken, ş�md� ger�lerde çalışıyorlar. Bunun �ç�n her yol mubah
sayılıyor tab��.
da gelecek k� �nsan soyunun devamı kalan - o hastalık haller�nden daha
K�m�m�z yıllarca çocuklarımızı b�rer
olacak… Ancak her gelen aynı ve
fazla onları düşünmek, onları
yarış atı g�b� o sınavdan bu sınava
daha fazla acıya katlanmak zorunda korumak zorundayız.
mı kalacak?
Öyle ya dışarıda b�n b�r türlü hem de koşuşturuyor; "Ee ne de olsa çocuklaB�nlerce dolar borçla mı doğacak?
öyle baş ağrısı, dış ağrısı �le kıyasla- rımızı çok sev�yoruz." Onların y�ne
b�z�m hayal�m�zdek� g�b� günümüzde
Nasıl okuyacağım kaygısını mı
namayacak b�nlerce kat kötü
taşıyacak?
tehl�keler artık onları beklemekte- daha masum olan �y� para kazanab�lecekler� meslekler� olması �ç�n çalışıyod�r.
ruz. Bazılarımız daha �ler� g�derek
Okuyup da h�çb�r şey öğrenmeden
m� mezun olacak?
Uyuşturucu başta olmak üzere, �çk�, futbolcu ya da onun g�b� paralı b�r
El�nde d�ploma den�len b�r kâğıt
kumar daha bunun g�b� b�rçok kötü meslekte çalışmalarını �st�yoruz.
parçası �le m� mutlu olacak?
alışkanlıkların pençes�ne düşürüle- Üstel�k tüm bunları da onları çok ama
çok sevd�ğ�m�z �ç�n yapıyoruz.
İk� dünya var.
b�lecek b�r ağ var dışarıda.
Ve b�z bu �k� dünyadan b�r�s�n� terc�h Buda yetmezm�ş g�b� b�r �ş güvence-
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yönlendirin, çalışın çalışalım hep

İşte günümüzde okuyup da akşama
kadar dört duvar arasında çalışmak
zorunda bırakılan, aslında hayatın
her türlü n�met�nden yoksun,
�nsanlıkları el�nden alınma pahasına
çalışan y�ne onlar. Gördüğü b�r
yanlışı söyleyemeyen, söylerse
bunun büyük bedel�n� ödemek
zorunda bırakılan hatta ekmeğ�nden ed�len
(O yıllarca çalışıp ed�n�len, meslek
b�r çırpıda çöp olur) onlar. Çünkü
"Ekmek" yemek �st�yorsa tüm
haksızlıklara göz yumması, �sten�r.
Yoksa onu b�r gecede çıkacak "KHK"
�le �ş�nden atab�l�rler. D�yel�m k�
haksız gördüğü b�r konuya kabul
etmed� ve onu �ş�nden attılar.
Ev�nde ses�z oturması �sten�r
kend�s�nden. Eğer ola k� "Ekmeğ�m�
�ş�yorum" d�ye sokağa çıkarsa bu
sefer �çer� atılır.
Yan� her türlü "onurlu yaşamayı �nsanca yaşamayı unutmalıdır k�
ekmek y�yeb�ls�n bu s�stemde.
Öyle ya g�ts�n kend� kend�n� �nt�har
ets�n. Ama sokağa çıkıp "açım"
demes�n.

sev�yorsak onların yer�ne ağrı
çekmey� �stemek yer�ne, onların
onurlu b�rer �nsan, çevres�ne
duyarlı, b�l�nçl� b�reyler olarak
yet�şmeler�ne çalışmalıyız.
Ve onların b�l�m �le yet�şmes�ne,
geçm�şte yaşadıklarımızı, değerler�m�z, tar�h�m�z� anlatarak; vatan ve
halk sevg�s�n� aşılayarak büyütmel�y�z. Sabahtan akşama kadar emekler� �le çalıştıktan sonra b�r�ler�n�n bu
emeğe göz koyduklarını gördükler�nde; emeğ�ne �ş�ne, ekmeğ�ne,
arkadaşına dostuna sah�p çıkab�lecek �nsanlar yet�şt�rmel�y�z k� vatan
ve halk sevg�s� de y�ne burada
mevcut. Onları kumara �çk�ye
kurban etmeyel�m, onları uyuşturucuya kurban etmeyel�m.
Onları yoz kültürün kend�n� düşünen benc�l b�reyc� �nsancıkları
yapmayalım.

Şa�r�n ded�ğ� g�b� "Onlar kend�
yolunu �zleyen Hayat'ın oğulları ve
kızları"dır.
Ve b�ze düşen bu yolda onların
sağlam b�rer �nsan olarak yürüyeb�lmeler� �ç�n gerekl� köprüler� kurmaktır.
(Onurları �nc�nd�ğ� �ç�n �nt�har
edenler�n gazetelere sadece çok azı Vatan ve halk sevg�s� �le yoğrulmuş,
dostunu düşmanını �y� b�len gerekt�yansıdı)
ğ�nde haksızlık karşısında boyun
Bunca üstüne t�tred�kten sonra
eğmeyen…
okutup bu günlere get�rd�ğ�m�z
çocuklarımızı nasıl b�r düzen �ç�nde
yaşamaya mecbur bıraktığımızın
farkında mıyız? Yukarıda
sorduğumuz soruların
cevaplarını hep�m�z
kend� �ç�m�zde kend�m�ze soralım
önce.
B�z eğer
gerçekten
onları çok

"İnsan başkalarına yardım ett�ğ�,
başkalarını sevd�ğ� kadar yüksel�r.”
"B�z emeğ� �le geç�nen, �nsan
onurunu savunan, adalet� savunan
�nsanlarız. Çocuklarımız tab�� k�
b�zden öğrend�ler b�r şeyler. Ama
kend�ler� de araştırarak, öğrenerek,
görerek devr�mc� olmayı seçt�ler.
Halkının şarkılarını söylemey�,
Soma’dak� �şç�lere yapılan haksızlığı
söylemey�, Bodrum’da katled�len
�nsanların türküler�n� söylemey�
terc�h ett�ler. Bugün faş�zm o kadar
had safhadak� evler�m�ze g�r�yor.
Kurşunluyor TAYAD’lı A�leler� ve çıkıp
g�d�yor. H�ç k�mse h�çb�r yerde buna
tepk� gösterem�yor. Çünkü herkes�
korkuyla bastırmaya çalışıyorlar.
Soruyoruz onlara. Her sefer�nde sazı
kırıyorlar, g�tarı kırıyorlar, p�yanonun
tuşlarına çek�çle g�r�yorlar. S�lah mı
bunlar? Madem k� haklısınız, madem
k� korkuyorsunuz müz�kten? Neden
çocuklarımızın söyled�ğ� şarkılardan
korkuyorsunuz? İst�yorlar k� o d�sko
sen�n bu d�sko ben�m, uyuşturu esrar
fuhuş her türlü p�sl�ğe batsın.
Batmayanı da sabahtan akşama
kadar onların düzen� �ç�n h�zmet
ets�n. B�z�m çocuklarımız hayır ded�.
B�z de onurla gururla onları devr�mc�
grup yoruma tesl�m ett�k. Süren b�r
mücadele var. Halkının şarkılarını
yapıyorlar. Çocuklarımızla gurur
duyuyoruz. Her zaman da
arkasındayız. Ve d�yoruz k�
s�zler de çocuklarınızı devr�mc� sanat
veya başka
dallarda �nsan
k�ml�ğ�n� aramaya, daha
güçlü olmaları �ç�n yönlend�r�n, çalışın
çalışalım
hep
b�rl�kte.
Yoksa
kaybolup
g�deceğ�z."

Tutsak Grup Yorum
Üyesi Annesi
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