
 
 
15 YIL SONRA 2 TEMMUZ 
  
  
    15 yıl sonra yine bir 2 Temmuz, ne değişti dersiniz? Bence hiçbir şey değişmedi, değişemez de. Bir 
şeylerin değişebilmesi için önce toplumun   kafası değişmesi gerekli. Bizim toplumumuzun da 1400 
yıldır kafası değişmediğine göre bundan sonrada değişeceğini sanmıyorum. Böyle bir beklentimde 

yok, olamazda. Yalnız şunu iyi öğrendim ve biliyorum 
ki, bu toplum daha da   geriye gittiğidir. Karanlığın 
için iyice gömüldüğüdür. 
     Şöyle bir bakalım 2 Temmuzdan bu yana, neler 
oldu, neler söylendi, hangi bahanelerin arkasına 
saklanıldı. 2 Temmuz da 37 insanı acımadan yakan 
canilere   o günkü hükümet yetkilileri sahip çıkmasa 
idi, ondan sonraki yapılan vahşice olaylar olur mu 
idi? Bu kadar acımasızca insanlar boğazlanır mı idi? 
Sokak ortasında acımasızca gazeteci kurşunlanır mı 
idi? Bu soruların tüm cevabı bizi yönetenlerde 
değimli? Yönetemeyip de yönetiyoruz sananlarda. 
Yâda her fırsatta Türkiye'nin %99 Müslüman 
olduğunu dillendirenlerde   değil mi? 
    Hem Türkiye'nin  bir mozaik olduğunu 
söyleyeceksin, peşinden de   %99 Müslüman 
olduğunu söyleyeceksin, Müslüman mahallesinde 
salyangoz satılmaz diyeceksin, bu acımasızca gelişen 
olayların önünü açacaksın, sonradan da bunların din 
ile Türklük ile bir ilgisi yok diyeceksin. Peki, ne ile 
ilgisi var? Trabzon da gençlerin linç edilmek 
istenmeleri, yine Rize de aynı benzeri olayların çıkışı 
ve kendini bilmez   Rize belediye başkanının 
açıklamaları, kimleri ve hangi çevreleri 
cesaretlendirdi. 
   Su dan bahanelerle aydın ve gazetecileri 
yargılayacaksın, mahkemeye giriş ve çıkışlarda 
tartaklamalara göz yumacaksın, onlara sahip 
çıkmayacaksın ve Gazeteci Hırant Dink ‘in 
öldürülmesine zemin hazırlayacaksın. Oda yetmez 
gibi   katilleri ile karakolda poz vererek resim 
çekineceksin, hangi cesaret ve bu kayırmaların 
altında yatan ne?  2 Temmuz da 37 insanı yakanların 
savunmaları ile aynı değil mi? Müslüman 
mahallesinde salyangoz sattırmayız. 



 
 
 
    Siz kimsiniz? Bu cesareti nereden veya kimlerden alıyorsunuz? Soruların cevabı açık değil mi? 
Elbette ki açık, bunun veya bunların kimler olduğunu, Maraş, Çorum ve   Sivas olaylarında gördük ve 
tanıdık.  Canilere kimlerin sahip çıktığını. 
Sivas sanıklarını, ödül olarak, Sivas cezaevine taşıdıklarını ve 
peşinden onları nasıl koruduklarını, eğer böyle olmasa idi, 
ondan sonra ki vahşice katliamlar hangi cesaret ve cüretle 
işlenirdi. 
   Malatya da olan vahşetin, Sivas'tan ya da Maraş'tan, 
Çorum'dan ne farkı var. Amaç aynı değil mi?, yani oyun aynı 
figüranlar değişik. Hangi çağda yaşıyoruz, yaptıkları yayın için 
insanların boğazlarını keserek öldüreceksin, böyle bir vahşet 
hangi dine hangi kitaba sığar? Hiç birine! Yalnızca bunlar gibi 
aydınlıktan korkan yarasaların dinine ve kitabına sığar. Birde 
onları koruyup kollayan devlet yöneticilerinin. 
  
   Yani kısacası 2Temmuz 1993 üzerinden 15 yıl geçti ama 
değişen ve dönüşen bir şey olmadı, insanlık adına. Âmâ 
canilik adına, canavarlar yine boş durmadı, insanlara 
saldırılarını devam ettirdiler, hem de   güvenlik güçlerine ben 
bu  canavarlığı yapacağım dercesine, alenen. Siz seyredin, 
seyirci olun der gibi, açıktan, onların gözleri önünde 
katlettiler insanları, aynen   Sivas'ta  jandarma ve polis 
eşliğinde 37 canı yaktıkları gibi. 
        Yani, kısacası bu ülkede yapan yaptığı ile kalıyor. Üstüne 
üstlük yanarak ölen suçlu oluyor, yakan değil! Sokak 
ortasında kurşunlanarak can veren Hırant Dink suçlu oluyor, 
onu öldürene de ödül olarak karakolda hatıra resmi çekiliyor. 
Malatya da ki insanları boğazlayıp öldürenler değil de ölenler 
suçlu imiş, neden Müslüman mahallesinde salyangoz 
satmışlar. İşte böyle. Bu ülkede doğruları söylemek, belli 
şeyleri göze almak demektir. Aynen Sivas ta 15 yıl önce 
37   canın yakarak haşladılar, seyirci oldular; şimdi de aynı 
yerde o seyirci olanlar kebap yiyorlar. Biz orayı müze 
ettiremedik ama onlar yakıp yıkmaya devam ediyor. 
 
 
 
        Devlet bakıyor, onlar yakıyor 
         Devlet bakıyor, onlar kurşun sıkıyor 
        Devlet bakıyor, onlar kesiyor. 
  
  
  
  
   
 
 
 
 



  YOZ KAFA 
Uyandım uykudan baktım etrafa 
Seyredecek bir düzeni kalmamış 
İnsanı seven yok, kaldırmış rafa 
İnsana bir gözle bakan olmamış 
  
Kimi dinli dinsiz diye ayırmış 
Ayırmışta kendi ırkın kayırmış, 
Kimisi yoz olmuş aklın sıyırmış 
Bunlar insanlıktan dersin almamış 
  
Kimi demiş insanları ayırmam 
Dine, dile, ırka, bölüp kayırmam 
İnsanlara farklı bakıp, çağırmam 
Yozlar bunun kıymetini bilmemiş 
  
Kimi insanlığa çok farklı bakmış 
Kafayı olmayan varlığa takmış 
Onun için aydın alimi yakmış 
Bunlar insanlık aşkıyla dolmamış 
  
Kimi demiş bu insana sen yozsun 
Olmayan varlığın elinde kozsun 
Yeter bu oyunu insanlık bozsun 
Yoz kafada doğru yolu bulmamış 
  
Kul Sefili anlamıyor bu kafa 
Kendini adamış öbür tarafa 
Onun için çekecekmiş hep cefa 
Ama sefalardan geri kalmamış. 
  
Komünist Ozan 
  
  

 
 


