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Uzaktan da olsa tan›d›¤›m bir kad›n yazar vard›. Feministti. Türkiye’de kad›n
haklar›n› en çok gündeme getirenlerden biriydi. Büyük katk›lar› olmufltur bu konuda. Genç yafl›nda kaybettik maalesef bu yetenekli yazar›m›z›.
Y›llar önce bir pazar günü çal›flt›¤› gazetede bir profesörün eflini nas›l dövdü¤ünü tam sayfa anlatm›flt›. Erkek olan profesördü tahmin edilebilece¤i gibi... Olay gerçekten de tam bir rezaletti. Profesör eflini gün afl›r› dövermifl. Hem de öyle böyle de¤il, ac›mas›zca. Kad›n y›llar süren bu iflkenceye dayanamay›p en sonunda polise s›¤›nm›fl ve olay kaç›n›lmaz olarak bas›na yans›m›fl. Tan›d›¤›m yazar o günkü gazete
yaz›s›nda profesöre demedi¤ini b›rakmam›flt›, adam› çok afla¤›lam›flt›.
Yaz›y› okuduktan sonra içimi derin bir hüzün kaplad›. Uzun süre kendime gelemedim, bofllu¤a bakakald›m. Kad›n›n durumuna elbette üzülmüfltüm. Kim üzülmez ki? Ama kocas› olacak profesöre de üzülmüfltüm...
Erkek dayan›flmas›ndan de¤ildi üzüntüm elbette. Daha neler! Akademisyen dayan›flmas›ndan hele hiç de¤ildi. Bu adam niye böyle diye üzülmüfltüm. Neler yaflam›fl, neler geçirmifl de böyle olmufl? Hayat› boyunca hangi psikolojik ya da fiziksel
sorunlarla bo¤uflmufl da üstesinden gelememifl? Bir insan›n böyle olmas› için çok büyük bir derdi olmal›.
Ben de erke¤im, ben de profesörüm, yafllar›m›z ve co¤rafyam›z da üç afla¤› befl
yukar› tutuyor, ama ben eflimi dövmüyorum. Oysa bu adam dövüyor. Aram›zdaki
fark ne? Benim bu adamdan ne üstünlü¤üm var? Baz› insanlar analar›n›n karn›ndan
kötü mü do¤arlar? Sorunun genetik oldu¤unu hiç sanmam ve ummam. Belli ki
adamca¤›z (“adamca¤›z” deyiverdim!) aflamad›¤›, benim ise hiçbir zaman karfl›laflmad›¤›m, dolay›s›yla aflmak zorunda bile kalmad›¤›m sorunlarla karfl› karfl›yayd›.
Acaba ben ayn› koflullarda ne yapard›m?
Tan›d›¤›m yazara bu düflüncelerimi yazd›m. Adama üzülmeden, adam› anlamaya çal›flmadan soruna genel bir çözüm bulunamayaca¤›n›, kad›na fliddetin tek tarafl› bir sorun olmad›¤›n› söyledim.
Zehir zemberek bir yan›t geldi. Sustum, daha do¤rusu p›st›m. Belli ki yazar›m›z
dayak yiyen kad›n›n ac›s›n› derinden hissediyordu ve olay›n bir baflka yönünü görmeyi reddediyordu. Üstelemenin hiç anlam› yoktu, anlaflamayaca¤›m›z besbelliydi.
Mazluma, ma¤dura, ezilene, ac› çekene, iflkence görene herkes üzülür. Bundan
daha do¤al ne olabilir ki? Ne de olsa merhamet duygusu herkeste vard›r az çok. Bu,
çok büyük bir marifet say›lmaz. As›l marifet ve as›l insanl›k, ve en zor olan›, zalime,
ac› verene, iflkence çektirene, iftira atana, yalanc›ya, kötüye, fenal›k yapana üzülmektir, bu insan neden böyle diye üzülmektir. Bir sanatç›y› ve özellikle bir edebiyatç›y› büyük sanatç› yapan da yetenekten önce iflte bu özelli¤idir.
Bu yaz›y› neden yazd›n diye sual edecek olursan›z... Bir canavara çok üzüldüm de... Öylesine bir canavar ki ad›n› söylemeye bile cesaret edemiyorum.
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