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Aydın tavrı, zor
Halk aydını sadece eleşt�ren ve b�r
konu hakkında söz söyleme b�r�k�m� koşullarda önem
kazanırken, kısa ya da
olan k�ş� değ�ld�r.
uzun b�r süre �ç�n, ön
plana -n�cel�ğ�ne
Halkın aydını kend�n� yaşadığı
bakılmaksızın n�tel�k
çağdan sorumlu gören, �nsanlığın
yönüyle öne çıkar.
ortak değerler� ve �dealler� �ç�n,
vatanı ve halkı �ç�n bedel ödemey�, Halk aydını, bu
nedenle bütün halkın
sıkıntı çekmey�, hap�s yatmayı
gerek�rse yaşamından vazgeçmey� sözünü söylemen�n
göze alıp halkın yararına eyleme ve önem�n� gördüğü �ç�n
b�r adım öne çıkandır.
eyleme geç�rme sorumluluğunu
Böyle dönemlerde
h�ssederek harekete geçen k�ş�d�r.
öneml� olan toplumlarda aydınların,
Halkın aydını h�çb�r şey�n kend�
kend�ne yan� kend�l�ğ�nden olmaya- aydın tahm�n� gösterme yürekl�l�ğ�n�
cağını b�l�r ve nesnel koşullara
tesl�m olmadan her ne olursa olsun ortaya koymasıdır.
umutsuzluğa kapılmadan durumu
Halk aydını “Aydın
değ�şt�rmeye çalışır. Yan� halkın
aydını umudunu ve �nancını y�t�rme- Tavrı”nı gösterme
yen, tesl�m olmayan; umut veren ve yürekl�l�ğ�n� ortaya
koymak �ç�n korkularıyol gösterend�r.
na rağmen korkularının üstes�nden
Foucoult “Konuşan özne savaşan
özned�r” sözü halk aydınının sorum- gelend�r. Nazım b�r
ş��r�nde “k�m k�mden
luluğunu tam olarak karşılamaz.
Halk aydını, �deoloj�k mücadelen�n korkarsa korkarsa o
yanında pol�t�k mücadeleye ekmek ondan büyüktür.”
ve adalet kavgasında vermel�d�r. Bu D�yor.
nedenle Halkın Aydını düşünen,
Evet, halk aydını,
çel�şk�ler� görüp kavrayan ve
toplumsal mücadele �ç�nde eyleme halktan korkan
mukted�rlerden;
sorumluluğunu yer�ne get�ren
korkmadığı veya
özned�r.
korkularını rağmen
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Semih Özakça
Mahkeme
Savunmasında
Cevap veriyor!

‘Halk aydını
sadece
eleştiren ve
bir konu
hakkında söz
söyleme birikimi olan kişi
değildir.

’

Ben de halkın aydını olan b�r öğretmen olarak ekmeğ�m�
ve onurumu savunmanın bedeller� olacağını b�l�yorum.
eyleme geçt�ğ� sürece, onlardan
büyüktür.
Halkın aydını “en güzel türkünün
koro hal�nde” söylenen olduğunu
b�lerek kend�n� b�r�c�k görerek
halkından ayrı görmez, halkın aydını
halkın �ç�nded�r, halktan b�r�d�r, halk
g�b� düşünür halk g�b� davranır.
Halkın aydını, halkın eğ�t�mc�s� hem
halktan öğrenen hem de halka
öğretend�r. Bu nedenle egemenler�n, zorbaların kapıkulu olmayı
egemenler�n yaratmak �sted�ğ�,
Orhan Kemal'�n romanındak� “bekç�
Murtaza” olmayı reddeder. Halkın
aydını Sabahatt�n Al�'n�n romanındak� karakter olan, “Kuyucaklı Yusuf”
g�b� namusunu korumak ve onun
�ç�n mücadele edend�r.

bu seç�m�n bundan böyle yetk�l�ler�
de yaptıkları ve yapacaklarının
bedel�n� hesaplamak zorunda
bırakacağını da b�l�yorum.” d�yor.

ne haklarını savunmasını öğreten b�r
öğretmen�n, yaşamının temel�nde
olan en öneml� kaynağı olan ekmeğ�n� savunmamasına ne demel�? Böyle
b�r öğretmen �k�yüzlü b�r öğretmenBen de halkın aydını olan b�r öğret- d�r kuşkusuz. Hakları �ç�n mücadele
men olarak ekmeğ�m� ve onurumu
ed�lmes� gerekt�ğ�, haksızlıklar
savunmanın bedeller� olacağını
karşısında susulmaması gerekt�ğ�n�
b�l�yorum. Bu bedeller� göze alarak, öğrenc�ler�ne öğreten öğretmen
emekç�ler�n ve halkın tesl�m alınma- sam�m� �se kend� hakları �ç�n, ekmeğ�,
ya çalışıldığı ülkem�zde h�ç k�msen�n onuru ve adalet �ç�n d�renmek
ses çıkarmadığı; tüm aydınların
zorundadır.
sess�zleşt�ğ�; basın açıklaması
yapmanın yasaklandığı ve k�msen�n Yan�, ekmeğ�n gasp ed�ld�ğ�, �nsanlasokağa çıkmadı koşullarda sokağa
rın sosyal hayattan koparılmaya
çıkıp emekç�ler�n ve halkımın
çalışıldığı, onlara yaşama şansı dah�
derd�n� anlatmak ve �ş�me ger�
tanınmadı koşullarda d�renmek ve
dönmek �ç�n mücadele etme
mücadele etmek gar�psenecek b�r
sorumluluğumu b�r zorunluluk
durum değ�l ters�ne doğal olandır.
olarak gördüm.

Aydın olmayı, aydın tavır serg�lemey� b�r yana bırakın ve şu söyleyecekHalkın aydını, tek başına kalsa da
ler�me daha çok kulak kabartın.
değerler� �ç�n mücadele etme
Ekmeğ�n�, onurunu savunamayan
cüret�n� gösterend�r.
b�r� namusunu koruyab�l�r m�?
Koruyamaz çünkü ekmek namustur.
B�r beyaz olarak her şeye rağmen
Namusunu koruyamayan b�r� aynada
kararlı b�r şek�lde s�yahları savunmuş, ırkçılığa karşı mücadele etm�ş yüzüne bakab�l�r m�? Bakamaz
çünkü kend� ac�zl�ğ�n� gördüğünden
yazar Andre Br�ng’� “Her seç�m
ödenecek bedel� de b�rl�kte get�r�r yaşamın anlamını yok etmeye
k� bu karşılık k�m� zaman pek yıldırıcı başladığının farkına varır.
da olab�l�r ancak ben kend� seç�m�m�
bu olgunun b�l�nc� �ç�nde yaparken, Ya yıllarca okulda sınıfta öğrenc�ler�-

Neden sadece 2 k�ş� eylem yapıyor
d�yorsanız; onun cevabı b�zde değ�l.
Ancak şunu söyleyey�m: bu d�ren�ş�
�k� k�ş�l�k b�r d�ren�ş olarak görürsen�z
yanılırsınız. Bu d�ren�ş tüm emekç�ler�n ve ez�lenler�n, adalets�zl�ğe
uğrayanların d�ren�ş�d�r ve tüm halkla
b�rl�kte büyümeye devam etmekted�r… Ayrıca eylem ve d�ren�ş durduk
yere başlamamış, en meşru hakkımız
el�m�zden alındığında başlamıştır. Ve
d�renme kakkı kullanılmaktadır,
d�yerek Yüksel d�ren�ş�n� anlamaktayız.

7

