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Tam da “Yenilikçi-Yaratıcı Bir kent; Eskişehir” başlıklı yazımın yayımlandığı gün (26 Kasım),
benim aziz halkım bu kez Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ndeki çocuklarını dövdü. Hem de, farklı
siyasî görüşler, farklı kültürler konusunda çok daha hoşgörülü insanların yaşadığı bir kentte...
Üstelik, 12 Eylül karanlığını getiren günlerde bile, öğrencilerinin elden geldiğince daha az zarar
görmesine çalışan bir üniversitede... Lütfen, ‘dövenler korumaydı, polisti, halk değildi’, deyip halkı
arkalamaya çalışmayın. Halkımızın büyük çoğunluğu, üniversitedeki çocuklarının öldüresiye
dövülmesini Türkiye ölçeğinde onaylamasa, tepkisiz kalmasa, o çocuklar öylesine dövülebilir mi?
Ha kendi dövdü, ha dövene ses çıkarmadı; arada ne fark var?
Halkımın polisleri üniversitedeki çocukları hep döver. Hafızamda iz bırakan ilk tanıklığım, 1950’li
yılların sonlarına rastlar. İstanbul’daki üniversite öğrencilerinin, dönemin Başbakanı Adnan
Menderes üzerinde odaklanan protestolarının merkezi İstanbul Üniversitesi’dir. Yaptıkları,
Demokrat Parti iktidarının giderek tırmanan baskı rejimine karşı seslerini yükseltip demokrasiyi
savunmaktan ibârettir. Yanıt, halkımın atlı polislerinin üstlerine sürülmesidir. Beyazıt
Meydanı’ndaki nal şakırtıları hâlâ kulaklarımdadır...
Daha sonra da bu sürüp gitti… Hele 1971 müdahalesine ve 1980 darbesine giden yıllarda polis
dayağı arş-ı âlâya çıktı. Her iki dönemde de askerlerce arkalanan halkımın polisi halkımın
çocuklarını işkencelerden geçirdi. İş, çocukların asılmasına kadar vardı. O zamanlar dahi, halkımın
büyük çoğunluğu yapılanları onaylamadı mı?
Şimdi bazılarınız diyecek ki, ‘halkımın polisi’ dedin, sorumluluğu halka yıktın, hadi bunu, ülkeyi
sivillerin yönettiği dönemler için kabûl edelim. Ama, 12 Mart, 12 Eylül dönemlerinde yapılanlardan
da mı halk sorumlu? Evet. Yahu, işkenceyi, hem de öldüresiye, ‘halkımın polisi’ yapmadı mı?
Yaptı. Onları kim arkalıyordu? Askerler… Tamam. Hattâ o askerlerin başındaki generaller, sivil
yönetimce ilân edilmiş sıkıyönetimin gereklerini yerine getirtmeyerek, iktidara el koymanın
şartlarını hazırlamak için, halkımın çocuklarının birbirlerini öldürmelerine göz yummamışlar
mıydı? Yummuşlardı… Emellerine nâil olduktan sonra da işkenceleri sürdürtüp, emir kumanda
zincirlerine bağlı mahkemelerde halkın çocuklarını yargılatıp onlardan bazılarını da astırmamışlar
mıydı? Astırmışlardı… İyi de, bunları yapan generallerin yargılanamayacağını hükme bağlamış bir
anayasa, 1982’deki referandumda %92,7 oranında halk tarafından onaylanınca, nasıl oluyor da bu
işlerde o halkın sorumluluğu olmuyor?
Bazılarınız hâlâ, haksızlık ediyorsun, o zamanlar o anayasa ‘kahir ekseriyetle’ onaylandı ama,
şimdi bak, aynı halk 12 Eylül anayasasını değiştiren anayasa maddelerine % 58 evet dedi, diye
düşünüyor olabilirsiniz. İyi de, o çocuklar yine dövülüyor. O ‘evet’çi halkım nerede?
Belki bazılarınız da, yazdıklarımı doğru ama eksik bulacak ve diyecekler ki: Dövülen sâdece
üniversitedeki çocuklarımız mı; hakkını arayan işçilerimiz daha mı az dayak yiyor? Haklısınız...
Ama, ‘işçilerimiz dövülürken’, bu bana biraz, ‘işçilerimizin dövünmesi’ gibi geliyor; ‘ah biz ne
halt ettik de, bunlara oy verdik’, kabilinden bir dövünme... Farkındayım, bunun kara mizahla
geçiştirilecek bir yanı yok; ama, daha iyi bir dünya arayışının o yaşlardaki heyecanını yaşayan
üniversitedeki çocuklarımız dövüldüğünde de hâlâ tepkisiz kalıyorsak, oturup biraz düşünelim.
Düşünmemize ne gerek var, AKP nasıl olsa bu meseleyi çözme yolunda, diyenleriniz varsa buna bir
diyeceğim yok; çünkü doğru: İlk ve ortaöğretimde hazırlığı yapılan köktenci düzenlemeler ve
atanan YÖK-Çankaya rektörleriyle başlatılan üniversitelerdeki dönüşüm sâyesinde, genç beyinlerin

belirli bir dogmanın kalıbıyla şekillendirilmesi başarıldığı zaman, ortada ne herhangi bir şeyi
sorgulayan kalacak ne de olanlara tepki duyup eylem yapan… Eh, o zaman halkımın polisi de
çocukları niçin dövsün ki!
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