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ORHANvePAMUK

TÜRK‹YE’N‹N GÜNDEM‹
‹lk roman› “Cevdet Bey ve O¤ullar›” 1982 y›l›nda yay›mland›¤›nda Orhan Pamuk 30 yafl›ndayd› ve yazmay› kendisine yaflam felsefesi seçmesinin üstünden de yaln›zca 7 y›l geçmiflti. Bu kitap,
“Orhan Kemal” ve “Milliyet” roman ödüllerini ald›. Ertesi y›l
“Sessiz Ev” adl› roman› yay›mland›. Bu da sonraki y›llarda yap›lan Frans›zca çevirisinden sonra Prix France Culture (Fransa
Kültür Ödülü) ald›. Orhan Pamuk ayn› ödülü bir kez daha “Kara
Kitap” adl› roman›yla kazand›. 1985 y›l›nda yay›mlanan “Beyaz
Kale” ise Orhan Pamuk’un uluslararas› edebiyat çevrelerinde tan›nmas›n› sa¤lad›. 1994’te yay›mlanan “Yeni Hayat” ise Türkiye’nin o döneme dek en çok satan kitab› oldu.
Sonra dünyan›n birçok ülkesinde bir dolu ve çok önemli ödüller
ald›. Kitaplar› 45 dile çevrildi, 100 ülkede yay›mland›.
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Biyografi amaçl› olmayacak bir yaz›ya böyle bafllamam›n biraz
al›fl›lmad›k oldu¤unu biliyorum. Ancak herfleyden ba¤›ms›z ve
yaln›zca konu içinde kalarak bir edebiyatç›y› anlatamaman›n s›k›nt›s› böyle bir gereklili¤e neden oldu.

Orhan Pamuk iflledi¤i konular›n çeflitlili¤i, tekrara ve benzerli¤e
dönüflmeyen yarat›c›l›¤›yla, iflledi¤i konular ve yazma biçimi itibariyle çok farkl› kültürlerde de ayn› tatla okunabilen ça¤dafl
dünya yazarlar›ndan biridir.

Orhan Pamuk önceleri ressam olma düflleri gören ve uzun y›llar
bununla yo¤unlaflan, sonra da kendini yazarak daha iyi ifade
edebilece¤i düflüncesine varan bir yazar. Bilindi¤i üzere de bu
yönde çok k›sa sürede, önemli ve h›zl› yol ald›. Bir gelenek boyutuna ulaflan bir iflleyiflle bunun böyle oldu¤unu “‹stanbul” adl›
kitab›nda iflledi. Önemli yazarlar, an›lar› kaleme ald›ktan sonra,
içtenli¤ine inand›¤›mda çok daha s›cak ve yak›n gelmifllerdir
hep. Dahas› kendilerini ete kemi¤e bürünmüfl ve s›radanlaflan,
bu s›radanl›klar›yla güzelleflen insan boyutuyla görmek anlamam› kolaylaflt›rm›flt›r ço¤u zaman. Ayr›ca da duygu boyutunda bir
yak›nlaflma nedeni olmufltur. Bunlar›n ço¤u zaten de¤er verdi¤im, önemli buldu¤um yazarlard›r. Ama yine de bu yanlar›, gözümde daha elle tutulur yapmaktad›r söz konusu kiflileri. Marquez, O¤uz Atay gibi Orhan Pamuk da ayn› biçimde bir etki b›rakm›flt›r bende.

Bu yaz›da Orhan Pamuk’un herhangi bir kitab›n› ya da kitab›ndan
bir bölümü incelemek yerine, bunu her okuyucunun bu eserleri
inceledikten sonra kendi yorumuna saklamak daha ak›lc› gelmekte bana.
“Beyaz Kale” roman›nda tarihi derinli¤i ve bugüne aitmifl gibi yak›nl›¤›, “Yeni Hayat” roman›ndaki flafl›rt›c› bafllang›c› ve geliflmeyi, “Benim Ad›m K›rm›z›” roman›ndaki yaln›zca yazarak de¤il
sanki çizermifl gibi belirginleflen anlat›m› ve bir polisiye öykü tad›nda, kitab›n son sat›rlar›na dek olay› gizlemeyi becermesi ya
da “Kar” roman›nda iflledi¤i ve güncelli¤iyle birçok insan› etkileyen sorunlar› aktarmadaki ustal›¤› kuflkusuz edebi düzeyi belirleyen temel etkenlerdir.
Bunun yan›nda “Kar” roman›ndaki ç›kmaz, hüzün ve çaresizli¤i
iflleyifli, roman kahraman›n›n ac› sonunun benim gibi 1978 ku-
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fla¤›ndan olup birçok benzer fleyleri daha dolays›z hissedebilen
birini derinden ve öteki romanlar›ndan çok daha fazla etkiledi¤ini belirtmemem haks›zl›k olurdu.

le, kendi d›fl›ndaki bir tak›m düflmanlar›n varl›¤› ve buna ba¤l›
olarak kendilerini koruma ideolojisi ve psikolojisiyle yönetilmektedir. Birarada olabilmenin koflulu, düflman›n, tehlikenin var olmas›yla çok daha kolay sa¤lanabilmektedir. Bu çok bilinen ama
hep geçerli olmufl bir yöntem haliyle. (Bu konuyu de¤iflik yaz› ya
da kitaplar›mda yeterince inceledi¤imden burada ayr›nt›l› olarak
yinelemek yersiz.)

Ancak burada bütün bu yanlar›n yan›nda, yaln›zca O¤uz Atay’›n
düflünce biçimiyle Orhan Pamuk’un düflünce biçimindeki paralelli¤i öne ç›karmak istiyorum. Konular ve yaklafl›mlarda tam bir
örtüflme olmad›¤›n› biliyorum ama nedense Atay’›n “Günlük”
ad›yla yay›mlanan an›lar› ve notlar›yla Pamuk’un “‹stanbul-Hat›ralar ve fiehir” adl› kitab› birbirini ça¤r›flt›rmakta. Türkiye toplumunu de¤erlendirirken birkaç paragrafta birkaç yüzy›ll›k geçmifli de özetleyebilen incelik ve yan tutmadan yaln›zca yorumlama
boyutundaki beceri ve konulara mesafeli durabilmeleri yazarl›klar›n›n en önemli yanlar›ndan biridir bana göre.

Osmanl›dan kalma ve ne yaz›k ki 80 y›l› aflk›n bir süredir gerçekten Frans›z Devrimi ilkeleri üzerine kurulmufl olmas›na karfl›n,
Türkiye’nin birçok mercisinde Osmanl› düflüncesiyle yaflayanlar
ve davrananlar bulunmaktad›r. Bunu yaln›zca devlet yönetimi gibi bir alana daraltmak haks›zl›k olur. Toplumun her kesiminde,
varl›kl›s›ndan yoksuluna, ayd›n›ndan, sivil toplum örgütlerine
dek çok çeflitli boyut ve güçte bu düflünceyi temsil eden çevreler bulunmaktad›r. Her kesimden birçok insan ise zaten bu topraklar›n Bat›l› güçlere terkedilmesiyle ve insanlar›n çektikleriyle
Osmanl›n›n hiçbir iliflkisi yokmuflças›na halen Osmanl›l›¤›yla
övünebilmektedir. Buna ba¤l› olarak da hep d›flar›dan gelecek
bir tehlike korkusuyla bu ülkeyi yönetme gelene¤i ne yaz›k ki ayn› ciddiyetini korumaktad›r. Kuflkusuz böylesi sorunlar gündeme
gelebilir, tarihin her döneminde de var olmufltur. Ülkelerin kendi ç›karlar›n› ve varl›klar›n› sürdürebilmek için sürekli özen göstermeleri gerekti¤i tart›fl›lmaz haliyle. Ancak herfleyi bir korku
üzerine örgütlemenin sonucudur ki toplumda ister istemez garip
bir savunma içgüdüsü geliflmektedir ya da zaten vard›r. Bu da en
s›radan gibi görünen bir konuda bile yap›lan bir elefltirinin ulusal
ç›karlarla aç›klanarak gündeme getirilmesi sonucunu do¤urmaktad›r. Bu ruh hali birçok ülkede ayn› gariplikle yaflanmaktad›r.
Amerika Birleflik Devletlerini de 11 Eylül sonras›n› baflka türlü
aç›klamak zor olurdu.

O¤uz Atay’›n Bat›y› yorumlamas› çok s›cak gelmifltir. Pamuk’un
ise an›lar›nda Sak›p Sabanc›’n›n ‹stanbul ya da Osmanl› kökenli
biri olmamas›n›n, ulaflt›¤› yer aç›s›ndan bir de¤erlendirmesini
yapmas› ayn› derecede s›cak, sevimli ve hin gelmiflti bana. Genel itibariyle al›nt› yapmay› hofl bulmad›¤›m için o bölümü aktarmak yerine akl›mda kalan› kendi sözcüklerimle ifade etmek istiyorum.
Osmanl› gelene¤inde padiflah d›fl›nda ve tehlike olarak görülebilecek bir zenginli¤e ulaflan herhangi biri, pafla, sadrazam ya da
baflka birfley olmas›na bak›lmaks›z›n devletin gelece¤ini garantiye almak ad›na öldürülüp mal›na el konabilirdi. Bu gelene¤i çok
iyi bilen varl›kl› Osmanl› ailelerinin bugünkü temsilcileri asla zenginliklerini ortaya dökmediler, dahas› bunu bir biçimde saklamay› ye¤lediler. Ancak Anadolu’dan ç›kan ve k›sa bir sürede varl›kl›lara kat›lan Sabanc› ailesi ve özelde Sak›p Sabanc› böylesi bir
“korkuyu” ve gelene¤i bilmedi¤inden olsa gerek, zenginli¤ini
sergilemekte sak›nca görmedi. ‹lk anlamda kaba saba gibi gelebilen bu davran›fl, öte yandan Türkiye’nin en büyük özel müzesini oluflturacak bir zenginli¤e ulaflt›.

Bunun yan›nda bir de baz› politik çevrelerin özellikle popülist
yaklafl›mlarla baz› geliflmeleri çok iyi kullanmalar› söz konusudur. Güç toplaman›n en kestirme yolu ise ne yaz›k ki do¤rudan
olumsuzu örgütlemekten geçmektedir. Siyasi partilerin, rakiplerin propagandalar›n›n çok ama çok büyük bir bölümü baflkalar›n
“kötü” olmas› üzerine kuruludur. Baflar›l› olan da budur. Çünkü
olumsuzu örgütlemek her zaman çok daha kolayd›r.

Bu konuyu yaln›zca bir saptama olarak ve bu denli çok yönlülükle ifllemesi çok sevimli gelmiflti bana. Kald› ki “‹stanbul” kitab›nda benzer bir dolu güzel, dolays›z ve hüzün dolu, ayn› zamanda
yaklafl›k 50 y›ll›k bir ‹stanbul gözlemi de buna eklenmiflti.

Orhan Pamuk’un a¤›rl›kla Ermeni sorununa iliflkin düflünceleri
birçok tepkiye neden oldu, olmakta.

fiimdi, bir yan›yla istemeden konu d›fl›na ç›kma durumu söz konusu. Edebiyat›, yaln›zca Türkiye de¤il Türkçe aç›s›ndan bir ilki,
Nobel edebiyat ödülünün özünü tart›flmay›p politik hesaplarla ve
zorlamalarla baflka alanlara tafl›nmas›n› beceren çevrelerin Türkiye’nin gündemini nas›l belirleyebildiklerine de¤inmek istiyorum.

Benim bu yaz›da bu soruna iliflkin önemli fleyler söylemem olanakl› de¤il. Bir toplumun, inanç grubunun vs. hassas oldu¤u konularda daha duyarl› davranmak gerekti¤ini kabul etmeli.
Peygamber karikatürlerinin gündeme gelmesi sürecinde bunu
çok iyi gözlemlemek olanakl›yd› benim aç›mdan. Hiç kimsenin
bir ideolojiye, bir dine inanma zorunlulu¤u yoktur. Ba¤l› olarak

Toplumlar genelde bask› ve korku (günümüz koflullar›nda bunun
ortaça¤daki gibi olmas› da gerekmeden) yöntemleriyle yönetilmektedirler. Her toplum, özellikle yöneticilerin de belirlemeleriy19

her birey ya da kurum yanl›fl gördü¤ü fleyi elefltirebilmeli, kaba ve
k›r›c› olmadan tart›flabilmelidir.
‹nsan› ilerleten as›l fleyin bu elefltirel bak›fl oldu¤una inan›yorum.
Ancak Bat› ülkelerinde Kuran› tuvalet ka¤›d› olarak çizmeyi herhangi bir özgürlükle aç›klamaktan yana de¤ilim.

bir savafla kat›lmam›fl, hiçbir ülkeyi iflgal etmemifl olmak da bugünü aç›klamaya yetmeyebilir.
Sözgelimi ‹sviçre’yi çok kaba bir
bak›flla böyle de¤erlendirmek
olanakl›. Bir yorumla ise tam tersi gündeme gelebilir. Avrupa’y›
bir solukta ezip geçen Nazi rejiminin bir avuç ‹sviçre’yi neden
“özgür” b›rakt›¤› üzerine yeterince kaynak bulunmaktad›r. Ancak
yaz›k ki bu durum hep gözard›
edilmekte ve gerekti¤i boyutta
gündeme getirilmemektedir.

‹slam dünyas›nda tutucu ve bu
anlamda radikal insan say›s› çok
fazlad›r. Kendisini herhangi bir
gerekçeyle öldüren ve baflkalar›n› da birlikte ölüme götüren bir düflünceyi sevimli bulmam olanakl› de¤il. Böylesine radikal ve sert yöntemlere baflvurabilen insanlar varken, H›ristiyan aleminin peygamberine bir Müslüman
asla sayg›s›zl›k etmez. Dahas› kutsal olarak görür. Ya da özellikle radikal ‹slamc› çevrelerin Musevi düflmanl›¤› hep gündemde
olmas›na karfl›n peygamberlerine iliflkin sayg›s›zl›k söz konusu
olmaz. Keflke öteki inanç ya da kültür gruplar› da bu denli duyarl› davranabilseler.

Bat› dünyas›nda ve Türkiye’de okutulan tarih derslerinde Makedonyal› ‹skender, Büyük ‹skender olarak an›l›r ve kabul edilir. Oysa Türkiye’nin do¤usundan bafllayarak ‹ran’a do¤ru geçildi¤inde
ayn› insan, tarihin gördü¤ü en büyük canidir. Çünkü birçok savaflta ac›mas›z davranan Makedonyal› ‹skender, Pers ülkesini iflgal etti¤inde neredeyse hiçbir canl›y› sa¤ b›rakmam›flt›r o topraklarda.
fiimdi bunun iflimize gelenini al›p ötekini yok saymak gibi bir lüksümüz olabilir mi? Hakl› ya da haks›z olmak boyutuyla düflünmeden yaln›zca bir saptama olarak ele al›nd›¤›nda çözüm çok kolaylaflacakt›r gibi gelmekte bana.

Ancak böylesine düzeysiz ve ölçüsüz davranabilen birilerinden
dolay› koca bir toplumu hedef almak, bunun üzerine politika
yapmaya yönelmek yaz›k ki do¤ru bir yöntem de¤ildir. Çünkü bir
haks›zl›¤a karfl› durufl, uygulanan yöntemlerin bütünü olarak de¤erlendirildi¤inde do¤ru sonuçlara ulaflabilir. Yoksa yanl›fla karfl› durmak ona baflka bir yanl›flla cevap vermekle hakl›l›¤a dönüflmez.

Anadolu topraklar› çok büyük savafllar, çok büyük zulümler gördü tarihte. Neredeyse insanl›k tarihiyle efl say›labilecek bu topraklar ayn› çoklukla da uygarl›klara efllik etti. Çok gerilere iliflkin
aranan ayr›nt›lar yaz›k ki azalmaktad›r. Ancak 3-5 yüzy›l geriye
gitmek o denli de zor olmasa gerek tarihi inceleme bak›m›ndan.

Ermeni sorununda Türkiye’nin her kesiminde düzeyli ve do¤ru
verilere dayal› bir araflt›rma ve tart›flma süreci bafllatmak, bunun
sonuçlar› ne olursa olsun Türkiye’nin kazan›m› olacakt›r. Çünkü
insanlar birfleye yaln›zca karfl› ç›kmakla sonuç elde edemezler.
Bu süreci bar›flç›l ve akl›selim aflabilmek, tarihi yeniden ve belki
daha dikkatle, daha özenle incelemek yaln›zca ve yaln›zca ö¤retici olabilir. Bilmenin kayb› olamaz.

Savafllar ve bunlara ba¤l› fliddet ortamlar›nda yaflananlar›n vahimli¤ini göz ard› etmeye çal›flmadan bir konuya de¤inmekte yarar var. Anadolu tarihinin belli dönemlerinde de¤iflik topluluklar,
de¤iflik nedenlerle daha a¤›r bask›lara maruz kald›. Osmanl›-‹ran
Savafl› sonras›nda belirginleflen ve Alevi topluluklar›n yaflad›¤›
bask› çok uzun y›llara yay›ld›. Osmanl› yönetimi ile özellikle Güney Anadolu’daki Türkmen afliretlerinin aras›nda yaflanan gerilim on binlerce Türkmen’in öldürülmesi, sürülmesi ile sonuçland›. Kuyucu Murat Pafla ad›n›n nereden geldi¤i bile bu süreci aç›klayabilecek bir ö¤edir.

Birçok çevrenin gündeme getirdi¤i reaksiyondan öte olmayan
aç›klamalar bu karmaflay› art›rmaktan baflka bir ifle yaramamaktad›r. Örne¤in, Ermeni soyk›r›m›n› gündeme getiren bir Bat›l› ülkenin geçmiflte kimi nas›l öldürdü¤ünü aç›klamak (unutmak/unutturmak yorumu ç›kmamal›) bu soruna cevap olamaz.
Her toplumun tarihinde olumlu ya da olumsuz birçok gerçeklik
vard›r. Bunu de¤ifltirmek, yok saymak da olanakl› de¤il. Bundan
yola ç›karak da geçmiflinde olumsuzluklar› olan ülkeleri bugününde yarg›lamak biçiminde basitlefltirilmemeli. Ancak ça¤dafl
ülkeleri ça¤dafl yapan, geçmifllerinde neler olmad›¤› de¤il, geçmiflleriyle bugün nas›l hesaplaflt›klar›d›r. Ayr›ca geçmiflinde hiç-

Günümüzdeyse son 20 y›lda a¤›rl›kla Türkiye’nin güneydo¤usunda yaflanan ve önemli ac›lara neden olan geliflmelerin yaralar›
çok k›sa sürede sar›lacak gibi görünmemekte.
Bütün bu örnekleri s›ralamam›n, varaca¤›m sonuç aç›s›ndan çok
önemli bir yan› bulunmaktad›r. Dünyan›n bugün en ça¤dafl gibi
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GÜNCEL
fiiddete tüm boyutlar›yla karfl› durmay› baflarmadan gerçek özgürlük ve bar›fl ortam›na ulaflmak çok zaman al›r.

görünenleri dahil, birçok ülkesinde literatürdeki tam anlam›yla iç
savafllar yafland›. Bir iç savafl ç›karmak için de Anadolu insan›n›n yaflad›¤›n›n (abartarak söylüyorum) onda biri bile yeterli
olabilmekteydi. Dünyan›n bilinen birçok ülkesinde iç savafl ç›kmas› için 20 y›l gibi bir süre u¤raflmak gerekmez. Oysa Anadolu’da böylesi bir iç savafl yaflanmad› asla. Çeflitli nedenlerle zor
durumda kalan topluluklar Anadolu’daki öteki topluluklar taraf›ndan korundu, devlete karfl›n sakland›. Güney Anadolu Türkmenlerinden binlercesi Kürtler taraf›ndan, Do¤u Anadolu’da kar›fl›kl›klarda ise say›s›z Ermeni Türkler, Zazalar ya da baflka Anadolu halklar› taraf›ndan sakland›.

Yaz›n›n bafl›nda Orhan Pamuk’un ald›¤› ödüllerin baz›lar›ndan
söz etmifltim. ‹zleyebildi¤im kadar›yla (özellikle yafl›n› da hesaba
katarsak) kitaplar›, hem kendi ülkesinde hem de baflka ülkelerde bu denli çok sat›lan ve bu denli çok ve önemli ödülü bu kadar k›sa süre içinde alabilen yazar say›s› edebiyat tarihinde iki
elin parmaklar›n› geçmiyor.
Kendisini hiçbir zaman bir ideolojiyle ifade etmemifl, kesinlikle
siyasi bir insan olarak görmemifl ve göstermeye çal›flmam›fl,
(yaln›zca bir insan olarak gerekli gördü¤ü koflullarda düflüncesini aç›klama dürüstlü¤ü ve cesaretini saymazsak) bir yazar›, bu
denli hedef almay› gerektirecek baflka bir neden olmal› bu toplumda. Daha do¤rusu bu toplumun baz› kesimlerinde. Bu sorunu çözmek birçok baflka sorunu da kendi içinde ve bar›flç›l olarak çözecektir kan›mca.

Belirli zamanlarda aralar›nda gerilimler yaflanm›fl, bazen toplum
neredeyse cinnet geçirir duruma gelmifl olsa bile, Anadolu insan› klasik anlamda bir iç savafla mesafeli durmufltur. San›r›m bugüne dek bu gerçe¤i yeterince öne ç›karmak, bu ve benzeri
olumluluklar› yeni kuflaklara aktarmakta baflar›l› olunamad›. Oysa bunu baflarabilmek, toplumsal bar›fl›n önünü daha da açacakt›r.

Bunun yan›nda birçok entellektüelin, popülerli¤ini yitirme ya da
baflka kayg›larla suya sabuna dokunmama becerisini görmemek
mümkün de¤il. Oysa tam da bu noktada Orhan Pamuk’un düflünceleri yanl›fl bile olsa, bir insan›n düflüncesini aç›klamas› sonucu gündeme gelen (ya da getirilen) bu gerilimin bir baflka nedenle kendileri için geçerli olabilece¤ini düflünmeleri gerekirdi bana
göre.

Yasalara sayg›l› olmas› kofluluyla ve düflüncesini aç›klama temelinde hiçbir yurttafl devletin a¤z›ndan konuflmak zorunda de¤ildir. Birileri devletin ad›na kendilerini yetkili görüp kendi kurallar›na göre de uygun olmayanlar› bertaraf etmeye koyuldu¤unda,
devletin ya da devlet içindeki birilerinin de buna izin vermesi,
hoflgörüyle karfl›lamas›, dahas› çeflitli biçimlerde desteklemesi
demokratik bir ülkede düflünülemeyecek bir olgudur.

Bir sohbetimizde Can Yücel, Salman Rushdi için Humeyni’nin
verdi¤i idam fetvas›na karfl› ç›karak ve Rushdi’nin yan›nda olmak
gerekti¤ini belirtip flöyle demiflti: “Asl›nda bu herifi kitab›n içeri¤inden de¤il de, bu kadar boktan yazd›¤›ndan dolay› cezaland›rmak gerek.” Edebi yan›n› be¤enmedi¤inden kendi tarz›yla elefltiriyor ama be¤enmese de düflünce özgürlü¤ünün yan›nda durabiliyordu bir ayd›n olarak. Bu anlamda sorunu Orhan Pamuk özelinden al›p genele tafl›mak en do¤rusu olur. Çünkü kendilerini
sürekli olarak birfleyin üstünde ve özel hak sahibi gören birileri,
her zaman yeni ve de¤iflik hedefler bulacaklard›r. Toplumsal bar›fl› sa¤layabilmek için bu sorunun çözülmesi önceliklidir bana
göre. Tahammül edebilmeyi baflarmak, tart›flmay› baflarmakla,
tart›flmay› baflarmak ise do¤ruya ulaflmaya yeter.

Bu ba¤lamda baz› örneklemeler ilginç olabilir. 1970’li y›llar›n
ortalar›nda bir baflbakan, kendisine milliyetçilerin adam öldürdüklerini söyletemeyeceklerini aç›klam›flt›. Bugün bir partinin
genel baflkan› olan kifli, ellerinde kocaman silahlar›yla bir oteli basanlar›n, o kadar kötü çocuklar olmad›¤›n› söylemiflti. Oysa ça¤dafl demokrasilerde devlet, kendisi gibi düflünmeyen
yurttafl›n›n düflünce özgürlü¤ünü de güvence alt›na ald›¤› oranda de¤er bulur.
Biraz tersten bir örneklemeyi geçmemek gerek. Çünkü fliddeti
kullanan, yaln›zca gücü elinde bulunduranla s›n›rl› de¤il -ki s›kl›kla gündeme gelen budur- potansiyel olarak buna haz›r olmak,
bunu uygun görmek tehlikenin baflka bir boyutudur. Onun için
insan haklar› ad›na yola ç›kanlar, Sivas’ta öldürülenlerin intikam›n› almak u¤runa bir köyün yerle bir edilmesi ve onlarca insan›n öldürülmesine ya da terhis edilmifl onlarca askerin ayn› anda öldürülmesine seyirci kalabilmeyi baflarmaktad›r. Oysa fliddete, haks›zl›¤a karfl› ç›kmak, bu kavramlar›n her boyutuyla düflünülmesiyle anlam kazan›r.

Türkiye toplumunun farkl› kesimlerinin yak›ndan bildi¤i ve kendi
de¤erleri çerçevesinde önem verdi¤i, her anlamda birbirinden
uçlarda yer alan (özellikle benim ilgi alan›m edebiyat çevresinde)
insanlarla çok do¤rudan iliflkim oldu, var. Ve bu insanlar›n hiçbiriyle bugüne dek farkl›l›klar›m›zdan dolay› sorun yaflamad›k.
Beni hiçbiri evinden kovmad›. Oysa anlaflamad›¤›m›z, hemfikir
olmad›¤›m›z o kadar çok fley var ki.
Bekir KARADEN‹Z
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