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Yeni Baskıya Önsöz Bahanesiyle...

Tarihin rüzgârı, Güney’in mülksüzlerini Kuzey’e doğru 
süpürüyor. İnsanlık, çok uzun sürmüş ve karmaşık sömürü iliş-
kilerinin acı meyvelerini Akdeniz’de bebek cesetleri olarak 
topluyor. Tek tek insan tahammülünü aşan acılara tanık oldu-
ğumuz bir çağda, ülkemiz Doğu’dan Batı’ya açılan bir acı pa-
sajı gibi. Bizler bu pasajda durup tarihin kanlı nehrini izler gi-
biyiz. Hayat tahammülfersa. 

Bugün bu akışa dair söz söyleyebilecek, hatta belki sözle-
riyle bu akışı değiştirebilecek pasaj sakinleri birbirini suçluyor. 
O referandumda sen böyle demiştin, bu seçimde sen böyle 
etmiştin, o gün orada yeteri kadar dememiştin, sen de yeterin-
den fazla demiştin vesaire vesaire... Belki de benim gibiler de 
bu en haklılık, en namusluluk yarışına, “Ben en evvel demiş-
tim,” diye katılmalıyız ama ne yararı var! Çünkü bir yandan 
tarih akıyor ve biz her gün, kendini buraların sahibi ilan eden, 
pasajın kapısını tarihin kanlı akışı için istediği zaman açıp ka-
payan bir adama bakıyoruz. Bugün bizi kahretmek için ne icat 
edecek acaba? Aynı esnada, kenarda köşede insanlar fısıltıyla 
planlar yapıyorlar. Nehrin akışı ile birlikte hareket edip Batı’ya 
doğru nasıl giderler, çok geç olmadan ülkeyi nasıl terk ederler 
bunu konuşuyorlar. Sesli veya sessiz, insanlar evlerinden, yaşa-
dıkları topraktan umudu kesiyorlar. Aydınlar, İran, Irak, Lüb-
nan veya Afganistan’daki benzerlerinin geçmişte yaptığı gibi 
harekete geçmiş örgütlü cehalet karşısında ahlaki bir seçime 
yaklaşıyorlar:
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Sözün kıymeti kalmadığı gün canlarını kurtarmanın peşi-
ne düşecekler mi, yoksa burada kalıp hayatlarını ortaya koya-
caklar mı? Bir avuç insan sayısız hak mücadelesini aynı anda 
ve herkes için yürütmeye çalışıyor ve akıl almaz şekilde ezili-
yorlar. Her zamanki gibi ülkenin kalabalıkları için televizyon-
daki aptal programlar devam ettiği ve çekirdek  çitlenebildiği 
sürece problem yok. Sadece böyle durarak bile daha kötü in-
sanlara dönüştüklerinin farkında değiller ya da düpedüz umur-
larında değil. Ama ötede beride giderek daha fazla insan aynı 
şeyi söylüyor:

“Artık dayanamıyorum.”

Kayda Geçsin sadece dört yıl önce yayımlandı. Çok daha 
uzun gibi geliyor. O kadar çok kedere, acıya, öfkeye ve saldırı-
ya maruz kaldık ki, zaman dayanılmaz şekilde uzadı, uzuyor 
sanki. Bu kitabı okumaya niyet eden birine bütün bu saldırıla-
rı sayıp dökmeye kalkışmak, malumu tekrar etmek olacaktır. 
Ama belki de hepimizin zaman zaman unutmaya meylettiği bir 
şey var.

Kısa bir hikâye anlatmalıyım. 
Bu kitap, gazetecilik işime son verildikten sonra suspus 

oturmak yerine yapmayı seçtiğim bir şeydi. Kimilerinin öde-
dikleri bedel karşısında işini kaybetmek ne ki! Ama kendimi 
yalnız hissettiğim ve insan içine çıkmak istemediğim bir za-
mandı. Kitap yayımlanıp da üç büyükşehirde imza günleri dü-
zenlediğinde, içtenlikle söylüyorum, kimsenin geleceğini dü-
şün müyordum. Sonuçta herkesin derdi başından aşkındı. Ço-
cukların öldüğü yerde kimsenin kendinden bahsetmeye hakkı 
yoktur. Sonra bir şey oldu. Çoğu hayatında imza gününe gel-
memiş –ki onları anlıyorum, ben de hiç gitmedim– insanlar 
kalabalıklar halinde geldiler. Her birini, hakikaten her birini 
saygı ve minnetle anıyorum. Çünkü ben ömrümde bu kadar 
çok sayıda –nasıl demeli?– bu kadar kıymetli insanı bir arada 
görmedim. O gün bir kere daha hatırladım ki bu ülkede, tele-
vizyonlarda, gazetelerde, siyaset kürsülerinde bize gösterilip 
durulan, bu dönem için makbul sayılan ama bize yabancı ge-
len insanlar yok sadece. Saygı duyacağınız, arkadaş olmak iste-
yeceğiniz, sofranıza davet edeceğiniz, sonunu bilmediğiniz 
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yollara bile beraber çıkmayı göze alacağınız insanlarla dolu bu 
ülke. Bunlar, bir yazar işini kaybettiğinde evlerinden çıkıp, bir 
kitapçıya gidip o yazara, “Canını sıkma. Biz de buradayız. Daha 
ölmedik,” diyecek kadar kıymetli, eşsiz ve alçakgönüllü insan-
lar. Sağ olsunlar, var olsunlar.  

Bu ülkede dayanılmaz şeyler olduğunda ben o insanları 
hatırlıyorum. O insanların yüzlerini ve kıymetli sözlerini ha-
tırlayarak ülkeyi teyit ediyorum. Kendimi, onların varlığıyla 
teyit ediyorum. 

Umarım bu kitapta okuyacaklarınız da size bu insanların 
büyük ve güçlü bir kitle olduğunu, yalnız olmadığınızı hatırla-
tır. Gerisi zaten bela, keder, dert. Ama biz de varız. Sen de 
varsın. Ölmedik henüz ve hayat büyük bir olanak. Hayat son-
suz olasılık demek. Herkesin bunu kendine bu dar zamanlarda 
hatırlatması dileğiyle...
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Bu zamanlar o zamanlar. Sonrasında dönüp bakaca-
ğımız ve, “Her şey o günlerde netleşmişti,” diyeceğimiz 
zamanlar. Bu netliği kimin gördüğünün, kimin görmez-
den 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. İftirala-
rın, dedikoduların kayıtlara geç tiği, gerçeklerin ise pek 
merak edilmediği zamanlar. Hakkımızda çarşıya salınan 
bir kötücül yalanın yıllardır yazmakta olduğumuz me-
tinlere galebe çalabildiği, bunun insanı delirtircesine tek-
rarlan dığı zamanlar.

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

“KAYDA GEÇSİN” ÇÜNKÜ
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Bu zamanlar kayıtları çok titiz tutmamız gereken za-
manlar. 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 iste-
rim ve bir keskinleşmenin –kaçınılmaz bir keskinleşme-
nin diyelim– tarihini görün isterim. “Büyük Tanışma” diye 
bir toplumsal çözüm önerdiğimde ne kadar iyimsermi-
şim, sonra nasıl keskinleşmiş dilim, bunu görün. Yalnızca 
hakkımda yazılıp çizilenleri değil, benim yazdıklarımı gö-
rün. 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 il-
gili endişelerimin nasıl gerçekleştiğine bakın. Tereddüdü-
mün netliğe, endişemin korkuya nasıl dönüştü ğüne bakın.

Zira...

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

cümleyi değiştokuş ediyor durmadan:
Söyleyeceklerim bu tuhaf zamanların muktedirleri-

ne değil. İlgilenmiyorum o kısmıyla artık. Sözlerim, “tu-
haf zamanlar”dan geçiyoruz deyip cümlenin gerisini en-
dişeli, mütereddit ve karan lık bir sessizlikle getirenlere. 
Çünkü öyle inanıyorum ki, cüm lenin sonundaki o sessiz 
üç noktadan kurtulmadıkça bu “tuhaf zamanlar”dan ge-
çemeyeceğiz. Sadece varacağımız yere geldiğimi zi, bura-
dan da başka bir yere gidemeyeceğimizi keder ve kahırla 
kabul etmiş olacağız.

Çünkü...
Memleketin derdiyle hemhal olmuş üniversite öğ-

rencilerinin ümüğüne çökülmüşken...
Kız çocukları saçlarından sürüklenip yerlere çalınır-

ken...
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Açlıktan sokağa fırlamış insanların üzerine zehirli 
gazlarla hü cum edilirken...

Hepimizin telefonları dinlenip sevgilimize söyledi-
ğimiz aşk sözcükleri bile duruşma salonlarında kanıt ola-
rak yüzümüze çarpılırken...

İnsanlar evlerinden bir bir alınıp götürülürken, bin-
lerle götü rülürken...

Ermeni kardeşimizin katilleri mahkeme salonların-
da bizimle dalga geçerken, dalga geçerek çıkıp gider-
ken...

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

Memleketin suyuna, dağına, ağacına sahip çıkan ni-
neler bile tehdit edilirken...

Bunlara öfkelenenler delirtilmek için tek başlarına 
bırakılmış ken...

Ve bütün bu olup bitenler “Sizin iyiliğiniz için yapı-
yoruz,” diye açıklanırken...

Biz eğer bütün bunlar olurken yaşamaya katlanabi-
liyorsak, 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 gel-
diğinde öğ renciler, ‘Öğretmenim biz ne yapabiliriz?’ di ye 
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 90’lar geldi. Öyle bir sistem getir diler ki 
artık çocuklar birbirini tanımıyordu. Artık sınıf diye bir 
şey yoktu zaten, eskisi gibi arkadaşlık bile yoktu.”
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