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Bu ne şiddet!..
Bu ne keyif!..

Bora ve Timur

dövüşüyor. Bora

kazanmak üzere;

Timur’u sırtüstü
yere yapıştırmış diz iyle

bastırıyor; Timur zar zor nefes alıyor. Ama

birdenbire, bütün gücünü toplayıp doğruluyor.

Şaşakalan Bora yana devrilerek, bir anda

kendini yere kapaklanmış buluyor. Gövdesi,

dirseğiyle başını sıkıştıran Timur’un
bacaklarının arasında. Bora artık hareket

edemiyor, yenildi.

Bu ne şiddet!.. Bu ne keyif!..

Timur ve babası Bora, dövüşmeye bayılıyor-

lar. Üstelik Timur büyüdükçe, oyun da daha eğ-
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lenceli hale geliyor; babası artık mahsusçuktan

yenilmiyor, gerçekten, sonuna kadar dövüşüyor.

Timur rol yapmıyor, babasını sahiden alt etmek

isti yor. Bazen canları acıyor acımasına, ama yine

de boğuşmaya doyamıyorlar.

Sevdiğimiz, bizi seven, güvendiğimiz insan-

larla olduğumuzda, şiddetli oyunlardan keyif ala-

biliriz. Bunlar yalnızca oyundur.

Dünya şampiyonu,
altın madalyalı sporcu

İnsanlar; ülkelerinin, bölgelerinin, şehirlerinin ya

da köylerinin birbirlerine karşı mü-

cadele etmesine olanak sağlayan

sporlar yaratmışlardır. Şampi-

yonalar, dünya kupaları ve 

elbette olimpiyat oyunları

düzenlerler. Bu yarışmaların,

savaş sırasındaki çarpışma-

ların yerine geçtiği, insan-

ların mücadele etmeleri-

ne olanak sağlamak için
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yaratıldıkları söylenebilir; ama kuralların çizdiği

çerçeve içinde kalmak ve şiddeti kontrol altında

tutan hakemlere yer vermek koşuluyla. Statlarda,

sahalarda ya da arenalarda, toplarla, ağırlıklarla,

raketlerle, kronometrelerle savaşmak... siperlerde,

savaş meydanlarında, tanklarla, tüfeklerle, bom-

balarla savaşmaktan kesinlikle daha iyidir.

Aşk mektubu yazma olimpiyatları

Yine de bu sporların pek çoğu şiddet içerir, acıya

neden olurlar; insanlar yaralanır, hatta kimi za-

man yaşamlarını tehlikeye atarlar.

Bir Amerikan futbolu oyuncusunun iki dişi

kırıldı; karmaşada dişliğini kaybettikten

sonra çenesinin tam ortasına sıkı bir dirsek

yedi. Takımdan üç oyuncunun da yüzü göz ü

kan içinde.

Boksör yerde, hiç kıpırdamıyor. Hakem dövüşün

bittiğini ilan ediyor, oyuncu nakavt oldu.
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İnsanlar, en şık çiçek buketi, en büyüleyici aşk

mektubu ya da en güzel sebze bahçesi olimpiyat -

ları düzenlememişler! En büyük karşılaşmalar, ge-

nellikle şiddeti taklit eden sporlarda yaşanır.

“Torino - Liverpool mücadelesinde 39 ölü,

600 yaralı mı?

İyi de, bu ne savaşı?

Tarih dersinde böyle bir şey öğrendiğimi

hatırlamıyorum! ”

Savaştan söz etmiyoruz. Biri İtalyan biri İngiliz iki

kulüp arasında, Belçika’da yapılmış bir futbol ma-

çından söz ediyoruz. Bu maç-

ta Torino taraftarlarıyla

Liverpool’lular kavga

etmiş, 39 kişi öl-

müş, 600 kişi de

yaralanmıştı. Fut-

bol stadı, gerçek

bir savaş alanına

dönmüştü. Taraf-

tarlar kendilerini

asker sanmış, maç
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da onların savaşı olmuştu. Karşılaşma, artık bir

savaşı temsil etmekle kalmıyordu; maç, savaşın

ta kendisi olmuştu. Oyunun şiddeti, gerçek şidde -

te dönüşmüştü. Kimi zaman, insanlar şiddet içe-

ren gösteriler düzenleyerek ateşle oynar.

Hepimiz her zaman
biraz korkarız

Mina bir partiden dönüyor ve arabasını

zeminin üç kat altındaki otoparka bırakıyor.

Farlarını söndürmeden önce, çantasının

kapalı olup olmadığına bir kez daha bakıyor 

ve etrafı kolaçan ediyor; geç saatlerde 

hep biraz tedirgin olur.

Yaşar ilk kez büyük bir futbol maçına gidiyor.

Kalabalıktan çok etkileniyor; yanındakiler

durmadan bağırıyorlar. Yaşar, babasının elini

sıkı sıkı tutuyor; biraz endişeli.

Sınıf gez isi iptal ediliyor: Öğleden sonra,

hükümete karşı büyük bir gösteri var.
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Öğretmen, gez i için başka bir gün

belirlemeyi tercih ediyor.

Mina, Yaşar ve öğretmen kaygılı. Oysa kötü hiç-

bir şey olmuyor. Zaten çoğu zaman bir şey ol-

maz: Mina yıllardır evine sorunsuz geri dönüyor;

Yaşar’ın babası hiçbir sıkıntı yaşamadan onlarca

futbol maçına gitti; gösterilerin çoğu olaysız sona

erer.

Yine de bir kalabalığın ortasında, karanlıkta

tek başına yürürken ya da tuhaf bulduğumuz bi-

rinin yanından geçerken, hepimizin endişe ya da

korku duyduğu anlar olmuştur. Birdenbire, dur-

duk yerde şiddetin patlak vermesinden korkarız.

Doğal yaşamda hayvanlar, ansızın ağaçlara

zarar vermeye, çevrelerine saldırmaya, şiddet kul-

lanarak öldürmeye başlamaz. Hayvanları iyi tanı-

yan insanlar, onların ne zaman saldırıya geçece-

ğini, ne zaman saldırmayacaklarını, dolayısıyla

tehlike yaratmadan onlara yılın hangi dönemin-

de, ne kadar, nasıl yaklaşılabileceğini bilirler: On-

ların saldırgan tepkilerini öngörebilirler.

Oysa, böyle bir öngörüyü insanlar için yap-

mak olanaksızdır: Kendiliğinden ortaya çıkıveren
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şiddet, insanlara özgü

bir davranıştır. İşte

bu yüzden, içimizde

şiddet korkusu, tıpkı

küçük bir gece lam-

bası gibi sürekli

yanar.

O başlattı!

Anaokulu öğretmeni, her öğrenciye bir kâğıt

dağıtıyor. Her kâğıdın üstüne pergelle bir

daire çiz ilmiş.

Öğretmen, “Keçeli kalemleriniz i alın,

kurşunkalemle çiz ilmiş çemberlerin üstünden

taşırmadan geçin. Deniz mavisiyle başlayın,

camgöbeğiyle devam edin, son olarak da açık

mav i kullanın,” diyor.

İrem, deniz mav isi kalemini alıyor ve

kâğıdındaki çembere bakıyor. “Başı neresi?”
diye soruyor.

Başı yok! İrem de, öğretmen de çemberin başlan -
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