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Ufuk, annes�n�n eşyalarını toplayıp
çanta hazırladığını görünce şaşırmıştı. B�raz da şaka yollu sordu:
-Hayırdır anne, köyünü mü özled�n?
B�r �k� hafta bekleseyd�n beraber
g�der sefasını sürerd�k bağın,
bostanın.
Songül ana b�raz sertçe geç�şt�rmek
�sted�:
-Netçem köyde, sefa sürecek
zamanmı ş�md�? Angara'ya g�tçem,
accık ,�ş�m var. S�z sürün buraların
sefasını.
Ufuk daha da şaşkın, yatıştırmaya
çalıştı anasını;
-Havalar ısınsın beraber g�der�z.
Den�zl� nere Ankara nere. Anne
b�raz mantıklı düşünel�m, 76
yaşındasın, kaybolursun koca
Ankara'da. Hem yakında part�
toplantısı var. Ben anlıyorum sen�n
derd�n�.

IKILI ANALAR

Songül ana haberlerde açlık grev�
yapan gençler� gördüğü günden
ber� evden çıkmaz olmuştu. Çoğu
zaman sess�z ve acılı dönüp dursada
zaman zaman çok öfkelen�yor,
gençler� �şten atanları da onlara
zulüm eden pol�se de ver�p ver�şt�r�yordu, sonra da sıra part�lere,
send�kalara gel�yordu...
Çantasının ağzını kapatıp bel�n�
tutarak kanepeye oturdu. Ağlamanın faydasız olduğuna kanaaat
get�rd�ğ� gün hem ağlamamak �ç�n
kend� kend�ne söz verm�ş hem de
Ankara'ya g�tmeye karar verm�şt�.
Çoktandır �ç�nde b�r�kt�rd�kler�n�n
kızgınlığıyla oğluna döndü;
-Ben�m akıllı mantıklı oğlum,
gençler gün gün ölürken toplanıp
da b�r şey ler yapmak �ç�n ne bekley�p durur sen�n özgürlükçü part�n?
Ufuk'un yüzü ekş�d�;
-Anne lütfen 'Akıllı' deme bana. O
maceracılar da 'akıllı solcu' d�yor
b�ze. Part�m�z daha büyük sorunlar
sorunlarla �lg�len�yor, tüm muhal�ﬂer�
b�rleşt�rmeye çalışıyoruz. Hem �şten
atılmalara karşı açıklama da yaptık.

Songül ana dayanamayıp ses�n�
yükselt�;
-"Uzaktan baktım yeş�l türbe, yanına
vardım estafurullah tövbe" nerelere
saklandınız da görmed�m o
muhal�ﬂer�. Kaç kere g�tt�m de
beş dak�ka duramadım �çer�de.
G�y�m� b�r çeş�t konuşması b�r
çeş�t duran �nsanlar.

meye çalışmak gerek�yor. Hem
sence �nsanların böyle kend�ler�ne
zarar vermes�n�n k�me ne yararı var?
Songül ana hışımla ayağa kalktı;
-İy� ya �şte, y�y�p �ç�n gülün eğlen�n,
m�llet nasıl mücadele ed�leceğ�n�
görüvers�n s�zden. Analar da
boışuna ez�l�p dfuracağına bakıvers�n akıllı oğullarına.
Oğlu sırıtarak �k� kolunu açıp
annes�n�n önüne geçt�;
-Acelen ne annec�ğ�m, Avrupa
b�rl�ğ� açıklama yapmış, gel�şmeler�
b�raz beklemek gerek�yor, uluslararası toplum konuya duyarlı...
Ana sertçe oğlunu �t�p;
-Hele bak şu yarım akıllıya, "Sen
sarmısağı nerde yed�nse g�t ağzını
orda kokut." , başlarım sen�n Avrupa
b�rl�ğ�ne de uluslararası toplumuna
da. Yumruğum sıkılı gözüme uyku
g�rm�yor ben�m b�r aydır , yed�kler�m taş oluyor karnımda. Had�
gözünüzü kapattınız da h�ç m�
yürek, v�cdan kalmadı s�zde. Yetmez
m� o yavruların er�y�p g�tmeler�n�
seyretmek, o anaları görüp te heçm�
kızarmıyor yüzünüz?’ d�yerek çıktı
kapıdan...
B�razda utandıklarından, Ankara'da
Ufuk'un arkadaşları karşıladılar
Songül anayı. "Destekl�yoruz",
"Yanlarındayız" deseler de Songül
ana " İy� �y� , eks�k olmayın " d�ye
geç�şt�rd� onları.

Güzel gülüşlü d�ren�şç�ler tutuklansa da, analar, gençler onların
savunmaUfuk mecburan savunma
fotıoğraﬂarıyla d�ren�yorlardı
ya geç�p kaçamak
Yüksel caddes�ne yakın b�r parkta.
cevaplar vermeye
başladı;
Songül ana Egel�lere has kıvrak
adımlarla d�ren�şç�ler�n yanına
özgür-Ama anne, b�z b�z özgür
yürüdü. Önce "Yavrularııımmmm"
lükçü b�r part�y�z, �nsanlar
dey�p d�ren�şç�ler�n fotoğrafını
özgürce g�y�neb�l�r, özgürce
öptü, sonra analar kucaklaştılar.
konuşab�l�r. B�z açlık grev�
Gözler� neml�, başları d�k, yumruklabulmuyoeylem�n� doğru bulmuyo
rını kaldırıp haykırdılar;
ruz, bu yöntemle sonuç
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�nanmıyoalınab�leceğ�ne �nanmıyo
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ruz. Gen�ş kes�mler�
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