
TEK MİRASIMIZ VE BİZ 

Siyah ayakkabılarımın sokakları süpürdüğü, güneşin nöbetini aya bıraktığı 

akşamlardan birinde gölgeler kurulunun toplandığını gördüm. Gölgeler, insanların, 

saygının, dilin, toplumun kendi zamanlarındaki gibi olmadığını konuşuyorlardı. 

Sokaklar, caddeler, semtler, hepsi tarihin girdaplı rüzgârından kendine pay çıkarmıştı, 

maalesef ki olumsuz yönden.   

*** 

Herkesin tahmin edebileceği gibi en büyük değişimlerden biri çevre 

konusunda. O akşam Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u Osmanlı topraklarına 

kattığında denizlerin masmavi, ormanların sebepsiz yere yanmadığı, yemyeşil bir 

İstanbul aldığını söyledi. Bize çok kızgınmış, ey İstanbul halkı Fatih Sultan Mehmet 

Han’ın bize bıraktığı mirası ne hale getirdik, farkında mıyız? 

*** 

Peki, ya insanların en temel hakkı olan yaşama hakkına saygısı nereden 

nereye geldi? Sanırım şu anki durumu şu gazete başlığından anlayabiliriz: “2018 

yılının ilk ayında Türkiye’de 28 kadın öldürüldü!” Bir varlığın canına kıymanın çok 

kolay olduğu bir Dünya’da yaşıyoruz hepimiz, bu sayı normal diyecek olanlar çıkabilir 

aramızda, nitekim en acı tablo da esasında budur.  

*** 

Toplumumuzda hâlâ erkeğin kadından daha üstün olduğunu düşünenler var, 

üstelik Tanrı katında iyi insanlar olduklarından eminler! Dine göre böyle olduğunu 

sanmaları yetmezmiş gibi sokakta gördükleri kadınlardan üstünmüş gibi onlara 

saldırıyorlar hatta şimdi burada ifade edemeyeceğim kadar kötü şeyler de yapıyorlar. 

Bir de Tanrı’nın karşısına bu sıfatla çıkmaya çalışıyorlar! Behey gafil! Tanrı seni 

insanlara sarkıntılık et, onlara vur hatta ve hatta öldür diye mi dünyaya yolladı? 

 

*** 

Sokağa çıkıp sorsak: “Adalet ve hukuk kavramları sizin için iyi mi?” desek, 

çoğu insan iyi der. Peki, ülkemizde adalet iyi mi diye sorsak, kaç kişi dürüstçe iyi 



cevabını verebilir? Suç işleyip serbest kalan insanlar varken hangi vatandaş ülkede 

adalet olduğunu beyan edebilir? Sadece yalancılar ya da hayal âleminde yaşayanlar 

söyleyebilir.  Çünkü suç işleyenlerin anında serbest bırakılmasının mantıki veya 

vicdani başka bir açıklaması olamaz.  

En değerli gölgemiz, “Adalet, mülkün temelidir.” demiştir. 

*** 

Fark ettiyseniz her şey birbiri ile ilişkili. Kadınların öldürülmesi, çocuk istismarı, 

taciz, tecavüz gibi suçları işleyenler belki de “Nasıl olsa hapse girmeyeceğim.” 

düşüncesi ile sonraki aşamalarda neler olabileceğini düşünmüyorlar, rahatlar. Hatta 

bu tarz suçlara o kadar çok göz yumduk ki gözümüzü yuma yuma onu açmayı 

unuttuk, açamıyoruz.  

Bazen de açtırtmıyorlar, yanlışlıkla bu gaflet uykusundan uyanmak isteyenleri 

da engelliyor birileri. Sokakta beş-on kişi görseler hemen bir susturma telaşı kaplıyor 

havayı, işte o an bulutlar gerçekten grileşip ağlıyorlar, çünkü birbirimizi görmeyi 

unuttuğumuz gibi dinlemeyi de unuttuk. Kısacası artık her şeyi unuttuk.  

Güçlü olan güçsüzü susturuyor şiddet aletleri ile. Bu susturma arzusunun 

altında ne yatıyor? Korku mu sizce? Birileri konuşacağı, farkındalık yaratacağı için mi 

susturuluyor?    

Kısacası demem o ki, insanlar değişir, fikirler değişir, politikalar değişir, çevre 

değişir ama kötülük asla değişmez; iyilik de. İyi gölgeler asla ayrılmazlar nöbetten, 

hep bize bakarlar, onların tek mirası olan kentlere ve rüzgarlara nasıl 

davrandığımıza. Her sabah bizi aydınlatan güneşi nasıl bir manzarayla 

karşıladığımıza ve en önemlisi de bize bakarlar.  

Umarım ki biz gölge olduğumuzda şu anki gölgelerin yıpranmış mirası gibi bir 

miras ile karşılaşmayız…                             
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