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Emo-Genç

Bir sorun yok mudur sizce?
Haflim ELMAS

Böyle bir bafll›k atarak yaz›ma bafllamak istemezdim.Fakat içinde yaflad›¤›m ülkede  baz›  olaylar ciddi bir
flekilde sorunlar›n var oldu¤unu   gözler önüne  seriyor.Tabi ki öncelikli flart›n gören bir gözün kör olmamas›,
ifliten bir kula¤›n da sa¤›r olmamas›d›r.

Y›llar y›l› çözüm bekleyen  baz›  sorunlar›n görmezden gelinerek karanl›¤a itilmesi için gündemi yapay olay-
larla oyalay›p bu sorunlar› çözümsüz b›rakmak do¤ru bir yaklafl›m m›d›r? Yoksa bu, temizlenmesi gereken pislik-
lerin hal› alt›na itilerek bir süreli¤ine olsa da ortam› hofl göstermek mi?

Baflka ince hesaplar u¤runa türban› gündem maddesi haline getirip bir çok genç k›z›n tedirgin bir halde
soka¤a ç›kmalar›n› sa¤layanlar› görmezden gelebilir miyiz? 

Türban› bir özgürlük meselesi fleklinde alg›lat›p toplumu daha da geriye götürecek tart›flmalar ortam›na
sürükledi¤ini sezemedik mi? Baz› çevrelerin özgürlük kavram›n›; sadece kendi ç›karlar›na olan konularda savun-
du¤unu ve bunun d›fl›nda gerçekleflen en can al›c› noktalar›n özgürlük say›lmad›¤›n› görmedik mi?

Y›llar boyu topluma daha güzel bir hayat vaat edecek siyasi ad›mlar›n önünü kapat›p engellemelere ,her türlü
bask›lara göz yumularak susmay› tercih eden siyasetçiler  bugün daha da güçlenmelerini sa¤lamak amac›yla gün-
demimizde bir karmafla oluflturmuyorlar m›?

Hiçbir farkl›l›¤a tahammül edilemeyen bir ortamda refah düzeyine nas›l ulafl›labilir? 
Ülkede yafla(ma)yan insanlar›n  en temel haklar›ndan biri olan sa¤l›k konusunda k›s›tlamalar yapman›n

mant›ksal bir izah› var m›d›r? Hasta olupta hastanelere gitme iste¤ini k›ran olgular neden hala besleniyor?
Toplumumuzun daha kaliteli bir hayat elde edebilmesi  için gerekli olan e¤itim modeli neden uygulanm›yor?

Çocuklar›n düflünsel becerilerini gelifltirmek yerine ezbere dayal› motiflerin oluflturulmas› sa¤lam bir ad›m m›d›r?
Yoksa insanlar›n düflünmeyi ö¤renmeleri baz›lar›n› korkutuyor mu?

Baz› insanlara yoksullu¤u kader haline getirip yaflam standartlar›n›n alt›ndaki bir rakamla ezmek hofl mudur?
Bunu kendiniz için de ister misiniz?

Savundu¤u bir görüfl u¤runa (belki hakl› belki de haks›z) cinayetlere kurban edilen ya da hapishanelerde
çürümeyi bekleyen insanlar topluluklar› oluflturmad›n›z m›? Ülkenin baz› bölgelerini aç›k cezaevi haline getirme-
diniz mi?

Medyan›n deste¤ini alarak insanlar› birbirine düflman olarak tan›t›p sevgi temelinde olmayan bir koflullar zin-
ciriyle huzursuz ortamlar oluflturup bu sayede ›rkç› sald›r›lar hat safhaya ç›kar›lmad› m›?

Neden insanlar›m›z sokakta rahat gezemiyorlar? Her an u¤rayacak bir sald›r› ve ya bir  olumsuzluk beklemek
zorunda m›y›z?

Herkesi ilgilendirecek  bir konuda dahi sessiz kal›naca¤›n› afl›lamak,eylemsiz bir birey olarak verilen karar-
lar›n yaln›zca uygulanaca¤›n› bildirmek ve bunun aksi durumdaki bir hamlede o birey için ayd›nl›¤›n bitirilmesini
bilmek ac› gelmiyor mu?

Her türlü kurumlar›m›za hak edecek bir konumla gelmeyip ifllerini de isteksiz ve a¤›r yürüterek insanlar› çile-
den ç›karan varl›lara göz yummak olur mu?

Çeteler ve ba¤lant›lar›n› içeren bafll›¤› tek bafl›na ifllemeye kalkarsak ciltler boyu yaz›lar yazmak mümkün olur.
Ayr›ca örnek olarak verebilece¤im birçok alandan bahsetmedim bile. Bu anlatt›klar›m düflündüklerimin az bir

k›sm›n› oluflturuyor sadece. Tekrardan soruyorum ve sormaya devam edece¤im. Peki  listemi say›lamayacak
duruma getiren  bu döngüde bir sorun yok mudur? 

Biz çevremizden sürekli olarak flu laf› duymufluzdur. ”‹yi olan fleylerin erdemini ancak z›tt›na bakarak anlaya-
biliriz.” Ben de diyorum ki; ”ARTIK ‹Y‹ OLAN B‹RfiEY‹ GÖRMEN‹N ZAMANI GELMED‹ M‹?”


