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Bir insanýn hafýzasýný yitirmesi; hiç bir
arkadaþýný hatýrlamamasý, akrabalarýný
bilmemesi, hatta hafýza kaybýndan önce
yaþadýðý  hiçbir þeyi anlamlandýramayarak,
beyninde oluþan boþluklarý
tamamlayamamasý... 

Basitçe hafýzasýný kaybeden insan
(mesela baþýna sert bir cisimle vurulmuþ
olabilir, bir kaza geçirmiþ  olabilir) adýný
hatýrlamaz. Türk filmlerinin en önemli sah-
neleri bu insanlara çevredekilerin verdiði
yeni bir adla  birlikte þekillenir: 
- Bundan sonra senin adýn M.Türkcan ...

olsun (veya K. Emrah’da olabilir.)
Daha sonra filmin kahramaný geçmiþini

arar durur:

- Benim annem, babam kim, ben kimim?
gibi.
Bir türlü kimliðini oturtup hayatýna devam

edemez.
Filmin sonunda eski hayatýna dair

ipuçlarý yakalar, hafýzasýný kazanýr ve hay-
atýna devam eder.
Ancak bir toplumda hafýza kaybýnýn
oluþmasý ve toplumun böyle bir hafýza

kaybýndan kurtulmasý bir film senaryosun-
daki kadar kolay açýklanacak birþey
deðildir.
Bir toplumda meydana gelecek hafýza

yitimleri bir bireyin hafýza yitimini açýklaya-
cak þekilde de açýklanamaz. 
“1839’da Honduras’taki Kuzey

Amerika Büyükelçisi John Llyod
Stephens, Maya þehri Copan’ý Tanrýlarý
ve her þeyiyle beraber elli dolara satýn

aldý.
1892’de New York yakýnlarýnda, bir

Iraques Kýzýlderili þefi eskiden beri sak-
ladýðý dört kutsal kuþaðý sattý; týpký
Copan fundalýðýnda yükselen harabeler
gibi, deniz kabuklarý ile iþlenmiþ olan bu
kuþaklar da kollektif tarihi oluþturuyor-
du. General Henry B. Carrington onlarý
yetmiþbeþ dolara satýn aldý. 

General Rafael
Leonidas Turijillo
D o m i n i k
C um h u r i y e t i ’ n i
beyazlaþtýrmak için
1937’de onsekizbin
siyahý katletti, hepsi
Haitiliydi; týpký
büyükannesi gibi.
Turijillo, Haiti
hükümetine ölü
baþýna yirmi dokuz
dolar tazminat
ödedi.
2001 yýlýnda, Þilili

General Agusto
Pinochet suçlarý
nedeniyle açýlan pek
çok davanýn sonu-
cunda, 3.500 dolarlýk
bir ceza ödedi. Ölü
baþýna bir dolar.”
(Satýlmýþ Bellek,
Eduardo Galeano,
Zamanýn Aðýzlarý
sf:258)
Bir  toplum düþünün

adýný hatýrlamayan,
kim olduðuna bir türlü

karar verememiþ...
- Biz Türküg (acaba Türküz mü demek

ister?)
- Biz Kýbrýs Türküyüg 
- Kýbrýslý Türk müyüg neyig
- Kýbrýslýtürk yazsak daha iyi olacak...

veya sadece Kýbrýslý, sadece Avrupalý vs.
Ya da bunlardan hangisi, hangileri?” 
Böyle bir toplumda bireylerin evini bile

tarif etmekte zorlandýðýný düþünsenize:
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Gözde Gayde
ggayde@yahoo.com

Geceleri, gerçekleþmesini istediðim düþlerin hayalini kurmayý çok
seviyorum.    Bilhassa barýþ dolu bir dünya hayali... Kim sevmez ki
hayal kurmayý, üstelik barýþ dolu bir dünyanýn hayalini!
Dün gece de kendimi altý-yedi yaþlarýnda Iraklý bir kýz çocuðunun yer-

ine koyarak hayal kurmaya çalýþtým. O yaþlarda kendimi, hayallerimi
düþündüm; pembe, saf hayalleri... Çocukluðumuz, hayatýmýzýn en saf
bölümü olsa gerek....  
Iraklý bir kýz çocuðunun  gece yattýðýnda kurduðu hayaller

nasýldýr?
Gözlerimi kapatýyorum; kapkaranlýk bir yol, silah sesleri ve çýðlýklar...

Hayýr, hayýr!!! Kendimi onun yerine koyup hayal kuramýyorum. Nasýl
onun yerine hayal kurabilirim ki? Onun yaþadýklarýný yaþamýyorum,
sadece yaþadýklarýna iliþkin tahminler yürütebiliyorum. Ölüm korkusuy-
la, sevdiklerini kaybetme korkusuyla geçen günlerini, gecelerini
düþünüyorum. Sanki, kendimi yerine koymaya çalýþtýðým kýz, sürekli
dualar ediyor... Onun gece yarýlarý bomba sesleriyle, ailesinden,
komþularýndan birinin ölüm haberiyle uyanýþlarýný düþünmek bile
istemiyorum. Yüreðimi inceden inceye  bir sýzý kaplýyor...
Onun, geceleri kuramadýðý pembe hayallerinin hesabýný kim vere-

cek? Kim geri getirecek onun çocukluðunu! HÝÇ KÝMSE demeye dilim
varmýyorsa da bunun cevabýný hepimiz biliyoruz... (Herkes kendi
yüreðiyle hesaplaþabilir.) 
Biraz da “Sam Amca”nýn hayalleri üzerine senaryo kuralým...

Irak’taki direniþçilere 
saygýyla Baþka Pembe Düþler Solmasýn



- Kaymaklý Yolu... yok yok, Kemal Aþýk
Caddesi, Arif Aða Sokaðý No... Yok yok
Þht. Ahmet Ýbrahim Sokak No:5, Kermiya
deðil arkadaþým! Metehan Metehan...
Çocuðuna  bir türlü köyünün adýný

öðretemez: 
- Nereliyig be baba

biz?
-Bilelleliyig be oðlum.

Der ama tabelada
Göçeri yazar. (Nereden
göç ettiyse bu köylüler?)
Çocuk tam öðrenir, okul
çaðýna gelince öðretme-
nine anlatamaz,
vazgeçer.
Böyle þeyler bir topluma dýþtan mý

yapýlýr, mesela bir adamýn kafasýna odun
vururlar da aklýný yitirir ya onun gibi
birþey... 
Yoksa bir toplumda böyle bir sendrom

içten mi oluþur, mesela adamýn kaslý bir
vücudu vardýr da beynine az kan gider, gibi
birþey... 
Veya her ikisi de birden mi? Yani hem

içten hem dýþtan; kuvvete önem verdiði
için akýl zaten zayýftýr da kafasýna da bir
odun vururlar hiçbirþey kalmaz. Yani bir
toplumun hafýza yitimi de buna benzer mi
geliþir? 
Kýbrýs’ta köylerin isimleri deðiþtirilmeye

baþlayalý yýllar oldu.
1958; o yýlýn adý (Daha ben doðmadan,

zaten babam daha 10 yaþýndaymýþ).
Emirle  Kýbrýs’a getirtilen T.C. asker ve
bürokratlarý tarafýndan adýna Türk denen
insanlarýn yoðun olarak yaþadýðý yerleþim
yerlerinin yüzlerce yýllýk hatta birçoðunun
da binlerce yýllýk isimleri  tek tek deðiþtiril-
di.
29 Mart 2005 tarihli Gündem

Gazetesi’nde (Türkiye’de çýkar) þöyle bir
haber: 
“Köyümün Ýsmini Verin!
Elazýð’ýn Keban Ýlçesi’ne baðlý

‘Niskuþaðý’ Köyü’nün 1960’lý yýllarda
isminin Aslankaþý olarak deðiþtirilmesinin
kanuna aykýrý olduðu kaydedilerek Ýçiþleri
Bakanlýðý’na baþvuru yapýldý. Baþvuruyu
yapan Av. Hamza Yýlmaz, baþvuru nedeni-
ni þöyle açýkladý: “Keban Ýlçesi’ne baðlý 21

köyün adý deðiþtirilirken, 9 köyün ismi ise
Türkçe olduðu için deðiþtirilmemiþtir.
(Bizde Türkçe olanlar da deðiþti, misal:
‘Kuru Manastýr’ köyünün adý ‘Çukurova’
oldu. y.n.) Aradan 45 yýl geçmesine rað-

men biz resmi
yazýþmalar dýþýn-
da köyün adýný
Aslankaþý olarak

kul lanmýyoruz.
Bu isim deðiþik-
liðinin yasal
deðil ancak
siyasal dayanaðý
vardýr. Asimilasyon
politikasýna karþý
olduðum için bu baþvu-
ruyu yaptým.” 

Elazýð Merkez Ýlçe’de 22, Palu Ýlçe-
si’nde 12, Maden Ýlçesi’nde 22, Keban Ýlçe-
si’nde 21 ve Hazar Bucaðý’nda 12 olmak
üzere toplam 89 köyün ismi 1960’lý yýllar-
da Ýl Ýdaresi Kanunu’nun 2. maddesinin
“d” fýkrasý olan “Ancak Türkçe olmayan
ve iltibasa meydan veren köy adlarý,
alakadar vilayet daimi encümeninin
mütalaasý alýndýktan sonra en kýsa
zamanda dahiliye vekaletince deðiþtir-
ilir” gerekçesiyle Türkçe isimlerle deðiþtir-
ildi. 
.........
Kýbrýs’ta  da resmi evraklar hariç

“Çatoz”a hiç “Serdarlý” demedik. Serdarlý
deseydik eðer “Çatoz’da beygir osurtmak”
deyimini nasýl öðrenecektik. (Merak eden
M.Gökçeoðlu’nun Atasözleri ve Deyimler
kitabýna bakabilir) Ama köyümüzün adýný
da geri istemedik hâlâ...
1974 sonrasý da normal bir süreç halini

alan eski isimleri deðiþtirme harekatý
devam edip gitmekte, kuzeyde kalan
hemen hemen her köyün, mahallenin adý
deðiþmiþ durumda hatta þehirlerimizin bile
böyle bir sorunu var: 

Kimi köylere güneyde adý deðiþen köyün
deðiþmiþ adýný koydular mesela 1958’de
Köfünye köyünün  adý Geçitkale olarak
deðiþti, 1974’te bu köylüler kuzeye göç
edip Lefkonuk köyüne yerleþince bu köye
de Geçitkale dendi, anlatabildim?
Yýl 2003, aylardan Nisan, Kermiya’nýn

Metehan olduðunu öðrendik. Arkadaþlar
sordu:

- Be! Kermiya’nýn ‘Rumca’ adý olmasýn
bu Metehan..!

Bir dönem Karpaz
bölgesine Karpaþa
dediler, sonra da
rahmetlik ... duru-
muna getirtilip
Salamis Bay
Hotel’in adý da
Selami Bey Oteli
olarak deðiþtirildiy-
di. Baf-GaziBaf oldu,
Leymosun-Limasol.

Lefkoþa’ya Lefkoþe
dendi ýsrarla. Maðusa

renkten renge girdi;
Magosa oldu, olmadý. Gazi

Magosa oldu, o da olmadý Gazi
Maðusa oldu. Oldu mu acaba?
1958’de Lefkoþa’nýn Yenicami

Mahallesi’nde oturan büyük dedem kahve
(kahvehane) iþleterek hayatýný sürdüren
kendi halinde bir adamdý. Liderliðin bir
gecede aldýðý kararla canýný kurtarmak için
uzun yýllar giydiði dizliklerinden,
çoraplarýndan oldu... Neneme apar topar
manto diktiler bir gecede. (Dizliði Türkler
giyemezdi çünkü dizlik Gavur -Kýbrýslý
Elenler kastediliyor- kýyafetiydi.)
Yani kýyafetler bir gecede deðiþti, týpký

köylerin, þehirlerin adlarý gibi.
Bir gecede sindirildi, öldürüldü

sendikacýlar, solcular. Ayhan Hikmet’le
Muzaffer Gürkan bir gecede vuruldu. Bir
gecede devlet kurdu devlet bozdu bu lider-
lik.
Ayný dedem “Geceniz güzel geçsin”

dermiþ. 1972’de 69 yaþýnda aniden ve diz-
liksiz öldü.
Bizim gecemiz hiç güzel geçmedi ama

ýþýl ýþýl bir sabaha hazýrlanýyoruz hep birlik-
te, hafýzamýzý yitirmeden.Q
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Kýbrýs’ta  resmi evraklar hariç
“Çatoz”a hiç “Serdarlý”
demedik, Serdarlý desey-
dik eðer “Çatoz’da beygir osurtmak”
deyimini nasýl öðrenecektik.

Ýðrenç mahlukat “Sam Amca” geceleri nasýl uyuyordur acaba? Tahmini
senaryoya göre;  her gece hizmetkarlarý elleriyle sütünü içiriyor, eþi de iyi
uykular öpücüðü kondurup üzerini örtüyordur... Etrafýnda kendisiyle ilgile-
nen birilerini, ona sahte de olsa gülümseyen birilerini  görünce gözlerini
kapatýyor bizim Sam... Peki gözlerini kapattýktan
sonra, yani kendisiyle tamamen baþbaþa
kaldýðýnda nasýl hayaller  kuruyor? Böyle
insanlýktan çýkmýþ biri hayal kurabilir mi?
Kursa kursa, yeni iþgal edeceði ülke üzerine
hayal kuruyordur. Yok caným, onun hayalini
bile kuramaz. O, kodlanmýþ bir robottan
baþka birþey deðil ki... Birileri onu kodlamýþ,
istediði gibi yönetiyor. Bu tip iþler için bir
kukla her zaman bir yerlerden bulunabilir.
Bizler...
Hayallerimiz, hayatýmýzdaki birçok alaný

iþgal eden sisteme karþý, bizi ayakta tutan,

direnmemizi saðlayan tek yerdir. Deyim yerindeyse, biz istemedikten
sonra, kimsenin asla ve asla ulaþamayacaðý tek yerdir düþlerimiz. Eðer
bir hayal kurmuþsak onu gerçekleþtirmek için harekete geçeriz veya
geçmemiz gerektiðini hissederiz. Aksi takdirde gecelerimiz kabusa

dönüþür, uyuyamayýz.
Yazýmýn baþýnda, hepimizin hayal kurmayý
sevdiðini yazmýþtým, özellikle barýþ dolu bir
dünya için. Peki, biz barýþ isteyenler, gerçek-
ten bunun hayalini kurmuþsak, bunun kaçta
kaçýný gerçekleþtirdik ya da bunun için
gerçekten mücadele ettik mi? Geceleri rahat
uyuyabiliyor muyuz? Yoksa artýk hayallerim-
izi de mi onlara teslim ettik? Bunun hesabýný
bir an önce kendi kendimize sormalýyýz.
Iraklý kýzýn çýðlýklarý hala kulaðýmda ve

hala bir yerlerde düþleri soldurulmayan
çocuklar var. Geç kalmadan...Q

Türkeli köyü tabelasý, aslý Ayvasýl olsa

da, resmi törenlerde ve kitaplarda bile
Ayvasýl þehitleri þeklinde ifade edilse de

tabela deðiþtirilerek Türkeli yazýlmýþ.




