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DOGU ANADOLU BÖLGESİ 

AHUKOÇTAŞ 

KARDELENE SELAM 

Kara namlunun ucundan fışkıran vahşet, korku ve nefret ... 

Silah ölümün temsilcisidir yaşamımızda. Acı bir çığlık, bir annenin gözyaşıdır. Keskin 
bıçağın ucunda parlayan karanlıktır. Namlunun ucundakiyse, kara yolculuğuna hazır 
sinsice bekleyen amansız bir misafirdir ; misafirliğinin bedeliyse bir yaşamın son 
buluşuyla ödenir. Nedendir bu karanlıklara gömülmek, ömrün en güzel çağında? 

Genç, daha yeni çocukluğundan çıkıp, kendi yaşamına başladığı gün, bunun hiç de o 
kadar kolay olmadığını farkeder. Umutlan vardır yakın geleceğe dair, sevgileri vardır 
öylesine içten, öylesine temiz. Amacı yaşam denen savaşı kazanmak, kendi başına 
birşeyler yapabilmek, kendini kanıtlamaktır. Yiyecek ya da giyecek birşeyler 
bulamazken, her geçen gün anne babasının onu okutmak için çabaladığını görürken, 
nasıl kazanır bu zor savaşı? Bu kahroluş onu her geçen gün daha fazla bitirmez mi? 
Kalbindeki sevgi de onunla birlikte tükenmez mi yavaş yavaş? Tükenir elbet! 
Sevginin yerini nefret alır yaşama karşı. Önünde iki yolu vardır onu bekleyen. Ya bu 
gidişe, yaşama daha başlarken son vermek, ya da kaçıp kurtulmak bu karanlıklardan, 
yolun sonunda bir ışık bekleyerek. Ne yazık ki bu ışık hiç görünmez. O artık 
özgürdür, belinde taşıdığı kara namludur onun en yalan arkadaşı, soğuk iliğine 
işlerken, o kuytu bir köşede başbaşadır yeni kaderiyle. 

Bu kader başka yaşamların da sonudur, sadece bir bilinçsizliğin sonucudur. Bu 
bilinçsizlik onu korkutmuştur, kaçmayı seçmiştir karşılaştığı düşmandan. İşte o an 
savaş sona ermiştir daha başlamadan. Üstelik çok da ağır bir yenilgiyle .... 

Ve başka bir dünya, başka umutlar .. . . Bir üniversite gençliği, onlar daha şanslılar. 
Ama farkında değiller sahip olduklarının, ortak yanları bilinçsiz oluşları, sahipsiz 
oluşları .... 

Yepyeni fikirleri vardır gün ışığı görmemiş, umutlan gün geçtikçe filizlenen 
tohumlardır sulanmayan ve zamanla birer birer solan. O artık kendisinden istenileni 
yapan bir robot gibidir, oysaki tek istediği kendi kendine gelişip, büyümektir. Ve gün 
gelir gömer düşüncelerini, başka uğraşlar edinir. İçki, kumar, sigara ... Bunlar onu her 
gün eritirken, alıp götürürken gençliğini, içinde bir nefreti büyütür tüm insanlara, 
yaşama karşı. Düşünceleri artık yapıcı değil yıkıcıdır. Küçük bir anlaşmazlıkta içinde 
büyüttüğü nefreti savurur, kurtulmuştur artık ondan, içindeki o korkunç canavardan. 
Bu canavar, tüm yeteneklerini yitirmesine neden olmuş, gençliğin yüzünde bıraktığı o 
taze tebessümü alıp götürmüştür. Elinde olmadan bu canavara yenilmiş, gençliğini 



gereksiz alışkanlıklara ve şiddete teslim etmiştir. Ondan arta kalansa keskin bıçak, 
silah ve kan ... 

Gençliğe kim öğretecek bir gün yanlış yolda olduğunu ? Bilinçsizliğine, sahipsizliğine, 
yalnızlığına kim bir son verecek? Kim ona" Başarırsın, başaracaksın ! "diyecek 

Bence bunu sağlayacak olan, büyüklerinden görecekleri biraz ilgi ve biraz sevgi. 
Tecrübeleriyle, destekleriyle, o içten sımsıcak sözleriyle yardımcı olabilirler 
büyüklerimiz gençlere. Gençler, büyüklerini sonuna dek dinleyeceklerdir ; yeter ki 
birazcık dinlenebilsinler, anlatabilsinler sorunlannı, gelecek için planlarını," işte ben 
buyum." diyebilsinler. 

Bir aile içinde başlayacak olan iletişim, gün gelip gençlerle büyükler arasındaki bu 
aşılamayan uçuruma bir köprü kuracaktır. Bu iletişim küçük yaşlarda olumlu başladığı 
takdirde, gençlik döneminde de o kişide olumlu izler bırakacaktır. 

Genci tecrübeleriyle bilgilendiren bir anne-baba onun en büyük yardımcısı olacaktır 
yaşam yolunda. Fakat ailenin desteği ve ilgisi tek başına yeterli olamaz bir genç için. 
Bu konuda devlete de büyük görevler düşmektedir. Gençliği tüm kötü alışkanlıklardan 
uzak tutacak yeni uğraşlar yaratmak, kendi yeteneklerini gösterebilecekleri iş sahaları 
açmak, toplumda söz sahibi olmalarını sağlamak. Yoksa çözüm onları susturmak, 
büyüklere hiç yakışmayan davranışlarda bulunmak değil. Çünkü bu davranış bir süre 
için gençleri durdursa da durduramaz içlerinde biriken o korkunç nefreti. Önemli olan 
gençlere şiddet yerine şefkati, nefret yerine sevgiyi, korku yerine cesareti aşılamak. 


