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“Kayda Geçsin” çünkü...

Bu zamanlar o zamanlar. Sonrasında dönüp bakacağımız ve 
“Her şey o günlerde netleşmişti” diyeceğimiz zamanlar. Bu netliği 
kimin gördüğünün, kimin görmezden geldiğinin sonradan konu
şulacağı zamanlar. Benim ne gördüğüm, son iki yılda neleri gös
termeye çalıştığım, nerede durduğum kayda geçsin. 

Bu zamanlar karışık zamanlar. Bu karışıklık içinde, ben de da
hil olmak üzere birçoğumuzun bir gün onu, bir gün bunu des
teklemekle, hatta aynı gün birbirine zıt iki tarafı desteklemekle 
suçlandığımız zamanlar. İftiraların, dedikoduların kayıtlara geç
tiği, gerçeklerin ise pek merak edilmediği zamanlar. Hakkımızda 
çarşıya salınan bir kötücül yalanın yıllardır yazmakta olduğumuz 
metinleri galebe çalabildiği, bunun insanı delirtircesine tekrarlan
dığı zamanlar. 

Bu zamanlar tarafların ve giderek herkesin birbirinin can çe
kişmesinden duyduğu zehirli sevinci ifşa etmekte herhangi bir 
ayıp görmediği zamanlar. Taraflar arasında kalıp yeryüzü kayıtla
rını tutmak için insanlığın vicdanıyla bir dengede durmakta çok 
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zorlandığımız, hatta böyle bir denge tutturabilsek bile sesimizi 
güçlükle duyurabildiğimiz zamanlar; duyuramadığımız zaman
lar... Olur böyle arada sırada insanlık tarihinde. 

Bu zamanlar kayıtları çok titiz tutmamız gereken zamanlar. 
Son iki yıllık tarihime böyle bir titizlikle baktım. Türkiye’de ne 
olduğunu, olup bitenleri yazan bir insan olarak ben sonunda ar
tık yazamaz hale getirilene kadar nasıl bir süreçten geçilmiş, buna 
baktım. Siz de bakın isterim ve bir keskinleşmenin, kaçınılmaz bir 
keskinleşmenin diyelim tarihini görün isterim. “Büyük Tanışma” 
diye bir toplumsal çözüm önerdiğimde ne kadar iyimsermişim, 
sonra nasıl keskinleşmiş dilim, bunu görün. Yalnızca hakkımda 
yazılıp çizilenleri değil, benim yazdıklarımı görün. Son iki yılda 
bu ülkede ne olduğunu görün. Ahmet ile Nedim’den Kürt mese
lesine, toplumsal barışla ilgili ne çok yazı yazmış olduğuma, bu 
memleketin ruh haliyle ilgili endişelerimin nasıl gerçekleştiğine 
bakın. Tereddütümün netliğe, endişemin korkuya nasıl dönüştü
ğüne bakın. 

Zira... 

“Tuhaf zamanlardan geçiyoruz.”
Bugünlerde hemen herkes endişeli bir tonla bu cümleyi değiş

tokuş ediyor durmadan:
Söyleyeceklerim bu tuhaf zamanların muktedirlerine değil. 

İlgilenmiyorum o kısmıyla artık. Sözlerim, “tuhaf zamanlardan” 
geçiyoruz deyip cümlenin gerisini endişeli, mütereddit ve karan
lık bir sessizlikle getirenlere. Çünkü öyle inanıyorum ki, cüm
lenin sonundaki o sessiz üç noktadan kurtulmadıkça bu “tuhaf 
zamanlardan” geçemeyeceğiz. Sadece varacağımız yere geldiğimi
zi, buradan da başka bir yere gidemeyeceğimizi keder ve kahırla 
kabul etmiş olacağız.  

Çünkü...
Memleketin derdiyle hemhal olmuş üniversite öğrencilerinin 

ümüğüne çökülmüşken...
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Kız çocukları saçlarından sürüklenip, yerlere çalınırken...
Açlıktan sokağa fırlamış insanların üzerine zehirli gazlarla hü

cum edilirken...
Hepimizin telefonları dinlenip, sevgilimize söylediğimiz aşk 

sözcükleri bile duruşma salonlarında kanıt olarak yüzümüze çar
pılırken...

İnsanlar evlerinden bir bir alınıp götürülürken, binlerle götü
rülürken...

Ermeni kardeşimizin katilleri mahkeme salonlarında bizimle 
dalga geçerken, dalga geçerek çıkıp giderken...

Bir depremden sonra naylon çadırlarda donarak ölen bebekle
rin sayısını bile öğrenmemiz engellenirken...

Memleketin suyuna, dağına, ağacına sahip çıkan nineler bile 
tehdit edilirken...

Bunlara öfkelenenler delirtilmek için tek başlarına bırakılmış
ken...

Ve bütün bu olup bitenler “Sizin iyiliğiniz için yapıyoruz,” diye 
açıklanırken...

Biz eğer bütün bunlar olurken yaşamaya katlanabiliyorsak, bu 
işte bizim de bir payımız olmalı. Biz bütün olan bitenle yaşayabi
liyorsak bize bir şey olmuş olmalı. Bize ne oldu? 

***
“70’lerde öğretmenlik yaparken okula müfettiş geldiğinde öğ

renciler ‘Öğretmenim biz ne yapabiliriz?’ diye sorarlardı. Dayanış
ma diye bir dert vardı. Sonra 80’ler geldi. Bir gün baktım okulun 
bahçesinde yere bir ceket düşmüş. Herkes üzerinden atlayıp ge
çiyor. Alsınlar diye seslendiğimde şöyle cevap verdi çocuklardan 
biri: ‘Benim değil ki!’ Sonra doksanlar geldi. Öyle bir sistem getir
diler ki artık çocuklar birbirini tanımıyordu. Artık sınıf diye bir 
şey yoktu zaten, eskisi gibi arkadaşlık bile yoktu.”

71 darbesinin hapishanesinden çıkıp 20 yaşında öğretmen
liğe başlayan annemin kerelerce anlattığı küçük bir hikâyedir 


