Örgütlü gücü hiç kimse yenemez!
bütün sanatçılar birleşin!
Her merhabada, her telefonda, her
mesajda memleket�n kasvet� ve
karanlığı üzer�ne sorularla muhatap
oluyoruz. Ş��r d�nlet�ler�nde, konserlerde, t�yatro sahneler�nde her
yerde �lle de konu s�yasete gel�yor.
Halkımız b�zden umutlu sözler
duymak �st�yor.
Yaprağın b�le kımıldamadığı
1980’ler�n havası yok memleket�m�zde Baskı zulüm 12 Eylül asker�
cuntasını aratmıyor. Ancak koyu b�r
karanlıkta değ�l�z. Tek başlarına
d�renen Nur�ye ve Sem�h bütün
ülkem�z�n coşkun atan kalb�, aydınlık
düşünen beyn� hal�ne geld�. Kalb�m�z Nur�ye ve Sem�h’le b�rl�kte
atıyor. Her aldığımız soluğu onlarla
b�rl�kte alıyoruz. Her ne kadar baskı
varsa, buna boyun eğmeyen sanatçılarımız da var. Faş�zm�n kör ş�ddet�ne, baskılarına, yasaklarına karşı
sürekl� üret�yor halkın sanatçıları.
Defne Halman dev b�r d�lekçe
hazırladı onlarca k�ş�yle b�rl�kte. Ve
devam ett� eylemler�ne, yalan
haberler�yle ünlü telev�zyon kanalına “korsan” b�r yayınla g�rd�. 7
günlük açlık grev� yaptı. Eylem
kararıyla �lg�l� “Haklı talepler� �ç�n
ölümü göze alarak bedenler�n�
açlığa yatıran Gülmen ve Özakça’ya
destek olmakla beraber, �şler�ne
ger� dönmek �ç�n d�renen �nsanların
s�stemat�k olarak uğradığı ş�ddete,
vahşete karşı duyduğum tepk� var”
ded�.
Açlık grev�n�n 111. Gününde 111
sanatçı ve aydın Nur�ye ve Sem�h’�n
�şe �ade ed�lmes�n� �steyen b�ld�r�
yayınladı. Nur�ye ve Sem�h’�n
açlıklarının 120. günündeyken,
b�rçok sanatçı destek açlık grev�
yaptı. Ataol Behramoğlu, İlyas
Salman, Den�z Türkal�, Ed�p Akbayram katıldı açlık grev�ne. Ataol
Behramoğlu, "Ben�m gerçekleşt�rd�ğ�m 1 günlük açlık grev� b�r çağrıyla
oldu. Bütün Türk�ye’de Ankara’dak�
arkadaşlarımızın ölümüne d�ren�ş�n�
desteklemek amacıyladır. Okyanusta b�r damladır yaptığımız. Sembol�k
de olsa onların d�ren�ş�nde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyorum"
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ded�. Ed�p Akbayram, “Adalet b�r
gün s�ze de lazım olacak,” d�ye
konuştu. Açlıkla tanıştı tüm ülkem�z,
b�nlerce k�ş� aynı gün açlık grevler�
yaptı. Halkımız b�rb�r�ne açlık
grev�nde ne �ç�l�r, ne yapılır d�ye
deney�mler�n� aktardı.
Orhan Aydın, “Nur�ye ve Sem�h'�
terör örgütüyle özdeşleşt�r�yorlar.
Anında yalanlandı. S�z terör�st
dey�nce terör�st m� olacaklar? Sen
söyleyeceks�n b�z de �nanacağız.
Hukuksuzluğun bayrak ed�ld�ğ� bu
�k� �nsan üzer�nden üzer�m�ze
yürümeye çalıştılar. 111 k�ş� �mza
verd�k d�ye İç�şler� Bakanı b�z� de
terör�stl�kle suçladı. Nur�ye ve
Sem�h'�n b�r an önce �şler�ne �ade
ed�lmes�n� �st�yorum. Sağlıklarına
kavuşturulmalıdırlar. Akıl y�t�m�
başlayacak yakında. OHAL kaldırılmalıdır, KHK'ler yargıya açık olmalıdır." ded�.

yasa dışı b�r şek�lde �şler�nden ed�len,
canlarından olan bütün �nsanların
haklarının b�r şek�lde savunulacağını,
güzel günler göreceğ�m�z�, mücadelen�n sonunda b�z�m kazanacağımızı
b�l�yorum. Özell�kle s�ze bu mücadele
�ç�n aynı şeyler� h�sseden b�r� olarak
teşekkürü borç b�l�yorum.”

Grup Yorum üyeler�n�n b�r kısmı y�ne
hap�shanede üretmeye ve d�renmeye
devam ed�yor. Mektuplarına el
konuyor, enstrüman ver�lm�yor,
kıyafetler� onlarca gün sonra ıslatılmış ve çürümüş olarak kend�ler�ne
ver�l�yor. Saldırılara karşı açıklamada
şöyle ded� Grup Yorum: “Tutsak Grup
Yorum üyeler�ne S�l�vr� 9 No'lu
Hap�shanes�’nde saldırılar, hak
gaspları devam ed�yor. Dört duvar
arasında halkın sanatçılarına saldıranlar unutmasınlar k� bu günler
geçer, yarın hesabını veremeyecekler� �şlere kalkanlar bugünler�n hesabını ver�rken yapılan �şkence, hak
Oyuncular Send�kası Genel Sekrete- gasplarının unutulacağını zannetmes�n. Kuşlar uçmayı unutsa, balıklar
r� T�lbe Saran, z�yaret� sonrası
yüzmey� unutsa b�z bu yapılan
yaptığı açıklamada şunları söyled�:
"Oyuncular toplumun v�cdanıdır. B�z saldırıları asla unutmayız, unutturmaburaya v�cdan nöbet�n� devralmaya yız.” Bu saldırılara karşı ve Nur�ye ve
Sem�h’le dayanışmak �ç�n b�r aylık
geld�k. Nur�ye ve Sem�h'e ses
vermeye geld�k. Haklı d�ren�şler�n�n açlık grev�ne başladı Grup Yorum
üyes� Betül Varan. İstanbul’da
daha görünür olması, duymayan
kulakların duymasını sağlamak �ç�n Armutlu’da süres�z açlık grev� yapan
Mehmet Güvel’�n yanında başladı ve
geld�k. Aç kalmaya değ�l, açlığa
daha sonra Gaz� Mahalles�’nde
mahkum ed�lm�şlerd�r. Onların
süres�z açlık grev� yapan Fer�dun
yanındayız, b�r an önce �şler�ne,
öğrenc�ler�ne kavuşmalarını d�l�yo- Osmanağaoğlu’nun yanında, son
hafta �se Ankara’da Esra Özakça’nın
ruz. Herkes�n evler�ne ekmek
yanında sürdürdü.
götürme hakkı vardır. Bu hak
k�msen�n el�nden alınmaz. Bu hak
Grup Yorum’la dayanışma �ç�n b�rçok
eller�nden alınamaz. B�r an önce
KHK �le yapılan yanlıştan dönülmes�- sanatçı İd�l Kültür Merkez�’n� z�yaret
ett�, türküler�yle, ş��rler�yle, t�yatro
n� d�l�yorum. Onların d�ren�ş�nden
göster�ler�yle katıldılar. Tayfun
güç alıyoruz."
Tal�poğlu, hayatını kaybetmeden �k�
gün önce dayanışma �ç�n gelm�ş, b�at
Barış Atay'ın tw�tter hesabından
etmemek gerekt�ğ�n� söylem�şt�.
Gülmen ve Özakça �ç�n paylaştığı
dayanışma mesajı şöyle: “ArkadaşPROTESTO ETMEK YETMEZ MÜCAlar, bedensel olarak yanınızda
DELEMİZİ BİR ADIM İLERİ TAŞIMALIolamasam da bütün kalb�mle
d�ren�ş�n�z�, mücadelen�z� selamlıyo- YIZ. SANAT MECLİSİNDE ÖRGÜTLENMELİYİZ.
rum. Sonuna kadar yanınızda
olduğumu b�l�n �st�yorum. Herkes
g�b� açlığınızı paylaşıyorum. Açlığınız Dönem dönem �kt�darın verd�ğ�
aslında hep�m�z�n açlığı. Bu süreçte yemeklere, davetlere katılan sanatçı-

protestolar sonuç almaktan uzak
kalıyor. Adalets�zl�k karşısında tepk�
duyan sanatçılarımız var elbette,
ama bu yetm�yor. Halka karşı son
derece örgütlü b�r �kt�dar var.
Sanatçıları da örgütlüyor, kend�l�ğ�nden b�r şey�n olmasına �z�n verm�yor.
Faş�zm koşullarındayız. Faş�zm
koşullarında güzel-estet�k kaygılara
yer yoktur. En başta Faş�zm buna
�z�n vermez. Klaus Mann’ın aynı adlı
romanından s�nemaya uyarlanmış
olan Meph�sto �s�ml� f�lmde çok açık
görürüz. “sadece t�yatro” yapmak
�steyen oyuncu, Naz�’ler�n gözde
oyuncusu hal�ne gel�r. Oysa o
sadece t�yatro yapmak �stemekted�r
ama faş�zm buna �z�n vermez.
İkt�darın sanatçıları, s�nemacıları,
Ülkem�zde de farklı değ�l. En küçük
aydınları, sanatçıları etrafında
b�r metn�, en küçük b�r konser� b�le
toplaması kend�l�ğ�nden olan b�r
pol�t�ka değ�l. İkt�dar, pol�t�kalarını denet�m� altına almak �st�yorlar.
Dünyanın en �y� graf�t� sanatçıları
hayata geç�rmek �ç�n son derece
gelse ülkem�z�n duvarlarını rengaörgütlü hareket ederek en ücra
renk boyasa, �ç�m�z boğulur. Çünkü
köşedek� sanatçıyı kend�s�ne
bunlar güzel değ�ld�r bugün. Çünkü
bağlamanın hesaplarını yapıyor.
K�m� zaman ödüller dağıtarak, k�m� duvarlarda soyut res�mler değ�l,
zaman b�r pol�t�kayı açıktan destek- Nur�ye ve Sem�h’� görmek �st�yoruz.
Dünyanın en estet�k resm� Nu-Se
lemeler�n� �steyerek yapıyor bunu.
yazılamalarıdır bugün. Kargacık
Bütün telev�zyon kanalları, konser
salonları, s�nema olanakları önler�ne burgacık da yazılsa, Nur�ye Sem�h
altın teps�de sunuluyor bu �nsanla- yazılamaları hep�m�z� daha fazla
heyecanlandırıyor. Sanat duyguları
rın. Son derece örgütlü çalışıyor
harekete geç�rmek �se, bundan daha
�kt�dar.
güçlü b�r duvar resm� yoktur bugün.
İkt�dar bu kadar örgütlü ve hedeﬂ� Bu örnekler� sanatın her alanına
çalışıyor. Ancak b�z, sadece �kt�dara uyarlamak mümkündür. T�yatro
salonlarında, konserlerde, bütün
yalakalık yapanları eleşt�rerek,
halkımızı tek yumruk yapacak olan
onlara kızarak sonuç alamayız.
Nur�ye Sem�h yer almalıdır.
Adalets�zl�klere karşı, sömürüye
karşı örgütlenmek zorundayız.
Yüreğ�nde halk sevg�s� olan sanatçı- Faş�zm koşullarında tek tek bu
tepk�ler�m�z yeters�zd�r. Nur�ye
lar çok örgütsüz. Tek tek yapılan
lara yönel�k eleşt�r�ler yapıyoruz. B�r
çok sanatçı dostumuz tepk� göster�yor bu tür �kt�dar yalakası müz�syenlere s�nemacılara… K� haklıdır bu
tepk�ler�n, eleşt�r�ler�n heps�. Yılmaz
Güney yıllar önce cevabını çok etk�l�
şek�lde verm�ş bunlara “Sarayın
sofrasında soytarı olacağıma, halkın
kavgasında eşkıya olurum.” Her
dönem �kt�darın etrafında pervane
olan müz�syenler s�nemacılar
oluyor. Halkın çıkarından çok, kend�
b�reysel geç�m�n�, zeng�nleşmes�n�,
rahatını, lüks yaşamını düşünerek
�k�letmeden �kt�darların talepler�n�
yer�ne get�r�yorlar.

Sem�h �ç�n, halkımız �ç�n, adalet �ç�n,
halkın sanatçıları da b�rleşmel�.
Atalarımız haklıdır “b�rl�kten kuvvet
doğar” Sanatçıların b�reysel tepk�ler�yle b�r şey kazanamayız. V�cdanımız
kısa sürel�ğ�ne rahatlar belk�. Ama
sonuç alamayız. Çünkü Emperyal�zm
ve Faş�zm, dünya halklarına saldırmak �ç�n sanatı da çok etk�n şek�lde
kullanıyor. Sürekl� yen� pol�t�kalar
üret�yor. Baskı ş�ddet dışında halkları
aldatmak �ç�n, yalanlarına �nandırmak
�ç�n m�lyon dolarlar harcayarak
f�lmler çek�yor. CIA 800 adet kültür
sanat derg�s� çıkarıyor. Halklara karşı
bu s�stemat�k saldırıya karşı, b�z
sanatçılar da örgütlenmel�y�z,
örgütlülükler�m�z� yaygınlaştırmalıyız. Düzenl� toplantılar yapmalıyız.
Sonuç alıncaya kadar mücadelem�z�
sürdürmek �ç�n örgütlenmel�y�z.
Anadolu’muzdan çok büyük sanatçılar yet�şt�. İşkence gördüler vazgeçmed�ler, hap�s yattılar, tek başlarına
kalsalar da vazgeçmed�ler. Ş�md� �se
onların yarattığı geleneğ� b�r adım
�ler� taşıma zamanıdır. Örgütlenel�m,
faş�zme karşı mücadeleye örgütlü
gücümüzle katılalım. Üreteceğ�m�z
sanat halkımıza dayanma gücü
vers�n. Dayanma ve meydan okuma
gücü vers�n. Kazanma azm�n� arttırsın. Daha büyük b�rl�kler kuralım, tek
yumruk olalım. Halkın sanatçıları!
Sanat Mecl�s�’nde b�rleşel�m kazanalım.
Mete YILMAZER

Bir ulusun türkülerini yapanlar
yasalarını yapanlardan daha güçlüdür!
Ruhi Su
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