köflelik
Oral Çal›fllar

Mülkiye An›s›
Faruk Sükan ve ‹lhan Unat
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969’un Haziran’›yd›. Ankara’n›n bütün üniversite ve
yüksek okullar›nda boykot ve
iflgaller vard›. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde de iflgal eylemi sürüyordu. Asl›nda üniversite iflgalleri önce ‹stanbul’da bafllam›fl, sonra Ankara’ya s›çram›flt›.
O y›llarda Süleyman Demirel’in
baflkanl›¤›nda Adalet Partisi hükümeti, yeni bir üniversite yasas› haz›rl›¤›na giriflmifl ve üniversite özerkli¤ini
hedef alm›flt›. O y›llarda
üniversiteler özerkti ve
kendi yönetimlerini kendileri belirliyorlard›. fiimdiki YÖK sistemi gibi
otoriter bir sistem henüz
üniversitelerin bafl›na sar›lmam›flt›.
‹stanbul Üniversitesi
bu de¤ifliklik tasla¤›na
sessiz kal›rken bizim Fakültenin Profesörler Kurulu karfl› ç›kan bir bildiri yay›nlam›flt›. Ben o dönemde okulun en etkili örgütü Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyalist Fikir Kulübü Baflkan›yd›m.
Cengiz Çandar da ö¤renci derne¤i
baflkan›yd›. ‹stanbul’da iflgal bafllam›fl
olmas›na ra¤men bizim okulda en
az›ndan iflgal yapmak yerine boykot
yapmay› daha uygun görüyorduk.
Çünkü iflgalle birlikte okul yönetimi
de okula al›nm›yordu. Halbuki bizim
ö¤retim üyelerimiz ve yönetimimiz
demokratik bir tutumla yasa de¤iflikli¤ine karfl› ç›km›flt›.
Tabii o zamanki hava içinde ‹stan-

bullular iflgal yap›yor, biz onlardan niye geri kal›yoruz diyenler öne ç›k›yordu. Sosyalist Fikir Kulübü Yönetim
Kurulunda benim u¤raflmamla zorda
olsa iflgal yerine boykot karar› ald›k.
Ancak bu karar bir gün sürdü. Sonunda okuldaki militanlar›n bast›rmas›yla
boykotu iflgale çevirmek durumunda
kald›k.
‹flgal bizim okulda sürerken, Cengiz Çandar, Doçent Gündüz Ökçün’ün bizimle görüflmek istedi¤ini

söyledi. Gündüz Ökçün, okulumuzun
o y›llardaki dekan› Profesör ‹lhan
Unat’›n kürsüsündeydi ve daha önce
onun asistanl›¤›n› yapm›flt›. Gündüz
Ökçün daha sonra siyasete at›lacak
Ecevit iktidar› döneminde D›fliflleri
Bakanl›¤› yapacakt›. Ökçün’ün geçen
y›llarda genç yafllarda, en verimli ça¤›nda yitirdik.
Okul iflgal alt›nda oldu¤u için
Gündüz Ökçün bize okul kütüphanesinin bordum kat›nda randevu vermiflti. Cengiz, ben ve Ökçün gözlerden uzak flekilde burada bulufltuk.
Ökçün, Dekan ‹lhan Unat’›n bizimle
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görüflmek istedi¤ini söyledi.
Profesör ‹lhan Unat, hepimizin sevip sayd›¤› uygar bir bilim insan› ve
yöneticiydi. Ünlü co¤rafyac› Faik Reflit Unat’›n o¤luydu. Gündüz Ökçün
D›fliflleri Bakan› oldu¤unda ‹lhan
Unat’› da bakanl›¤›n hukuk dan›flmanl›¤›na getirecekti.
‹lhan Unat Ankara Bahçelievler’de
oturuyordu. O gece dekan›n evine
Mahir Çayan ve Cengiz Çandar’la birlikte gittik. ‹lhan Unat o y›llarda eflini
yitirmiflti ve bekard›. Daha sonra Profesör Nermin Abadan’la
evlendi. fiimdi ‹stanbul’da oturan bu iki de¤erli hocam›zla
hala görüflüyor ve geçmifl günleri yad ediyoruz.
Dekan Unat’la, fakültedeki
sorunlar›m›z› konufltuk, iflgalin
nas›l gitti¤ini anlatt›k. Bu eylemin hiçbir flekilde okul yönetimine karfl› olmad›¤›n› vurgulad›k. ‹lhan hoca da bize itidalli
olmam›z›, iflgali de bir an önce
bitirmemizi önerdi.
San›r›m birkaç gün sonrayd›. Süleyman Demirel hükümetinin ‹çiflleri
Bakan› Doktor Faruk Sükan, Türkiye
Büyük Millet Meclisindeki bir konuflmas›nda, “SBF Dekan› gece evinde iflgalci ö¤rencilerle görüfltü, bunlar› hocalar› k›flk›rt›yor” diye bir aç›klama
yapt›.
Anlafl›lan, polisler bizim dekan›n
evine gidiflimizi ve onunla görüflmemizi izlemifllerdi. Faruk Sükan’›n o
y›llarda, “komünistlerin nefes al›fl›n›
bile izliyorum” sözleri ünlüydü. O nedenle ad› “zehir hafiye”ye ç›km›flt›. n

büyüteç
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Dünyan›n utanc›: “Çocuk askerler”

B

12 fiubat Çocuklar›n Asker Olarak Kullan›lmas›n›
Önleme Günü
irleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Sözleflmesi 18 yafl alt›ndaki herkesi çocuk olarak kabul
ediyor. Bugün dünyan›n çeflitli bölgelerindeki çat›flmalarda, hükümetler ve
silahl› gruplar çocuklar› asker, seks
kölesi, iflçi, aflç›, ulak ve casus olarak
kullan›yor. Çocuklar›n Silahl› Çat›flmalara Dahil Olmalar› Konusundaki
Seçmeli Ek Protokol ise çocuklar›n silahl› çat›flmalarda yer almas›n› yasakl›yor. Bu protokolü Türkiye henüz
imzalamad›. Bu y›l çocuk askerler konusunda bir baflka önemli ad›m at›ld›.
5 fiubat 2007’de 558 ülkenin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen Çocuk Askerler
Konferans›’n›n sonunda “Paris Prensipleri” olarak an›lan “Silahl› Kuvvetler ve Silahl› Gruplara Kat›lm›fl Çocuklara dair K›lavuz ve ‹lkeler” kabul
edildi.
Dünyada kaç çocuk asker bulunuyor?
Dünyada çocuk asker say›s› net
olmamakla birlikte “Çocuk Asker Kullan›lmas›n› Durdurma Koalisyonu”nun tahminlerine göre 300 bin çocuk asker bulunmaktad›r.

12 fiubat 2007’de
Çocuklar›n Silahl› Çat›flmalara
Dahil Olmalar› Konusundaki
Seçmeli Protokolün
yürürlü¤e girmesinin
beflinci y›ldönümü kutland›.
Yaz›: * Yrd. Doç. Dr. Zeynep K›v›lc›m
Forsman

En fazla nerede çocuk asker
var?
Çocuk
asker
kullan›m› en fazla
100 bin’e varan çocuk asker nüfusu,
kimi yerlerde 9’a kadar inen yafl ortalamas›yla Afrika’da görülmektedir. Bununla
beraber birçok Asya
ülkesinde, Latin Amerika’n›n bir k›sm›nda
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Çocuk askerleri kurtarmak için
haz›rlanan “No Child Soldiers”
(Çocuk Askerlere Hay›r!) müzik
albümü, ülkemizde de sat›fla sunuldu.

ve Avrupa ve Ortado¤u’da da çocuk
askerler kullan›lmaktad›r. BM raporlar›nda da ad› geçen suçlu ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve
Myanmar hükümetleriyle, Burundi,
Nepal, Filipinler, Somali, Sri Lanka,
Sudan ve Uganda’d›r. Burada silahl›
siyasi gruplar ya da hükümet destekli
milisler bulunmaktad›r.
Çocuklar› kimler asker olarak
kullanmaktad›r?
Çocuk askerlerin ço¤unlu¤u de¤iflik silahl› politik gruplara dahil edilmektedir. Bunlar, hükümete ba¤l› paramiliter gruplar ve çat›flmalar›n yo¤un olarak görüldü¤ü bölgelerdeki
kendini koruma birimleridir. Ayr›ca
hükümet karfl›t›, etnik ya da inanç temelli küçük gruplar ya da hükümetle
ve birbirleriyle topraklar› ve kaynaklar› savunmak için savaflan gruplar da
yine çocuklar› asker olarak kullanmaktad›r.
Çocuklar neden asker oluyorlar?
Yap›lan
birçok
“gönüllü” araflt›rmaya
göre 14-18 yafl grubundaki çocuk askerlerin silahl› çat›flmalara kat›lmalar› için birkaç nedeni var. Bunlar›n aras›nda, geride
ailesini b›rakarak yaflanan silahl› çat›flmadan kurtulmak,
ekonomik ve sosyal
yap›lar›n tahrip olmas› ya da hükümet güçleri ya da
muhalif gruplar taraf›ndan aile bireylerinin iflkenceye ma-

ruz b›rak›lmas› ya da öldürülmesi gibi
nedenler yer al›yor. Çocuk yaflta asker olman›n bir di¤er nedeni de yoksulluk, yeterli çal›flma ve e¤itim olanaklar›n›n olmamas› gelmektedir. Birçok k›z çocu¤unun çocuk yaflta asker
olmas›n›n sebepleri aras›nda ise ailevi
sorunlar, fliddet ve cinsel istismar bulunuyor.
K›z çocuklar›n›n di¤er çocuklardan farkl› olarak yaflad›¤› sorunlar neler?
K›z çocuk askerler, s›kl›kla tacize,
tecavüze maruz kalmakta casus olarak kullan›lmaktad›r. K›z çocuklar›n›n
yaflad›klar› önemli bir sorun eve geri
döndüklerinde aileleri taraf›ndan ahlaki olarak kabul edilmemeleri ve ve
istenmemeleridir. Bu nedenle yaflad›klar› yerlerden ayr›lmak zorunda
kalabilmektedirler.
Çocuk Asker Kullan›m›na Son
Koalisyonu
Çocuk Asker Kullan›m›na Son
Koalisyonu tüm dünyada çocuk asker
kullan›m›n›n engellenmesi için çal›flmalar yürütmek amac›yla Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika, Orta Do¤u’dan ulusal, yerel ve uluslararas›
kurulufllar›n bir araya gelerek oluflturdu¤u bir koalisyondur. Kurucu üyeleri aras›nda Uluslararas› Af Örgütü,

Uluslararas› Çocuklar› Koruma Örgütü, ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü ve
Uluslararas› Dünya Vizyonu Örgütü bulunmaktad›r. Koalisyon çocuk asker kullan›m›n›n engellenmesinin yan›
s›ra çocuk askerlerin ruhsal
ve t›bbi iyilefltirmelerinin ve günlük yaflama yeniden
kaynaflmalar›n›n sa¤lanmas› için
de çal›flmalar yürütüyor. Daha fazla
bilgi almak veya destek olmak için
http://www.child-soldiers.org/ veya
www.amnesty.org.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
“No Child Soldiers” (Çocuk Askerlere Hay›r!) albümü
Albüm çocuk asker kullan›m›na
dikkat çekmek için Uluslararas› Af Ör-

gütü, Çocuk Askerlerin Kullan›lmas›na Son Frans›z Koalisyonu ve UNICEF’in ortak projesi. Projenin hedefi çocuk askerleri silahlardan
ar›nd›rmak ve
hayata tekrar
kazand›rmak.
Albümden elde edilecek
tüm gelir çocuk askerlerin
topluma yeniden
kazand›r›lmas› ve rehabilite edilmesi için çal›flan yerel
örgütlere ba¤›fllanacak. Paran›n yönlendirilmesi Çocuk Askerlerin Kullan›lmas›na Son Frans›z Koalisyonu taraf›ndan sa¤lanacak. Albümde yer
alan on befl sanatç› aras›nda Alpha
Blondy, Angélique Kidjo, Mama Keita
ve Lokua Kanza, Salif Keita, Yousou
N’dour, Corneille, Tété, Extra Bokaya,
Rokia Traoré ve Geoffrey Oryema
var. Afrika’n›n en tan›nan bu flark›c›
ve müzisyenler on alt› parçay› bir araya getirmifl. Bu parçalardan sadece bir
tanesi daha önce yay›nlanmam›fl bir
eser. Albüm Türkiye’de de piyasaya
ç›kt›. n
* ‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Devletler Hukuku Anabilim Dal›.
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güvenlik

Yavuz Sabuncu’nun ard›ndan

“Güvenlik” alarm›
Günümüzde neredeyse herkes evinde
veya ifl yerinde bir h›rs›zl›k olay› ile karfl›
karfl›ya. Bu can s›k›c› durumlarda güvenlik
sistemleri imdada yetifliyor. HBI Güvenlik
Sistemleri’nde Sat›fl Koordinatörü Ender
Özdemir, teknik servis, ürün garantisi, 24
saat boyunca sundu¤u güvenlik hizmetleri
ile h›rs›zl›k olaylar›n›n bir ço¤unun önüne
geçebildiklerini ifade ediyor.

2

Yavuz Sabuncu’yu kaybettik

HBI Sat›fl
Koordinatörü
Ender Özdemir

Yaz›: An›l Keskin Foto: Emrah Do¤an
1. yüzy›la gelindi¤inde güvenlik ne kadar önem tafl›yor?
Güvenlik sistemleri günümüzde
art›k çok daha önemli. Güvenli¤in bir
merkez taraf›ndan denetlenmesi, lokal olarak müdahale edilmesi fleklindeki bir sistem art›k valiliklerin de
onay›ndan geçmifl durumda. H›rs›zl›¤›n artt›¤› bir dönemde, alarm sistemiyle güvenli¤i sa¤lamak ülkemizde
lüksten ç›karak bir ihtiyaca dönüfltü.
fiu anda kulland›¤›m›z sistemlerle,
çok iyi teknik servis, ürün garantisi,
müflteriye 24 saat hizmet sunarak biz
gerçek anlamda bir güvenlik sa¤l›yoruz.
HBI’›n faaliyet alanlar›ndan bahseder misiniz?
H›rs›z alarm sistemleri, CCTV’li kamera sistemleri, kartl› geçifl sistemleri,
yang›n ihbar sistemleri gibi faaliyet alanlar›m›zla
sektörde akl›n›za güvenlikle ilgili gelebilecek her
türlü hizmeti sunabiliyoruz. ‹zleme merkezimiz
sayesinde de, flu anda 5
bine yak›n abonemiz 24
saat, 365 gün boyunca

ifl yeri, ev olmak üzere yaflam alanlar›nda güvenlik hizmetlerimizden yararlanabiliyor. HBI güvenlik hizmeti
kapsam›nda olan ifl yerleri, HBI güvenlik sisteminin kontrol merkezinin
kapsam›nda oluyor ve o ifl yerinden
gelebilecek olan herhangi bir güvenlik alarm›na karfl› HBI’›n jandarma
gönderme yetkisi var.
Peki kiflilere güvenlik tavsiyeleriniz neler?
Güvenlik sistemleri kurmalar›n›n
d›fl›nda kiflilere baz› bazit ama temel
güvenlik önerileri sunabiliriz. Kifliler
üst katlarda da otursalar, cam ve balkon penceresi aç›k yatmamal›lar. Posta kutular›n› da çok dolu
b›rakmamalar›n›
öneriyorum. Çünkü insanlar›n evde olmad›klar›n› h›rs›zlar posta konusundaki biriken postalar›ndan anl›yorlar.
Yine ifl yerinize tan›mad›¤›n›z biri geldi¤inde o
an geçici de olsa ifl yerinizi terk etmemenizi
öneriyoruz. Bu durumda tan›mad›¤›n›z kifli de
h›rs›zl›k yapabilir, bunun örneklerini yafl›yoruz. Kap› anahtar›
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Yavuz, hepimize flarfl›rtacak boyutta genifl
bir bilgi birikimine sahipti. Adeta canl› bir
ansiklopedi gibiydi. Bu bilgi hazinesinden
titizlikle süzülmüfl, her sat›r› özenle seçilmifl
ürünler verdi. Ama as›l bu ürünlerin giderek
zenginleflece¤i ve anayasa ve siyasal yaflama
büyük katk›lar sa¤layaca¤› bir zamanda onu
kaybettik. Ac›m›z› dayan›lmaz k›lan budur.

paspas alt›, elektrik saatleri gibi yerlerde saklamay›n. Dedi¤imiz gibi bu
basit önlemlerin d›fl›nda alarm sistemleri h›rs›zl›klar karfl›s›ndaki en etkili
yöntemdir. H›rs›zl›k olaylar› daha çok
alarm hizmetleri bulunmayan evlerde
gerçeklefliyor. Apartmanlarda görüntülü diafon sistemlerini öneriyoruz,
bununla h›rs›zl›¤›n önüne biraz da olsa geçmek mümkün.
Alarm sistemin önemini daha
net örnekler misiniz?
HBI güvenlik sistemlerinde alarm
sireni 120 desibel gibi bir güce sahip
oldu¤undan, h›rs›z kablosunu kesse
bile siren sesini susturmas› mümkün
de¤il. Burada kamera sistemi de büyük önem tafl›yor. Gece görüfllü kamera sistemleri karanl›kta bile dolaflan kifli görüntüsünü al›yor. Yine
alarm sistemine göre bir ifl yerine
hangi saatte kimin girdi¤i bilgisi, yöneticinin e-mailine gidiyor. HBI güvenlik sistemlerinde evde yaln›z bulunan bir yafll›n›n hastalanmas› durumunda kullanabilece¤i panik butonu
da var. Yafll› kifli buna bast›¤› anda,
polis, ambulans, itfaiye HBI taraf›ndan gönderiliyor. Ev telefonla arand›¤›nda cevap verilmese de direk eve
müdahale ekibi de yine HBI taraf›ndan yönlendiriliyor. n

Ö

Prof. Dr. Faz›l Sa¤lam

Yavuz’un beni en çok etkileyen özelli¤i,
sahip oldu¤u keskin gözlem yetene¤i ve
yer yer i¤neleyici bir ironiye kayan
elefltirel bak›fl aç›s› olmufltur. ‹nsan›
uyaran ve al›fl›lm›fl› sorgulayan ve her
zaman özgürlük ve demokrasi yönünde
iflleyen bir özelliktir bu. Onun bu özelli¤ine
baflvurma ihtiyac›n› hep
hissetmiflimdir ve her zaman da
gerekli uyar›lar› alm›fl›md›r. ‹flte
Yavuz’un b›rakt›¤› en büyük
boflluk, bu özelliktir. Onun yerini
doldurmak pek kolay de¤ildir..

nce Yavuz’a karfl› içimde gizli kalan
bir vicdan azab›n› dile getirmem
gerekiyor. Ben üniversiteden
ayr›ld›¤›mda kürsümün iki hocas›, Bahri Savc›
ve Cem Ero¤ul görevden
al›nm›flt›. Ayn› gün Mülkiye
dekan›n›n, dekan yard›mc›lar›n›n
ve bu arada Tuncer Bulutay gibi
baflka Mülkiye hocalar›n›n da
görevlerine son verilmiflti. Bu
haks›zl›¤a dayanamay›p istifa
ettikten sonra, anayasa hukuku
Arayaca¤›m›z bir baflka özelli¤i
kürsüsünün a¤›rl›¤› Yavuz
daha var ki ona rastlamak art›k
Sabuncu’nun üzerine y›k›ld›.
giderek güçlefliyor: Dürüst ve
Muammer Aksoy Hoca zaten çok
güvenilir bir dost; tarihin
daha önce siyasete at›lmak üzere
güzelliklerinden süzülen ince
Yavuz Sabuncu
Mülkiye’den ayr›lm›flt›. Bir süre
bir zevkle bezenmifl bir yaflam
sonra Mümtaz Hoca da siyasete
biçimi ve böyle bir yaflama olan
geçince Yavuz’un üstündeki a¤›rl›k özen ve tutku.
dayan›lmaz boyutlara ulaflt›. Ama ben
Yavuz’un bundan yak›nd›¤›n› hiç duymad›m.
Sevgili Yavuz, seninle ayn› kürsüde
Bu a¤›r yükü hiç yüksünmeden ve sitem çal›flmak ve içten bir dostlu¤u paylaflmak
etmeden tafl›d›. fiimdi biliyorum ki o benden büyük bir zenginlikti; seni hiç unutmayaca¤›z
çok daha dirençli ve güçlüydü. ve hep arayaca¤›z. Ifl›k içinde yat. n
mülkiyeistanbul
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oradayd›m

oradayd›m

De ki onlara
Ben susmam
Kelimeler anlam
buldukça
‹nsandan yana
Cem Ard›ç

“Hepimiz
kardefltik
hepimiz”

Ö

23 Ocak 2007 Sal› günü bir kardeflimizi, Hrant Dink’i,
katledilen di¤er ayd›nlar›m›z›n yan›na u¤urlad›k. Say›n
Mumcu, Say›n K›fllal›, Say›n Üçok, Say›n …. Yan›n›za yeni
gelen kardeflimize iyi bak›n. Bunca zaman içinde “ne
u¤runa öldürüldü¤ünüzü” anlayabildiyseniz; lütfen ona da
anlat›n…
Yaz›: ‹lknur Akgül Ard›ç
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lümler, cenazeler insanlar› birbirine yak›nlaflt›r›r, bilirsiniz. Aileler, sevenler ac›lar karfl›s›nda
birbirlerine daha bir kenetlenir; onca
zaman yak›nlaflmay›fllar›n›n ac›s›n› ç›kart›rlar k›sac›k cenaze süresi içinde. 23
Ocak günü Hrant Dink de , on binlerce
kifliden “dev bir aile” yaratt›; birbirini tan›mayan, 100 küsür bin kiflilik bir aile…
Çoluk-çocuk, iflçi-emekli, genç-yafll›,
sa¤l›kl›-sakat, ev han›m›-çal›flan, toplumun her kesiminden, ço¤unlu¤u birbirini ilk kez gören, sadece yaflad›¤› ac›
bir olan “uçsuz bucaks›z bir insan seli”ydik. Ölümüyle bizi hem üzen hem
floke eden, ellerimizin aras›ndan kay›p
giden de¤erli bir insan› son yolculu¤una u¤urlamak için ifllerimizden, ö¤retmenlerimizden, ailemizden izin alarak
saat 11.00’da fiiflli Halaskargazi caddesindeki Agos Gazetesi önünde toplanm›flt›k. Hrant Dink’in o çok sevdi¤i “Sar› Gelin” türküsünü kaç kere dinledi¤imizi hat›rlam›yorum. Caddede bir yandan da Ermenilere özgü müzik aleti
olan “duduk” sesi yank›lan›yordu.
Töreninin en yürek burkan an›
gelmiflti. Kar›s› Rakel Dink, titrek sesiyle kocas›na yazd›¤› “son mektubu”nu okuyordu:
“.......
Biz de gelece¤iz sevgilim, biz de gelece¤iz o eflsiz cennete. Oraya yaln›z ve
yaln›z sevgi girer. ‹nsanlar›n ve meleklerin dillerinden üstün olan, peygamberlikten üstün olan, bütün s›rlar› bilmekten üstün olan, da¤lar› yerinden
oynatacak imandan üstün olan, var›n› yo¤unu sadaka vermekten üstün
olan, bedenini yak›lmaya teslim etmekten daha üstün olan yaln›z ve yaln›z sevgi girecek o cennete. Orada gerçek sevgi ile bir arada ebedince yaflayaca¤›z. Kimseyi k›skanmayan sevgi,
kimsenin mal›nda gözü olmayan sev-

gi, kimseyi öldürmeyen sevgi, kimseyi
afla¤›lamayan sevgi, kardeflini kendinden üstün tutan sevgi, kendi hakk›ndan vazgeçen sevgi, kardeflinin hakk›n› arayan sevgi. Mesih’te bulunan sevgi. Ve bize dökülmüfl olan sevgi.
Yapt›klar›n›, konufltuklar›n› kim
unutabilir sevgilim? Hangi karanl›k
unutturabilir sevgilim? Olmufllar›,
olanlar› kim unutturabilir sevgilim?
Korku unutturabilir mi sevgilim? Yaflam m›? Zulüm mü? Dünyan›n zevki
sefas› m› sevgilim? Yoksa ölüm mü
unutturacak sevgilim? Hay›r, hiçbir
karanl›k unutturamaz sevgilim.
Ben de sana yazd›m aflk mektubunu sevgilim. Bana da a¤›r oldu bedeli
sevgilim. Bunlar› yazabilmeyi Hisusa
borçluyum sevgilim. Onun da hakk›n›
ona verelim sevgilim. Herkesin hakk›n› herkese geri verelim sevgilim.

Sevdiklerinden ayr›ld›n
Çocuklar›ndan,
Torunlar›ndan ayr›ld›n.
Burada seni u¤urlayanlardan ayr›ld›n,
Kuca¤›mdan ayr›ld›n.
Ülkenden ayr›lmad›n!”
Evet, bildi¤iniz gibi ço¤umuzun
elinde “Hepimiz Hrant’›z, Hepimiz Ermeniyiz” yaz›lar› vard›. Siz de orada
olsayd›n›z siz de Hrant, siz de Ermeni
olurdunuz. Çünkü hepimiz insand›k.
Herkes üzgün, herkesin yüzünde hâlâ
üzerinden atamad›¤› flaflk›nl›¤›n, inanmazl›¤›n izleri… Keflke elimizden gelseydi de küçükken en sevdi¤imiz
oyunca¤› k›r›lmas›n diye saklad›¤›m›z
gibi koynumuza koysayd›k Hrant’›.
T›pk› incinmesini istemedi¤imiz tüm
sevdiklerimiz gibi… Hrant yazard›,
Hrant gazeteciydi, Hrant düflünmeyi
bildi¤i kadar düflüncelerini ifade etme-

yi de iyi beceren
bir
“‹NSANDI”.
Onun ülkesini ne
kadar çok sevdi¤ini, bir TV kanal›na
yapt›¤› söyleflide,
301’inci maddeden yarg›lanmas›n›n kendisine ne
kadar ac› verdi¤ini
anlat›rken “E¤er
ceza al›rsam bu
ülkeden gitmek zorunda kal›r›m. Bu
ülkeye gerçekten ihanet etmiflsem;
kimsenin surat›na bakacak yüzüm de
olmamal›” sözlerinden ve çenesi ile
dudaklar› titrerken a¤lad›¤› görülmesin diye kameraya bafl›n› çevirmesinden anlam›fl; yerde vurulmufl halde
yat›fl›ndan baflka en çok da bu görüntülere kahrolmufltum. Cenazeye kat›lan birçok insan da eminim benim gibi yapm›fl, kilometreler boyunca, a¤lamak yerine, bafl› dik bir biçimde onurla ilerlemifl; içinden de “Ölürüz ama
özgürlü¤ümüzü kimseye vermeyiz.
Bir kardeflimizi elimizden ald›n›z ama
Hrant’› vurarak, yüz binlere böldünüz.
‘Hepimizi Hrant Yapt›n›z’” demifltir.
Halaskargazi’den Taksim’e, oradan da Yenikap›’ya yürürken, geçti¤imiz her yerde alk›flland›k. ‹fl yerlerinde olanlar camlardan sarkarak, yoldakiler kald›r›m boyu dizilerek korteje
alk›fllarla efllik etti. (Tabi Fatih’ten geçerken hariç) Yafll›ca Kürt kad›nlar
z›lg›tlarla kalabal›k destekledi. Unkapan› ‹MÇ’den geçerken, yüksek sesle
çal›nan “Sar› Gelin” türküsü üzgün
kalabal›¤› daha da duyguland›rd›. Aksaray’daki Haflim ‹flcan Geçidi’ne gelindi¤inde ise herkes ayn› anda Hrant
için yüksek tempoda alk›fl tuttu. Eminim ki o alk›fllar› tüm dünya duymufltur! Bir ilkokulun yan›ndan geçerken
ö¤renciler, ö¤retmenleri eflli¤inde kalabal›¤a
“küçücük
yüreklerimiz
Hrant’la ve sizinle” mesajlar› verdiler
kendilerinden beklenmeyecek “koca
yüreklilikle”. Sloganlar, yüksek sesle
ba¤›r›p, nefret kusanlar yerine “ac›l›
ve üzgün” insanlar vard› o gün!

mülkiyeistanbul
27

Hrant Dink’i önce Meryem Ana
Kilisesi’ndeki törenlere; ard›ndan Bal›kl› Ermeni Mezarl›¤›’nda ebediyen
yataca¤› yere yollad›k.
Yenikap›’daki deniz otobüsü iskelesinde evime gitmek için bekliyordum. ‹skeleden içeri giren herkes birbirine selam veriyor, hatta karfl›l›kl›
sohbetler ediliyordu. Bir dostu kaybetmenin üzüntüsünün yan›nda on
binlerce dost kazanman›n huzurunu
ve güvenini yafl›yorduk hepimiz. Birbirimize sokuluyor; kendi hikayelerimizi anlat›yorduk. Sa¤›mda oturan 4
kifli fabrika iflçisiydi, önümde oturan
teyze ise ev kad›n›... Hrant Dink’in
ölümüne o kadar üzülmüfl ki, komflular› evde çay içerken, o saatlerce
Hrant’la birlikte “son kez” yürümek
için Bostanc›’dan gelmifl…
‹lk kez bir yolculu¤un bitmesini istemiyorumdum. Zaten Hrant’› toprak
alt›na koyarak yaln›z b›rakt›k; flimdi
de teker teker birbirimizden ayr›l›yoruz. Birbirinden zorunlu olarak kopan
ve bir daha hiç görüflemeyecek olan
“kardefllerdik” biz. Tek tek birbirimizi
yitirdik. ‹çimizdeki yara her ad›mda
daha da büyüdü; ac›m›zda ayn› flekilde… Ayaklar›m›z geri geri gidiyordu
ama nafile! Bizi bekleyen ve kaybetmek istemeyen baflkalar› da vard› çünkü... Onlar› da üzmemeli, kimsesiz b›rakmamal›yd›.
Ve evlerimize dönerken, saatlerce
birlikte yürüdü¤ümüz kalabal›¤›n verdi¤i güçle düflündük: “Bu memlekette kalmak için hâlâ bir sebep var.
En az›ndan birbirimizi yaln›z b›rakmamak için…” n

