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src="images/stories/image/dilek_yaras_300.jpg" />D?LEK YARA?</p>  <p>Ya Rabbim, �le
koyu ve a??r bir hafta ge�rdik ki� �ce yirmi d�t askerimiz birden ?ehit oldu� Daha onlar?n
?okunu �zerimizden atamam??ken Van�?n 7.2�lik depremle y?k?ld??? haberini ald?k�</p>  
   <p>Duygular?m?z oradan oraya savruldu. �t�m�ze yo?un bir sis tabakas? �kt�.</p> 
<p>En vurdumduymaz ya da geli?melerden kopuk ya?ayan birinin bile bu kasvetli havadan
etkilenmemek gibi bir ?ans? yoktu. Siz de bilirsiniz, b�lesi yo?un ve kitleleri etkileyen olaylarda
nereye ka�rsak ka�l?m bilin�lt?m?z atmosfere yay?lan o me?um sinerjiyi ayn? bir s�nger gibi
i�ne �ker.</p>  <p>Hele bir de memleket meselelerine ilgili, empati yetene?iniz de geli?kinse,
�st�ne �stl�k bu da yetmiyormu? gibi bir de hassas bir b�nyeye sahipseniz ruhsal dengenizi
ya da sa?l???n?z? kaybetmeniz i?ten bile de?il. Ben de -tan?d???m pek �k ki?i gibi-, ikisinden
birden olacakt?m az kald?�</p>  <p>Bir anda bast?ran yirmid�t ?ehit haberi �le bir sarst? ki,
ne yapaca??m? ?a??rd?m. Haberi duydu?um o an, kendimi soka?a at?p <b><i>�yeter art?k
karde?i karde?e k?rd?rd???n?z�</i> </b>diye ba??ras?m geldi. Yapmad?m tabii ki� Ama bir
?ey yapmal?yd?m, bir tepki g�termeliydim� Saf?m? belirlemeliydim� Bu ruh h�i i�ndeyken
adeta bir refleks hareketi gibi bayra?? ald?m ve cama ast?m. O an, bu g�zelim �lkenin can?na
okuyan ter�e tepki g�termenin en belirgin ve anlaml? ?ekli buydu benim i�n.</p>  <p>?imdi
bunu yazd?m diye ?ovenist bir tip de sanmay?n beni. Hi�de?ilim. Kendi na�zane bayrak
eylemimi yaparken de i�mde en ufak bir ?oven duygu yoktu. Akan kana <b>�dur�</b> diyen,
kirli oyunlara y�elmi? bir isyan ve �ke duygusuydu tek hissetti?im.</p>  <p>Ben bu �z�nt�yle
ba?a �kmaya �l???rken Van�dan deprem haberi geldi ve ikinci bir ?ok dalgas?yla vurgun
yemi? gibi oldum. A?z?mdan ilk d��len c�mle: <b><i>�B�ge insan? ne kadar bahts?zm??.
Bir yanda ter� k?skac?, bir yanda deprem..�</i></b> oldu.</p>  <p>Ve sonra, deprem
felaketiyle ter� olaylar? aras?nda �rkin ba?lant?lar kuran densiz, insanl?ktan ve insaftan
yorumlardan haberdar oldum. ??te o an: Ter�e tepki olsun diye ast???m bayra??ma bakt?m
uzun uzun. Ve� ya?amla ��m aras?nda m�cadele veren insanlar? ter� �g�t�n�n uzant?s?
olarak g�en; bu �rkin ve b��c� d�?�nceyi b�lesi ac? bir felaket g�n�nde s�de milliyet�lik
ad?na, hem de benim bayra??m? alet ederek ifade eden insanlar? d�?�nd�m. Utand?m.
�ktim ald?m bayra?? oradan. Efelenmek gibi olmas?n ama, d�?man?m?n kafama silah
dayasa yapt?ramayaca?? ?eyi s�de dostlar?m?z yapt?rm??t? i?te. Benim, saf ve masum
�bireysel� eylemimi sald?rganl?klar?yla, vicdans?zl?klar?yla kirletmi?lerdi.</p>  <p>Tamam,
kabul ediyorum; bayra?? asarken nas?l tepkisel idiysem kald?r?rken de �leydim. Her iki
davran?? i�n de yanl?? da diyebilirsiniz, do?ru da.... Nereden bakt???n?za ba?l?. Bana g�e
ise salt insani bir tepkiydi. Sadece en k?sa yoldan duygular?m? ifade etmi?tim. Hepsi bu
kadard?.</p>  <p>Toplumsal tepkiler de benim bu dengesiz ve fevri hareketlerimle �t�?�yordu
asl?nda. Neyse ki ilk saatlerde oradan oraya savrulan kitlesel enerji, zaman ge�ik� dengesini
bulmaya ba?lad?. Medyada bile sa?duyu bask?n �kt?. �tlak sesler daha az duyulur oldu.
T�rkiye�nin Bat?�s? Do?u�suna akt?. Tam bir g��ll� seferberli?iydi ya?anan.</p>  <p>Bu
karanl?k haftada se�m yapmam?z gereken iki bak?? a�s?yla kar?? kar??yayd?k: Ya densiz,
�tlak ve k��c�l (hatta provokatif) seslere teslim olup asl?nda zay?f olan tarafa
g��verecektik� Ya da bu toplumun genetik kodlar?nda olan, ?rk, dil, din, mezhep ayr?m?
g�etmeyen birlik ve beraberlik ruhunu �e �karacakt?k. <br /> <br /> T�rkiye, karanl???n en
koyu oldu?u b�lesi bir zaman diliminde, birlik ve beraberlik ruhunu, yani toplumsal vicdan?n?
�e �karmay? se�i�</p>  <p>Bu se�miyle de toplumsal bilin�lt?m?za ?afak vaktinin �k
yak?n oldu?unun sinyalini �kt?.</p>  <p>Hani, �karanl??? yok etmek i�n ????? yakmak
gerekir� derler ya, i?te �le bir ?ey�</p>  <p>Not: Bu yaz? Rumeli Express gazetesinde de
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initial;">dilekyaras@gmail.com</a></p>
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