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Bir Hayattan Gidememek

K ARİN K AR AK AŞLI

Hani bazı günler vardır, şu Orhan Veli’nin “Beni bu havalar 
mahvetti” dediği günlerden. Mevsimden bağımsız kaçak bir 
bahar. Ta içinde, kalbinde şu hayatın her şeye kadir olduğu 
hissi. Onu yaşayanların da... Mucizenin de hayatın parçası 
olduğu iç bilgisi.

2014’te Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesin-
de verilen “Ayrımcılığa Karşı İLEF Evrim Alataş Ödülü”nü 
almaya gittiğimde öyle bir bahardı içimdeki ve dışımda-
ki. Çevremde gözleri ışıl ışıl gençler, bütün sıkıntılara rağ-
men inatla kurulan hayaller, barış diline dair hararetli tar-
tışmalar.

Hani sadece zaman olarak eski değil, artık yok olmuş bir 
şeylere, birilerine hayatınızda sanki başkasının hayatıymış 
ya da masalmış gibi bir hisle bakarsınız ya, hani neredeyse 
sahiplenemeyerek o bir zamanlar parçanızı, işte öyle bir şey 
içimdeki.

2007 yılından beri yürütülen Ayrımcılığa Karşı Dersler’in1 
bir parçası olan ödülü, doğrudan öğrencilerin kendi oyla-

1 “Ayrımcılığa Karşı Dersler”, Altüst Dergi, 9 Mayıs 2017, sayı 23.
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rı belirliyordu. Ödül için basılmış davetiyeyi hâlâ saklarım. 
Evrim Alataş’ın ışıltılı gülümseyişini.

O gün neler konuşmamıştık ki... Ayrımcılığa karşı dersle-
rin başlamasına ilham olan Hrant Dink’i, ödüle adını veren 
mücadelesiyle Evrim Alataş’ı anmış, yalan ve riya dolu bir 
ortamda gazeteciliğin gerçeğin kayıt tutucu olarak üstlendi-
ği rolü, resmî tarihyazımını kişisel ve toplumsal bellek kay-
dının sınavına tabi tutarken basının da bugünümüzün ta-
rihini yazdığını paylaşmıştık. Öyle inançlıydık ki handiyse 
ana akımı bile etkileyebileceğimizi, küçük hakikat delikleri 
açabileceğimizi düşlemiştik.

Dersin ve ödülün kuruluşunda büyük emeği geçen Prof. 
Ülkü Doğanay, 2017’de Altüst Dergi’nde yayımlanan yazı-
sında bu süreci şöyle anlatıyordu: “Medyanın etnik, din-
sel, kültürel azınlıklara, kadınlara, LGBTİ’lere, engellilere ve 
her türlü azınlık grubuna yönelik ayrımcı söylemlerin yay-
gınlaştırılmasındaki, meşrulaştırılmasındaki rolünü sorun-
laştıran, sorgulayan, ayrımcılığın ve ırkçılığın gündelik ha-
yat içinde ve popüler kültürde sinsice yer edinen görünüm-
lerini fark eden, bunlara karşı duyarlılık sahibi iletişimci-
ler, medyanın ırkçı dilini dönüştürmeye talip gazeteciler ye-
tiştirebilmeliydi. Ayrımcılığa Karşı Dersler böyle ortaya çık-
tı... Bu, başından itibaren kolektif bir ders olarak tasarlan-
dı. Dersin tek bir hocası olmadı, ayrımcılık üzerine çalışan 
ve farklı disiplinlerden birçok hocanın, hak savunucusu ör-
gütlerin temsilcilerinin, ayrımcılığa karşı haberler yapan ga-
zetecilerin katkılarıyla gerçekleşti dersler. Dersi alan öğren-
ciler ayrımcılık üzerine çektikleri kısa filmlerle yarışmala-
ra katılıp ödüller de aldılar, 2010 yılında hayatını kaybeden 
gazeteci Evrim Alataş adına bir ödül de verdiler. Ayrımcılı-
ğa Karşı Dersler’in derse tahsis edilen salona sığmayan öğ-
rencileri, tam altı yıl boyunca onun sesini çoğaltan gazete-
ci ve yazarlara ‘Sizden haberdarız, sizi okuyoruz, sizi anlı-
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yoruz’ diyebilmek için İLEF Ayrımcılığa Karşı Evrim Alataş 
Ödülü’nü verdiler.”

Sonra mı? Sonra çok şey oldu. Önce de hep olduğu üzere. 
Yeniden. Ankara Üniversitesi’nden de nice “barış imzacısı” 
akademisyen, şu her cuma gece yarısı patlatılan Kanun Hük-
münde Kararnameler eşliğinde yaşam hakkı, emeğe vefa da-
hil bütün değerler hiçe sayılarak ihraç edildi. Üniversitelerin 
çoğu küskün binalardan ibaret şimdi. Öğrenciler kaynıyor.

Tabii ufak bir ayrıntı olarak hukuk tamamen bitti. Yani, 
şu hukuksuzluğa bir kılıf uydurma ihtiyacı da ortadan kalk-
tı. Her gün öldürülenlerin anması, tutuklu ve gözaltındaki-
lerin davası şeklinde akıyor. Arada sıradan bir hayat sürdü-
rülür taklidi yapıyoruz, kıymet verdiğimiz bir şeylere yo-
ğunlaşmaya, inadına üretmeye çalışarak.

Evrim Alataş’ın adına verilen ödülün de temel taşı olan o 
derslerin çıkış noktasını anlatırken bu insanın duruşuna da-
ir de özel bir şeyler söylüyordu Ülkü Doğanay: “Ayrımcılığa 
Karşı Dersler, ‘Şu çok açık ki, beni yalnızlaştırmak, zayıf ve 
savunmasız kılmak için çaba gösterenler, kendilerince mu-
radlarına erdiler. Daha şimdiden, topluma akıttıkları kirli ve 
yanlış bilginin tesiriyle Hrant Dink’i artık ‘Türklüğü aşağı-
layan’ biri olarak gören ve sayısı hiç de az olmayan önemli 
bir kesim oluşturdular. ... Tıpkı bir güvercin gibiyim ... İn-
sanı güvercin ürkekliğine hapsetmenin nasıl bir bedel oldu-
ğunu bilir misiniz siz ey Bakanlar..? Bilir misiniz..?’ diye so-
ran Hrant’ın sesini, ‘Kimsenin Türkçe bilmediği, cemlerin 
gizli yapıldığı bir köydü benimki. İsmet İnönü gelip eğitim 
enstitüsü açınca herkes dedi ki: Aha, devlet kapımıza geldi, 
modernleşeceğiz. Köyün bir başka mahallesine de Sünniler 
yerleştirilmişti. Herkes hızla Türkleşti. Cumhuriyete sahip 
çıktılar ama cemlerini niye gizli yapmak zorunda kaldıkları-
nı sorgulamadılar. Ayrıca neden Türkçe konuşmak zorunda 
olduklarını da...’ diyen Evrim’in sesiyle buluşturdu. Bu ne-
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denle sadece bir ders değildi. Bu nedenle İLEF’i İLEF yapan 
birçok şeyle birlikte o da ihraç edildi.”

Ayrımcılığa Karşı Dersler artık üniversite dışında Anka-
ra Dayanışma Akademisi ve İnsan Hakları Ortak Platfor-
mu’nun çatısı altında devam ediyor. İlham kaynağı Evrim 
Alataş’ın sözü de her daim bizlerle. En çok sokaktayken. Ne-
dense açık hava istiyor o ses.

Malum, söz, tehlikeli bir araç. Bilgi ve şifa verebildiği 
oranda yalan ve zehir de saçabilir. Uç örneklerinde kişileri 
hedef tahtasına oturttuğu, insanların ölümlerine, sürgünü-
ne, kahra ve ah’a sebebiyet verecek zeminleri açtığı da, ma-
alesef ülkede halen bilinen, yaşanan bir gerçek. O nedenle, 
ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı mücadele, bu zaman ve mekâ-
nın en büyük sorunlarından biri.

Oysa “sorun“ deyince bizde genelde akla iki konu gelir: 
Ermeni sorunu ve Kürt sorunu. Anadolu’nun en eski iki hal-
kını sorunla birlikte tanımlamakla başlar zaten esas sıkıntı. 
Ve bu haliyle, memleketin bu iki koca çıkmazı, ödeşilmemiş 
tarihi bugüne taşır, geleceği de ipotek altına alır.

Evrim Alataş savaşın kıyıcılığını, bizden saklananları, 
Kürt halkının gerçeğini dillendiren sesti. Hem de iç ses. Kat-
lanılmaz acılara karşı mizah duygusunu kuşanır, ayrıntı 
gözleme gücünden damıtılmış o özgün edebi üslubuyla, en 
politik konuyu insan hikâyeli bir çerçeveyle bezerdi. Bu çer-
çevenin kıymetini gazetecilik yıllarının mirası insan hikâ-
yelerine yer verdiği Mayoz Bölünme Hikâyeleri ve sosyalist 
köydeki çocukluğunu ve yakın tarihin bedelli yıllarını anlat-
tığı Her Dağın Gölgesi Deniz’e Düşer kitapları ile yönetmen 
Miraz Bezar’la birlikte yazdığı, Diyarbakır‘da anne ve babala-
rı JİTEM tarafından öldürülen iki çocuğu anlatan ve Antalya 
Altın Portakal Film Festivali‘nden Behlül Dal Jüri Özel Ödü-
lü’ne layık görülen ‘Min Dît’ (Ben Gördüm) filminin hikâye-
siyle perçinledi.


