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Bunca zaman yanlış mı biliyordum diye
bir an şüpheye düşüp “Barış” kelimesinin
anlamına baktım. Sözlükte şöyle geçiyor;
“Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belir-
tilmesinden sonraki durum, sulh. Uyum,
karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturu-
lan ortam. Her türlü dargınlığı unutarak
barışmak. Barış antlaşmasını imzala-
mak.” (bakmak isteyenler için, Türk Dil
Tarih Kurumu, Türkçe sözlüğü, 9. Baskı,
1998)

Neden mi şüpheye düştüm. Yıl 1974,
aylardan temmuz Bülent Ecevit; “biz
Kıbrıs’a savaş için değil barış için gidiy-
oruz. Sadece Türklere değil, Rumlara da
barış getirmek için gidiyoruz”, diyordu.
Müdahalenin adı da sadece sağcısının
değil solcusunun da diline yerleşmiş;
“Kıbrıs Barış Harekâtı” oluyordu. Barış
eğer halkın ölmesiyse, barış eğer asker-
lerin ölmesiyse, barış eğer adanın ikiye
bölünmesiyse, barış eğer halkın iradesi
olmadan, hiçbir ülkenin tanımadığı bir
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurmak-
sa, barış eğer hala 40.000 Türk askerinin
adada bulunması ise, evet Kıbrıs’ta barış
mevcut. 

Neden mi şüpheye düştüm. Yıl 2008,
aylardan ocak, Tayyip Erdoğan,
Kuzey Irak’a operasyonun,
sivillere yönelik olmadığını,
barış için, huzur için olduğunu
söylüyor. Egemen çevrelerde,
barışın gelişini operasyon
olarak görüyor. Medya gibi, okul
gibi etkin araçlarla da bu
anlayış, halka aşılanmaya
çalışılıyor… 4, 5 yaşlarında
küçük adam, asker kıyafetlerini
giymiş hazır duruşta! Toprak
uğruna canını feda edecek o
da…

Analarımız…
Oysa katıldığımız bir konfer-

ansta Türk ve Kürt ana birbirine
sarılmıştı. Biz duygulanıp
ağladık ama analar ağlamadılar.
Sesleri titrek olmasına rağmen
kararlıydılar, ağlamadılar… Kürt
ana oğlunun ölüsünü tele-
vizyonda görmüş, 8 yıldır
haberini almıyormuş. Biz de bu
ülkenin vatandaşı değil miyiz
diye soruyordu. Temizlik işçisi
Türk ana ise üzerine basa basa
ölen Türk askerlerinin yoksul
insanlar olduğuna dikkat çekiy-
or.  Derin devlete, nam-ı değer

yüksek makamlara dokundurarak onların
çocuklarından ölen var mı diye soruyor-
du.  İki anamız da; “devlet elden gidiyor
diyorlar ama devlet gider mi, toprak
yerinde duruyor, giden çocuklarımız”
demişti.

Yıllar yılı…
7, 8 yaşlarındaydım. Kıbrıs’ın kuzey

yarısından bakıp, az ötede, sınırın ardın-
da yaşayanlar neye benziyordu diye
soruyordum kendi kendime. Okulun bizi
götürdüğü Barbarlık Müzesi, şehit
mezarlıkları, sınır bölgesi, askeri
cephaneler, silah ve tank müzeleri…
Bebek Ayşe’yi öldüren nasıl bir şeye
benziyordu? Yıllar sonra öğrendim,
sınırın ötesinde bebek Eleni’nin de
öldürüldüğünü... Skevi, Christos, Thekla,
yoldaşlarım, affedin sizi yıllar yılı canavar
sanıyordum ben…

Kimim ben?
Türkiye’de şivemin farklılığından nereli

olduğum sıkça soruluyor. Vereceğim
cevap karşısında gerisi gelecek soruları
bildiğimden, azıcık stresli oluyorum.
“Amca ben Kıbrıslıyım / Kıbrıs adasın-
danım.” Devamı şöyle geliyor; “Siz
Türkleri, askeri sevmiyor musunuz? ”
Eğer amcanın sorusunu Kıbrıslı Türk’üm
diye yanıtlasaydım muhtemelen; “Kıbrıs
bizim yavru vatanımız.  Mehmetçiğin
kanı var orada” diyecekti. Sadece
Türkiye’de kendimi tanıtmam stres verici
olmuyor. Ülkemde, yıllarca Kıbrıslıyım
diyenler vatan haini oldular. Bugün hala
egemen çevrelerce “Kıbrıslıyım” demek
pek de tahammül edilen bir ibare değil.
Ama Rojin’in durumu benden daha kötü.
Bir gece kuşlar fısıldadı Rojin’in hikayesi-
ni… Rojin hala Kürt’üm diyemiyormuş.
Hatta kendini baskı altında hissedip Türk
arkadaşına “ben de biliyorum Kürtçe diye

bir dil yok”, demiş…

Sözlükteki Anlama Geri
Dönüş

Şimdi yazıyı nasıl toparlaya-
cağımı düşünüyorum. Anaların
söyledikleri, asker kıyafetleri ile
hazır duruşa geçmiş küçük
adam, Bebek Eleni,  Rojin… Ne
diyerek, sözü nasıl toparlayarak
yazıyı noktalayacağım? En
güzeli sözlükteki barışa dön-
mek... Barış savaşın bitimi,
silahların susması, dargınların
barışması ise operasyonlar
yaparak barış gelmeyecek,
operasyonlar yaparak küsler
barışmayacak… Ancak
operasyonlar yaparak insanlar
(sivil veya asker fark etmez) öle-
cek. Anaların dediği gibi toprak
gitmiyor, bitmiyor; insanlar gidiy-
or, bebekler ölüyor.  O zaman
barışı getirmek için Safiye ile
Sofia’yı, Gule ile Gül’ü tanıştır-
mak, buluşturmak gerek. Birlikte
türkülerimizi söylemek, birbirim-
izin yarasını sarmak gerek...

Aslında “yazı” hiç bitmemeli
“gerçek” barışı yaratana
dek…�
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