Bazı Fotoğraﬂar Vardır
Der�n İzler Taşır
nem ded�kler� şu hayatta onu başka
yerde aramanın manası yoktur, yaşıyoruz.

Bazı fotoğraﬂara ad, başlık bulmak
güçtür, yazmak �stemezs�n. Bu b�r
anlamsızlıktan z�yade, fotoğrafın ne
kadar der�n �zler taşıdığına bakarsın,
anlatılacak o kadar çok gerçeğ� vardır k�,
onu sözcüklerle, cümlelerle anlatmaya
çalışırsın.
Ş�md� bu fotoğrafın kısa, anlık yaşanmış
b�r durumu vardır onunla başlayalım.
Varacağım yere geld�ğ�mde dolmuştan
�nm�şt�m. Az yürüyünce çöpün kenarında çökmüş b�r �nsanı gördüm. Arkası
dönük olduğundan �lk anda fark
edemed�m ve defalarca yandan
görecek şek�lde yürüdüm. Mümkün
olacak şek�lde de fotoğraﬂarını çekt�m.
Onu görecek b�r yere geç�p �zled�m.
Yanından geçen �nsanlar vardı, durup bu
durumunu anlamaya çalışanlar da,
yanına g�d�p b�r şeyler yapmak �steyen
de utanıyordu! Ve k�mseden ne b�r şey
�sted� ne de d�lenme g�b� b�r derd� vardı.
Açtı o �nsan, aç! Yaşı epeyce vardı, belk�
altmış belk� daha fazla…
Mesele bu teyzeye yardım etmemek
değ�ld�r, mesele onu bu hale get�ren
sebep ned�r? Halkımız büyüktür,
eng�nd�r, elbette, utanana, sıkılana,
korkan �nsanlarımıza destek oluyor,
yardım ed�yor, sah�plen�yor. Çünkü
çürümem�ş, yozlaşmamış, �nsanlığını,
v�cdanını y�t�rmem�ş b�z, m�lyonlarız.
Mesele onu bu hallere get�ren aşağılık
bu sömürü düzen�d�r.
İşte bu fotoğrafı yaratan �nsanlık
düşmanı kap�tal�st s�stemd�r. Halkın her
hal�n� b�ze o sade, yalın d�l�yle anlatan
ustamız, şa�r�m�z Nazım H�kmet der ya;
Ekmek büyük �nsanlıktan başka herkese

B�reyler�n toplumu oluşturduğu �lkes�nden de yola çıkarak, toplumda yaşanan,
b�r b�rey�n meydana get�rd�ğ�, çarpıcı b�r
hareket, b�r olay doğalında toplumu
alakadar eder, toplum bunun muhatabıdır, görmemezl�kten gelemez, �lg�s�z
kalamaz, b�r şek�lde yaşanan duruma b�r
reaks�yon göstermek zorundadır. İnsanın
kend� �ç d�nam�ğ�nde, onu hareketlend�ren, ona bu görev� veren düşünceler
vardır, sess�z kalamaz. Toplumu alakadar
eden olaylara karşı b�r tepk�s�, düşünces�,
sorgulaması, b�r yorumu, söyleyecek
sözler� olur.

yeter/ p�r�nç de öyle/ şeker de öyle/
kumaş da öyle/ büyük �nsanlıktan başka
herkese yeter. İşte bu fotoğraf; b�rçok
Ş�md� şu fotoğrafa baktığımızda tepk�s�z
sebeb� vardır, d�renmen�n ve savaşma- kalmak mümkün müdür!
nın fotoğrafıdır.
Düşünmemek, sorgulamamak mümkün
müdür? Ya da Nur�ye hocanın, Sem�h
Yoksulluğun, açlığın, açlıktan çöpten
öğretmen�n, d�ren�ş�ne; kend� �şler�, kend�
ekmek toplamanın, hastalıktan ölümün, �şler�nden atıldılar, kend�ler� �ç�n d�ren�yor
kader d�ye öğret�ld�ğ� coğrafyamızda,
d�yeb�l�r m�y�z?
�nsan aklının almadığı şu görüntü nasıl
kader olab�l�yor? B�r �nsanın çöpten
B�r ülken�n d�renme gücünün bu �k�
yemek yemes�ne k�m, nasıl kader
�nsanın omzunda olduğu, tar�hsel b�r
d�yeb�l�r? Cellatlar ve �nsanlar aynı
�nançla almış oldukları bu uzun süreçl�
evrende yaşıyor. Bu b�r gerçekt�r.
eylem kararı, d�ren�ş geleneğ� elbette
Mukted�rler d�n� alet ederek, d�n
şahs� düşünülemez. Ülkem�z�, dünyayı
sömürges� �le kend� kader� d�ye öğret�- saran b�r d�ren�ş, toplumu alakadar eden
yor bunu. Ve çoğunluğun sess�zl�ğ�,
b�r d�ren�ş elbette, m�lyonlardan bağımkuzuların sess�zl�ğ� oluyor, boyun
sız değ�ld�r. M�lyonlarca �şs�z genc�n,
büküyor. Bu �nanç sömürges� nereye
�şler�nden atılan akadem�syen, memurun
kadar g�decekt�r? Elbette sonsuz
haklarını da savunan, onlar �ç�n de
değ�ld�r. Tar�h�n zafer dolu sayfası kadar d�renen bu �k� �nsanın d�ren�ş� elbette
nett�r, kışlık saray nasıl yıkıldıysa,
k�ş�sel düşünülemez.
yıkılmayacak saray yoktur, b�l�r�z…
İşte çöpten yemek y�yen teyzen�n
Cennet ve cehennem! Yaşadığımız şu
sefalet�ne tanığız, ona bunu yaşatan
yeryüzünden başka neres� olsun,
kap�tal�zm�n sömürü çarkıdır. D�şl�ler�n�
görüyor ve yaşıyoruz. Saraylarda d�n
�nsanların çev�rd�ğ� bu çarkın kırılmasına,
tüccarları b�nb�r çeş�t yemekle, keyf�ne Nur�ye ve Sem�h’ �n o d�rengen, d�rençl�
key�f katıp cennet� sürerken, çöpten
hal�n�n h�zmet etmemes� mümkün
yemek y�yenler cehennem�n d�k alasını müdür? Değ�ld�r. Çünkü bu d�ren�ş b�zzat
yaşıyor. Dey�m yer�ndeyse burjuva
sömürü düzen�ne karşı ver�len b�r
asalaklar, çöp atmaya burun kıvırırken, mücadeled�r. Düşünceler�m�z ortaktır,
çöp kenarından geçmezken, bu ülkede kurtuluşumuz ortaktır, mücadelem�zde
�nsanlar, çöpten yemek toplayıp yerler, ortak olmalıdır. Toplumu sarsacak, çarpıcı
evlatlarına yed�rmek zorunda kalırlar,
her b�r hareket, eylem; k�ş� kend�nden
hastalık, ölümün ardı arkası kes�lmez
çıkıp topluma dersler vermeye başlar,
g�der. Bu halk düşmanı s�stem�n
öğret�c� olmaya başlar, düşündürmeye
yaratıcısı burjuvaz�, bunları b�l�r bundan başlar, sorgulatmaya başlar ve �nsanlara
b�haber yaşar. Utanmazlıkta sınır
�t�c� b�r kuvvet uygular. Harekete geçmes�
tanımaz; ağaç kökü yes�nler, böcek
gerekt�ğ�n� aşılar. Harekete geç�r�r…
yes�nler daha ucuz der. Böyle de ahlak
yoksunudur. İşte adına cennet, cehenGürhan TORU
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