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Halkın cumhurbaşkanı adayı Lütfü Oflaz, 12 Eylül'den sonra yazdığı bir yazı
da hakkıyla uyguladı. Oflaz, Peter Sellers'in canlandırdığı o müthiş Kükreyen Fare
nedeniyle yargılanan ilk yazardı. Darbeye karşı ilk insan hakları kampanyasını o
karakterinin gerçek hayattaki izdüşümüdür. Sellers, Kükreyen Fare filminde,
başlattı. Her türlü zulme başkaldırdı. Hapislere atıldı. İşkence gördü. Medyadaki
ülkesini sinek gibi ezmeye çalışan ABD'ye nasıl kafa tutmuşsa, Oflaz da Bush'a
çürümeye ilk diklenenlerden biriydi. Egemenlere direndi, dokuz köyden kovuldu
hareket çekiyor. Tamer Korkmaz - Zaman Gazetesi / 30 Aralık 2005
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çıktığı için 12 Eylül döneminde yargılanıp on ay hapis yattığı ve temyiz hakkını
Biraz dikkatiniz dağınıksa, Lütfü Oflaz'ın mizahındaki sadelik sizi yanıltabilir. Her
bile kullanamadığı günleri "Bir Mahkum" kitabında, bir yazıkatür gibi
hafta Leman dergisinde ortalama 18 satırlık minyatür "yazıkatür" köşesini
izleyebilirsiniz… Kişiliğine "Don Kişot ruhu" tanımlamasını uygun görüyor. "Yel
okuduğunuzda, ciltler okumuş kadar olabilirsiniz.
değirmenlerine saldırmak yapımda var. Bedelini tabi ağır ödetiyorlar. Ama yine de
Tıpkı bilgisayarların küçüldükçe değer kazanması ve daha çok işlev görebilmesi
kendinizi tutamıyorsunuz. Türkiye'de ilk insan hakları kampanyasını ben başlattım.
gibi, Lütfü Oflaz da yazılarını giderek daha küçültmekten yana. Duruş ve ilkeler
Hapisten çıkar çıkmaz Adalet Bakanı'nın kapısına dayandım…" Lütfü Oflaz'ın hayatı,
Lütfü Oflaz'ın başını epey derde sokmuş. Emekçi Partisi'nin kapatılmasına karşı
çizgi roman. Son yazılarından birinde söylediği gibi, ruhu Eyfel Kulesi, bedeni Piza
çıktığı için 12 Eylül döneminde yargılanıp on ay hapis yattığı ve temyiz hakkını
Kulesi! Milliyet Gazetesi Entelektüel Bakış Sayfası / 15 Ağustos 1998
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Lütfü Oflaz, atını mahmuzlamasa da, o at artık, sabah akşam kendiliğinden 'tırıs'
gidebiliyor.
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Lütfümümkün.
Oflaz, sabrı, uzun yılların tecrübesinin
www.lutfuoflaz.com
sitesinde
okuyabilmek
verdiği sakin bir güler yüzlülükle havasız günlerimizde bize, yorgunluk bilmeyen
atının rüzgarıyla nefes veriyor. O'nunla arkadaş olmanızı, saatlerce dertleşmenizi
çok isterdim. O'nun 'gizli bir belge' gibi sakladığı yazarlık ahlakını ve bu ahlakın
tutuşturduğu derin neşeyi tanımanızı çok isterdim. Nihat Genç - Leman Dergisi
Yaşayan efsane Lütfü Oflaz hakkındaki diğer yüzlerce görüşü, değerlendirmeyi
www.lutfuoflaz.com sitesinde okuyabilmek mümkün.

Lütfü Oflaz bir imza gününde Aziz Nesin'le birlikte kitaplarını imzalarken.
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