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Küresel iklim değişikliği, insanlığın bugüne
dek karşılaştığı en büyük felaket olabilir. Bilim
insanlarının altmış yıl önce öngördüğü sorunlar
şimdi hepimizin karşısında; mevsimler
değişiyor, türler yokoluyor, temiz su kaynakları
azalıyor... İnsanlık kendi geleceğini kurtarmak
adına ciddi sıkıntılar yaşamak zorunda; hayatı
korumak için, yeniden düzenlemek zorunda.

Kyoto Protokolü, küresel iklim değişikliğini
sıkça tartıştığımız şu günlerde, üzerinde önemle
durduğumuz tek metin olsa da; öncesinde
imzalanan diğer antlaşmalar ve yakın gelecekte
imzalanması gerekenler ile birlikte, sürecin
bütününde değerlendirilmeli. Özellikle de
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi (UNFCCC) içinde.

UNFCCC, 1992’de imzaya açılmış bir
sözleşme(1). Amacı tüm dünyada sera gazı
salımını (özellikle karbon ve metan) azaltmak;
kısaca, iklim sistemine zararlı insan katkısının
önüne geçilmesi konusunda bir adım daha
atmak. (Türkiye, 16 Kasım 2003 tarihinde,
4990 sayılı yasayla bu sözleşmeyi onayladı.)
Bundan önce, 1989’da Montreal Protokolü ile
ozon tabakasına zarar veren kimyasalların
üretimi ve kullanımına ciddi sınırlamalar
getirilmişti.

UNFCCC metninin en önemli kazancı, “taraflar
konferansı”dır. Her yıl farklı bir üye ülkede
düzenlenen konferansların sonuncusu, Kasım
2006’da Nairobi’de düzenlendi. Kyoto
Protokolü ise, Aralık 1997’de Kyoto’da
düzenlenen üçüncü toplantıda ortaya çıkmıştır
ve sera gazlarının sınırlandırılması konusunda
daha katı yaptırımlar ve bazı mekanizmalar
öngörür(2). Yürürlüğe girişi de, bu nedenlerle,
16 Şubat 2005’e dek gerçekleşememişti.

Kyoto’nun asıl önemi, endüstrisi gelişmiş
ülkelerin sorumluluklarını artırması ve tüm
dünyada ekonomik büyüme hedeflerinin

sürdürebilirliğini sorgulamasıdır. Tam da bu
noktada, iklim değişikliği sürecinin bilimsel
yönünden de bahsedilmeli: Hükümetlerarası
İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 1988 yılından
itibaren, konu ile ilgili yüzlerce bilim insanını
bir araya getirerek, bu konudaki bilimsel
tezlerin tartışıldığı ve çözüm önerilerinin
raporlar halinde sunulduğu en büyük platform
olmuştur(3). Özellikle 2001 yılında yayımlanan
üçüncü raporda, 21. yüzyıla dair senaryolar
oluşturulmuş ve fosil yakıtların kullanımının

yolaçacağı felaketlere vurgu yapılmıştı.
Modellenen daha “yeşil” senaryolarda ise,
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına
acilen geçilmesi bir çözüm önerisiydi.

Bu konulardaki en yüksek duyarlılık, yine
Avrupa Birliği’nden geldi. Öncelikle Kyoto
Protokolü’ne tam kadro dahil olundu. Hatta,
yeni üye olan ülkelerin daha kolay
uygulamaya geçmesi için, AB ülkelerinin
toplamdaki salımını, gelişmekte olan
ekonomiler lehinde yeniden dağıtan
mekanizmalar kuruldu. Şimdi ise, Kyoto’nun
beklentisinin de ötesinde yeni karbon
kısıtlamaları ve yenilenebilir enerji kullanımını
belirli sektörlerde zorunlu kılan yasaların



uygulamaya geçmesi bekleniyor(4). Böylelikle Avrupa
ülkeleri, Kyoto sonrası politikaların oluşumunda öncü bir rol
üstlenmiş durumda.
Amerika Birleşik Devletleri’nde ise, George W. Bush
yönetiminde yapılanlar pek umut verici değil. Kyoto
Protokolü’nü sembolik olarak imzalayan ABD, ekonomik
gelişimine zarar vereceği gerekçesiyle uygulamaya
geçmemekte ısrar etmişti. Bu durum, ABD’deki çevre
bilincini uyandırdı ve Bölgesel Sera Gazı Girişimi (RGGI)
doğdu. Temel olarak kuzeydoğu eyaletlerinin, kendi
aralarında karbon sınırlaması ve ticareti için prensipler
belirlediği girişimin, 2009 yılında hayata geçmesi bekleniyor.
(5) Bunun dışında eski başkan yardımcısı Al Gore’un, siyasi
konumunu, bu konudaki bilincin artırılmasında kullanması ve
Uygunsuz Gerçek (The Inconvenient Truth) gibi görsel
öğelerle sürecin desteklenmesi oldukça olumlu.

Son dönemde yeni geliştirilen ABD savunmasına ise kulak
vermekte yarar var: Karbon salımı en yüksek ülkelerden Çin
ve Hindistan’da (ve Türkiye gibi diğer birkeç ülkede daha)
yeterince kısıtlama öngörülmemişken, ABD’nin tam katılımı
büyük bir etki yaratamaz. Konu burada, daha ekonomik bir
yaklaşım benimsiyor ve sanayi devriminden beri gelişmeyi
sürdüren ülkeler ile, son yüzyıl içinde büyümüş ekonomiler
arasındaki sorumluluk paylaşımını tartışmaya açıyor.
Şimdilerde yeniden LSE’de ders vereceği açıklanan,
İngiltere’nin eski ekonomi danışmanı Sir Nicholas Stern ise,
bu konuda arabuluculuğa soyundu. Ekim 2006’da yayımlanan
Stern Raporu (Stern Review) ile küresel iklim değişikliğinin
ekonomiye etkilerini inceyen ve önlem alınmaması
durumunda dünya ekonomisinin yüzyıl sonunda %10’luk bir
kayba uğrayacağını(6) saptayan Stern, tüm ülkelerin
sorumluluğu ve zararı eşit paylaştığı bir sistemi hedeflemekte.
Bu amaçla, Çin, Brezilya, Kanada, ABD ve Hindistan’ı
ziyaret edip, akademisyenler ile hükümet üyelerinin harekete
geçmesini sağlıyor. Benzeri çabalar, yeni girişimler için de
önayak olabilir.

Yapılması gereken, UNFCCC ve onun başarılı ürünü
Kyoto’nun açtığı yolda, iklim değişikliğine insanlığın zararlı
etkisini en aza indirecek önlemleri almaya, bilimin ışığında
devam etmek. Bunun için tüm dünya ülkeleri, her ne pahasına
olursa olsun, önerilen çözümleri acilen uygulamaya
başlamalı. Bireyler ise, iktidarlara bu konuda baskı yapmanın
yanında, bireysel seviyedeki tasarrufları göz önünde tutmalı.
Yüzyıllar sonra etkisini gösterecek olsa da, tufan hala
engellenebilir. Hayat devam etmeye değer.

(1) UNFCCC Türkçe Metni:
http://www.iklimnet.org/content/documentation/iklim-degisikligi-cerceve-
sozlesmesi.pdf
(2) Kyoto Protokolü Türkçe Metin:
http://www.kyotoyuimzala.com/doc/kyoto_tr.pdf
(3) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC):
http://www.ipcc.ch/
(4) Avrupa Birliği Enerji Politikası Ana Sayfası:
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm
(5) Bögesel Sera Gazı İnsiyatifi:

http://www.rggi.org/about.htm
(6) Stern Review:
h t t p : / / w w w . h m - t r e a s u r y . g o v . u k / i n d e p e n d e n t _ r e v i e w s /
stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm

Yorum:
Efe Kerem Sözeri

Küresel İklim Değişimi’ne
Avrupa’nın Bakışı
Avrupa Birliği, 9 Mart 2007’de iklim değişimiyle başa
çıkabilmek için bir anlaşmaya vardı. Birlik, sera gazı salımını
2020 itibariyle %20 oranında düşürmek ve birliğe üye
ülkelerin toplam enerjisinin beşte birini yenilenebilir
kaynaklarla üretmek konusunda uzlaştı.

Bazı Doğu Avrupa ülkeleriyle Fransa’nın zorlayıcı
itirazlarına rağmen, Brüksel’deki zirveden çıkan anlaşma,
Almanya başbakanı Angela Merkel’e göre iklim değişiminin
üstesinden gelmek için AB’nin önüne “kararlı ve güvenilir”
hedefler koydu. Blair “Bu zirve Avrupa’nın iklim değişimi
için cesur ve karalı bir harekete giriştiğini gösterdi.” dedi.

Uzlaşmaya liderlik yapan Merkel, AB’nin ABD ve Çin’e sera
gazı salımını kesmelerinde örnek olması yolunda umutlu
olduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu başkanı Jose Manuel Barroso “Bu
anlaşma Avrupa’nın küresel ısınma için önemli adımlar
atabileceğini gösterdi.” dedi. “Dünyaya siz de iklim
değişimine karşı bizimle savaşın diyebiliriz.”

AB, 2020 ile birlikte arabaların ve kamyonların %10’unun
biyoyakıtla çalışmasını ve enerjisinin %20’lik bölümünü ise
güneş ve rüzgar enerjisi ve hidroelektrik gibi yenilenebilir
kaynaklardan sağlamayı temin etti.

Enerjinin %20’sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması,
birliğe 2004’te katılan bazı Doğu Avrupa ülkeleriyle
anlaşmazlığa yol açtı. Bu ülkeler petrol ve kömür kullanımını
bitirecek kadar maddi kaynağa sahip olmadıklarını
savundular. Buna ek olarak, bazı soğuk ülkeler, Danimarka
ve İspanya’ya oranla rüzgar, güneş ve su menşeili güç
kaynaklarını geliştirmede uygun şartlara sahip olmadıklarını
söylediler.

Enerjisinin %80’ini nükleer santralden elde eden Fransa;
Çeklere, Bulgarlara ve Slovaklara, Avrupa’nın düşük
karbonlu ekonominin gelişimiyle ilgili olan planlarında
nükleer gücün de bulunması konusunda destek verdi.
Anlaşma, herkesin uzlaşmaya varabilmesi için, tüm AB
üyelerine toplam enerjinin %20’sini yenilenebilir enerjiden
sağlama hedefi koydu, ancak 27 ülkenin her birinin kendi
milli hedeflerine ulaşmasına izin verildi.
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AB Yürütme Komisyonu her ülkenin milli hedeflerini
belirleyecek. Polonya’nın talebi üzerine, üretim sıkıntılarında
AB milletleri arasında enerji dayanışması sözü verildi.
Anlaşma dahilinde nükleer enerjinin karbondioksit salımının
(admission) azalmasını sağlayacağını ve enerji üretimi
konusunda endişeleri yatıştıracağını belirten bir rapor
hazırlandı.

Angela Merkel nükleer enerjinin yenilenebilir enerji
olmadığını söyledi ancak karbon  kullanımını düşürme planın
bir parçası olarak görülebileceğini kabul etti. Avusturya,
İrlanda ve Danimarka AB’nin nükleer enerji kısıtlamasını
benimsemedi. Almanya hükümeti de atomik enerjiyi
geliştirme konusunda ikiye ayrılmış durumda.

Ka yn ak :  h t tp : / / en vi ron men t .gu a rd ian . co .uk /c l imat echan ge/
story/0,,2030143,00.html

Çeviri:
Aslı SAKALLI

Küresel Isınma İçin Hareket
Zamanı
Yıllarca süren tartışmalardan sonra, geçtiğimiz aylarda bilim
adamları gezegenimizi sürekli ısıttığımız ve bu küresel
ısınmayı engellemek için çalışmadığımız takdirde
yaşamımızın da, yerküremizin de büyük tehlikelerle karşı
karşıya kalacağı konusunda uzlaşmaya vardılar.

Ama hala umut var. Her birimiz, ne kadar basit gözükse de,
bu konuda kimi tedbirler almalı ve küresel ısınmaya dur
demeliyiz. Bu tedbirlere örnek verecek olursak:

-Evde Enerji Tasarrufu: Isıtma sisteminin (hava koşullarına
bağlı olmakla beraber) maksimum verim sağlayacak şekilde
kullanılması, elektrikli araç gereçlerin kullanımına
gösterilecek özen, ışıklandırma,

-Yolda Enerji Tasarrufu: Minimum seviyede benzin
tüketecek araçların kullanılması ve trafiğe yalnızca rahatlığı
önemsenerek her gün özel taşıtla çıkılmaması,

-Ofiste Enerji Tasarrufu: Elektrikli cihazların gereksiz
oldukları anlarda kapatılması.

Bilim adamları elli yıla yakın süredir Hawaii’deki Mauna Loa
Laboratuar’ından atmosferdeki karbondioksit oranına dair
ölçümler yapıyorlar. Vardıkları sonuç ise karbondioksti
oranının, sanayileşmenin 200 yıllık geçmişi süresince
akılalmaz miktarlarda fosil yakıtların tüketimi sonucunda
hızlı bir artışa geçtiğidir. Gezegenimizin iklim geçmişine dair
bilgi edinmek amacıyla, Kuzey ve Güney Kutuplarındaki buz
tabakalarında yapılan derin çekirdek araştırmaları da
havadaki karbondioksit yoğunluğunun artmasının küresel
ısınmaya yol açtığını gösterdi. Uzun yıllardır tutulan sıcaklık
ortalama grafikleri arasında en sıcak 10 yılın son 15 yıl
içerisinden olması da tesadüf değil ne yazık ki...
Daha önceki artış hızının çok üstüne çıkmış olan
karbondioksitin sebep olduğu  bu küresel ısınmanın, bizden

sonraki neslin yaşam süresi içinde dünyanın ortalama
sıcaklığının,geçtiğimiz Buzul Çağ’ın sıcaklık değişimini de
sollayarak 3 ile 10 Fahrenheit  derece arasında bir değişime
uğrayacağını belirten bilim adamları ,gerekli adımlar
atılmadığı takdirde küresel ısınmanın tehlikesinin çok daha
ciddi boyutlara çok daha hızlı bir şekilde ulaşacağı konusunda
endişeli...

Gözde GÜZÜNLER

Küresel İklim Değişikliği
Tehlike Alarmı Veriyor
Almanya'da yapılan bir araştırma sonuçlarına dayanarak,
uzmanlar küresel ısınmanın ciddi boyutlarda olduğunu, bu
yüzden olağandışı sıcaklıkların artmaya devam edeceğini
belirtiyor. Hamburg'da toplanan Meteroloji ve Hava
Değişimleri Kongresinde, olağandışı hava şartlarının sadece
tropikal kuşağın genişlemesi ve çölleşmenin artması gibi
sonuçlar doğurmasıyla kalmayacağının, yağmurlu ve ılıman
geçecek kışlara da hazırlıklı olunması gerektiğinin altını
çizdi. Hamburg Üniversitesi Atmosfer ve Hidrosfer Olayları
Bilimi bölüm başkanı Martin Claussen, havanın zaten bir
süredir mevsim normallerinde seyretmediğine değinerek
öngörülerine kaynak gösterdi. Claussen, tehlikenin
boyutlarını anlatmak için; CO2 yayılımını azaltmadığımız
takdirde birkaç yüzyıl içinde kutupların eriyeceği ve bunun
sonucunda deniz seviyesinin yedi metreye kadar
yükselebileceği örneğini verdi. Konunun ciddiyetinin
vurgulandığı kongrede, yakın zamanda harekete geçilip
önlem alınmadığı takdirde dramatik sonuçların doğabileceği
kaydedildi.

Frankfurt Üniversitesi’nden Christian Schönwiese, kongrede
yaptığı sunumda küresel ısınmanın özellikle Almanya'yı da
kapsayan Orta Avrupa ülkelerini tehdit ettiğini belirterek,
2003’teki normalin üstünde seyreden yaz sıcaklıklarının
önümüzdeki yıllarda da kendini göstereceği belirtti. Özellikle
Güney Avrupa’yı çölleşmenin beklediğine değinilirken,
kışların daha sıcak ve yağışsız olmasının kaçınılmaz olduğu
öngörüldü.

Küresel ısınmanın sonuçlarının birdenbire gözle görülür hale
gelmeyeceğinin altını çizen kongrenin ev sahibi Frank
Böttcher; "İklim değişikliği yavaş bir süreç içinde olacak,
doğal afet olmayacak." dedi.

Meteoroloji ve Hava Değişimleri Kongresi 22 ve 23 Mart
tarihlerinde Hamburg'da 700 katılımcının iştirakıyla
Avrupanın hava şartları konulu en büyük kongresi olarak
toplandı.

Kaynak: http://de.news.yahoo.com/22032007/12/globaler-klimawandel-
koennte-extremen-wetterereignissen-fuehren.html

Çeviri:
İpek HIZLIKAN
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İkinci Dünya Savaşı Sonrası
ve Avrupa Birliği
Almanların kendilerine “yaşam alanı açma” idealleriyle
beslenen saldırgan tavrının neden olduğu II. Dünya Savaşı;
sonrasında yarattığı etkilerle, ilginç bir şekilde, bugüne kadar
hiç gerçekleşmemiş bir bütünleşme sürecine ortam hazırlamış
oldu. Avrupa Bütünleşmesi Projesi için hazırlanan ortamın
tamamını II. Dünya Savaşı’nın etkilerine bağlamak yeterince
güçlü bir tez olmayabilir; ancak savaşın kalıntılarının süreçte
çok etkili olduğu yadsınamaz. Bunu kabul ettikten sonra
savaş sonrası durumu inceleyebiliriz.

Tabii ki savaş sonrasında Avrupa ülkelerini bütünleşmeye
iten birçok neden var. Ancak, bunların en başında Avrupa’nın
genel anlamda savaştan ekonomik çöküntüyle çıkmasıdır.
Savaşın gereği olarak silah sanayisine çok fazla para harcayan
Avrupalılar, bu harcamalarını savaş yıllarında neredeyse
durma noktasına gelen üretim ve ticaret faaliyetleriyle
karşılayamayınca, ekonomik anlamda mağlup duruma
düştüler. Bu, savaşın kazananları için de, kaybedenleri için de
aynı şekildeydi. Bu duruma bir de savaş esnasında hammadde
kaynaklarının ve fabrikaların yok edilmesi de eklenince
Avrupalılar, neredeyse her şeye yeniden başlamak zorunda
kaldılar. İşte tam olarak bu yeniden başlama zorunluluğu
Avrupalıları birbirlerine yakınlaştırdı. Çünkü Fransa savaş
yıllarında tahrip olan kömür ve çelik madenlerinden ötürü
üretimde ihtiyacı olan hammaddeye sahip değildi. Bu
ihtiyacını karşılamak için, kendisine en yakın kaynaklara bir
şekilde ulaşması gerekiyordu. Bunu, düşmanları
Almanya’dan dostane bir şekilde almaları için bir formül
gerekiyordu ve onlar çareyi kömür ve çelikte devletlerin
egemenliklerinden bir parça vazgeçip oluşturacakları bir
yüksek otorite oluşturmakta buldular. Jean Monnet’nin bu
teklifine diğer Avrupa devletlerinden olumlu cevap gelmesi
kesinlikle bir sürpriz değildi, çünkü hepsi Fransa’yla aynı
durumdaydılar ve bir şekilde böyle bir oluşumun içinde yer
almaları gerektiğini biliyorlardı.

Savaş sonrası ekonomik durum, bir başka açıdan daha
Avrupa bütünleşmesinde ilerlemeyi gerekli kılıyordu.
Amerika, savaştan ekonomik anlamda en az etkilenen
ülkeydi. Savaştan hemen sonra üretimine devam edip ticaret
yapmaya başladı. Ancak ticaret için karşısında ihtiyaç
duyduğu muhatabı bulmakta zorlanıyordu. En büyük ticaret
hacmine sahip olduğu Avrupa ülkelerinin ekonomik
bakımdan çökmüşlüğü Amerika’nın da bu durumdan olumsuz
etkilenmesine neden oluyordu. Durum böyle olunca da
Amerika öncelikle Marshall Planı’yla Avrupa’ya doğrudan

para aktarımına başladı. Özellikle Almanya’ya bu pastadan
büyük bir pay ayrılmıştı. I. Dünya Savaşı’ndan sonra
dışlanmışlığın etkisiyle yeniden silaha saldıran Almanlara bu
sefer böyle bir ortam bırakmak istenmiyordu. Amerika, bir
süre sonra artık Avrupa’nın kendi ayakları üstünden durması
ve kalkınmanın doğrudan para aktarımı yoluyla değil, kendi
aralarında birlik olarak hareket etmeleriyle gerçekleşmesi
gerektiğine karar verdi. Bu planın içinde Almanya’nın da yer
alabilmesi için öncelikle Fransa’nın ikna edilmesi
gerekiyordu. Daha evvel belirttiğim şartlarda da bunu yapmak
hiç de zor olmadı.

Savaş sadece bütünleşmeye ortam hazırlamamış, ilerleyen
yıllardaki etkileriyle bütünleşmenin sürdürülmesinde de etkin
bir rol oynamıştır. II. Dünya Savaşı’nın devam eden en büyük
etkisinin Soğuk Savaş’ın kendisi olduğunu kabul edersek,
Soğuk Savaş yıllarının Avrupalıların kendilerini daha fazla
yakınlaşmak zorunda hissetmelerini sağladığı söylenebilir.
Hemen doğularında güçlü bir Sovyet Rusya’yla karşı karşıya
olan Avrupa, kendi içinde güçlü olabilmeliydi ki Rusya
karşısında liberal ekonomisini ayakta tutabilsin. Bunun için
de çeşitli şekillerde birbirlerine yaklaştılar. Demir – çelik
birliği olarak başlayan Avrupa Bütünleşmesi, Soğuk Savaş
yıllarında çerçevesini ve derinliğini artırarak devam ettirdi.
Zaten bu yılların en önemli sonucu olarak bilinen kutuplaşma
ya da ülkelerin birlikler oluşturması modasını en rahat şekilde
karşılayabilen bir yapıya sahip olan Avrupa Bütünleşmesi
Projesi, bu atmosferden oldukça fazla etkilenmiştir.

Yeni savaştan çıkmış bir kıtanın bu kadar kısa sürede
böylesine sağlam bir projeyle bütünleşmeye gidilmesi bu
şekilde özetlenebilir. Savaştan önce de Avrupa devletleri
arasında yakınlaşma anlamında girişimler olduğu biliniyor
ancak savaştan sonra bu sürecin, saydığımız nedenlerle, hızlı
bir şekilde gerçekleştirildiğini söylemek hiç de zor değil.

Yorum:
Özgür ŞENGÜL

Çabuk Unutmuyoruz!
Türkiye çok önemli değerlerini kaybetti şimdiye dek. Liste
gitgide uzuyor, kaybedilenlere yenilerinin eklenmesiyle,
aydınların üzüntüsü, isyanı her seferinde daha da artıyor.
Fakat bu, beraberinde karamsarlığı ve suskunluğu getirmiyor
artık! Aksine sesimiz daha da yükseliyor, isyanımız daha da
artıyor. Sorularımız havaya karışıp yok olmuyor. Sesimiz de
sayımızla doğru orantılı olarak artıyor. O kadar ki,
sorularımız, haksızlığa eleştirimiz çığlık çığlık yankılanıyor.
Rahatsızlığımız artık göz ardı edilemeyecek, yok
sayılamayacak kadar büyük. Konuşma özgürlüğümüze
kastedenlerin, haksızlıkların, cinayetlerin faillerinin de
rahatsızlıklarının had safhaya ulaşmış olmasını umuyorum.
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Çünkü Türkiye kayıplarını çabuk unutmuyor. Türkiye
"Karanlığı Sorguluyor".

Son büyük kaybımız Hrant Dink! Ölümünün ardından iki ay
geçti ama bizim söyleyeceklerimiz henüz bitmedi.
Türkiye'nin üstüne çöken; hepimizi kör, sağır yaratıklar
haline getirmeyi amaçlayan bu karanlık örtü kalkmadıkça
bitmeyecek de! İşte bu yüzden Hrant'ın kaybıyla daha da
büyüyen karanlığı sorguluyoruz! Gözlerini gerçeklere
kapatmayı, hiçbir şey yokmuş gibi davranmayı reddeden
öğretim üyeleri ve öğrenciler olarak günlerdir soruyoruz,
sorguluyoruz. Neden oluyor bütün bunlar? Neler yapabiliriz?
Nasıl Işığa boğarız karanlıkları?

Geçtiğimiz hafta içinde "Karanlığı Sorguluyoruz" oluşumu
içinde gerçekleşen, Murat Hoca'mızın "Laiklik, Kimlik ve
Hrant Dink" adlı konuşması da, sorgulayan seslerin mutluluk
verici bir şekilde yükseldiği “aydınlık” anlardan biriydi.
Samast'ın, pek çok benzeri gibi, "Milletin düşmanı senin
düşmanındır." şeklindeki tipik organikliğe inandırılmasından
bahsediyor, insan doğasını sorguluyordu Murat Akan. Fakat
daha çok bu tür klişeleri bireylerin arasına sokan, aslen
birbirlerine hiçbir düşmanlık beslemeyen grupları birbirine
yabancılaştıran kurumları sorguluyordu. Mahcupyan'ın
"Türklerin de Ermenilerin de birbirlerine 'totalist' bir
yaklaşımla bakmamaları gerektiği" uyarısını hatırlatıyordu
bizlere. Bu iki topluluğun da, birbirlerine tek bir düşünceye
saplanmış ve diğer tarafla uyuşabilecek düşünceleri
bar ındı ran b ireylere sahip deği lmiş ler  gibi
davranmamalarının, Türk-Ermeni zıtlığını yavaş yavaş
silikleştirdiğini, Mahcupyan da Dink gibi deneyimleriyle
görmüştü.

"Her gün suikast olmasa da, suikast gününün belirleyicileri
her günümüzde mevcuttur" diyor Akan. Ne kadar doğru bir
teşhis! Bu noktada bizim yapmamız gereken “belirleyicilik
erki”ni suikastçılardan alıp onu asıl ait olduğu yere
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koymaktır. Yani aydınlık, sorgulayıcı, çoğulcu oluşumları
'belirleyici' kılmak! Böylece düşünce özgürlüğünün hakim
olduğu bir ortama sahip olabiliriz. Ancak bu koşullar altında
fikrimizi belirttiğimiz için “öldürülmeme özgürlüğü”ne
kavuşabiliriz. Bunlar olmadığı sürece neler olduğunu
görüyoruz. Murat Hoca'nın deyimiyle "Dink, konuştuğu için
son bedeli ödedi". Bizse eleştirimizi dillendirdiğimiz için okul
kapısında polis saldırısına maruz kalıyoruz!

Nasıl mı başaracağız bu kadar kökleşmiş, günlük hayatı dahi
sarıp sarmalamış karanlığı ortadan kaldırmayı? Başlangıç
olarak küçük fikir ayrılıklarını, çözülemeyecek
sorunlarmışçasına hayatımızın odağına koymaktan
vazgeçebiliriz mesela. Murat Hoca'nın dediği gibi kurumları
bireylerin arasından çıkartabiliriz. Türk kahvesine birazcık
daha telve ekleriz mesela, Ermeni kahvesi oluverir aynı
kahve. Büyük yıkımlara sebep olan küçük önyargılarımızdan
kurtulduğumuz vakit karanlığın çok daha kolay
aydınlanacağına inanıyorum...

Yorum:
Sumru ATUK


