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san›m›z› en iyi tan›yan, rahat diyalog kurabilen, fakirin dilinden
anlayan, onun hayat›n› rahatl›kla
paylaﬂabilen bir insand›.

A

dnan Kahveci, ayn›
zamanda, dürüstlü¤ün
sembolüydü;
dürüstlü¤ün galibiyeti için çal›ﬂt›, mücadele verdi.
Bu alanda hiç ödün vermedi.
Makam›, bir ikbal vas›tas› olarak
de¤il, hizmet arac› olarak gördü. Hep hizmet verdi, daha fazlas›n› vermek için ç›rp›nd›.
Kahveci, devlet hayat›ndaki
aﬂ›r› israf ile de mücadele etti. Bu
mücadeleyi verirken içme suyu
bulunmayan, çamur içinde yaﬂamay› kader olarak kabul eden in-

sanlar›n hakk›n› düﬂünüyordu.
Bu mücadelesini yak›ndan takip
ettim; beraber oldum. Ancak bu
mücadelede baﬂar›l› oldu¤umuzu
söyleyemem. Kahveci birçok mücadeleyi neticelendirmeden aram›zdan ayr›ld›, erken ayr›ld›.
Kendisini bu derece millete
hizmet için vakfeden, ç›rp›nan,
kalbi insan sevgisi ve hizmet arzusu ile dolu baﬂka bir Kahveci
bulmak zordur. Kendisini yak›ndan tan›d›m, hayran oldum, takdir ettim. Güzel bir memleket evlad›yd›. Hat›ras›n› yaﬂatmak, kendisini sayg›yla anmak hepimizin
vazifesidir. Kahveci unutulmamal›d›r. Gençlerimiz Kahveci’yi örnek almal›d›r. Kahveci’lere ihtiyac›m›z var.•

Adam garsona öfkeyle taba¤›n› gösterdi:
“Bunun bir aç›klamas›n› istiyorum” dedi. “Dün akﬂam da bu
lokantada yemek yedim; ama getirdi¤iniz porsiyon bunun iki kat›yd›. Bir günde porsiyonlar› nas›l bu denli küçültebilirsiniz anlam›yorum.”
Garson adam›n yüzüne an›msamak istercesine dikkatle bakt›:
“Affedersiniz beyefendi” dedi. “Dün akﬂam hangi masada oturuyordunuz acaba?”
Adam dün akﬂam oturdu¤u yeri eliyle gösterdi:
“ﬁurada” dedi. “Tam cam kenar›nda oturuyordum.”
Garson gülümsedi “O zaman hakl›s›n›z efendim” dedi. “Cam
kenar›nda oturan müﬂterilerimize d›ﬂar›ya karﬂ› reklam olsun diye çift porsiyon veriyoruz da...”•
Ö¤retmen derste Yerçekimi Yasas›’n› anlatmaya baﬂlad›:
“Biz dünya üzerinde nas›l duruyoruz biliyor musunuz, çocuklar” dedi. “Yerçekimi Yasas› bunu sa¤l›yor.”
Ön s›ralarda oturan bir ö¤renci hemen parma¤›n› kald›rd›:
“Peki ö¤retmenim” dedi. “Bu yasa kabul edilmeden önce
nas›l duruyorduk?”
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KÖﬁEDEN BUCAKTAN
Mehmet Muhsino¤lu

“Olmaz
Öyle ﬁey!”
Diye Diye...

“Biz bunlar› söylerken, kad›n ve erkeklerin yan yana yüzemeyecekleri, okullarda ayn› s›n›flarda olamayacaklar›, birlikte spor yapamayacaklar› gibi
gerici kararlar mollalar taraf›ndan ard› ard›na
al›nmaya baﬂland›. ‘Müslüman kad›nlar›n yan›nda
fahiﬂelerin yeri yoktur’ denilerek baﬂlar› aç›k
kad›nlara örtünme zorunlulu¤u getirildi. Özellikle
üniversitelerde bu yüzden çat›ﬂmalar ç›kt›.”

Y

urt d›ﬂ›nda 15 y›l “‘sürgün” yaﬂam› süreci yaﬂayan Ayetullah Humeyni,
1 ﬁubat 1979 Perﬂembe
günü Paris’ten ‹ran’a döndü¤ünde, kendisine “özgürlükçü umutlar” ba¤layan solcular ve uzun
etekli mollalar, baﬂkent Tahran
caddelerinde zafer turu at›yorlard›.
Çok k›sa bir süre sonra, yere
yat›r›l›p ensesinden kesilen generallerin “kanl› kelleleri” ve

kurﬂuna dizilen “solcu enteller”in cesetleri üzerinde ayn›
mollalar›n uzun etekleri, “‹slam
Cumhuriyeti”nin sanca¤› olarak
dalgalanacakt›.
O güne de¤in ‹ranl› generaller taraf›ndan ne de çok nutuk at›lm›ﬂt›!..
***
Ocak ay›n›n ilk günlerinde
ABD büyükelçisinin saraya yapt›¤› son ziyaret, ﬂah›n da, saltanat›n
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‹ran’›n son ﬂah› R›za Pehlevi

da sona erdi¤inin, “diplomatik
dille” ifadesi olmuﬂtu. ‹ran’› iﬂgal
eden güçlerin petrol u¤runa tahta
oturttu¤u ﬁah Muhammed R›za
Pehlevi, günü geldi¤inde iﬂi bitmiﬂ tüm piyonlar gibi, Washington taraf›ndan bir anda “delikten
aﬂa¤›” süpürülüvermiﬂti.
ABD büyükelçisi, Muhammed
R›za Pehlevi’yi ziyaretinde Beyaz
Saray’›n “ﬁah ve Pehlevi Ailesi’nin
ülkeyi terk etmesi tavsiyesini” –ya
da talimat›n›– iletiyordu.
ﬁah›n Tahran’dan ayr›lmas›ndan iki hafta sonra, ‹ran’›n
her taraf›nda coﬂkulu gösteriler yapan solcular, mollalar ve
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militanlar, Ayetullah Humeyni’nin liderli¤i alt›nda, giderek aﬂ›r›l›k dozunu art›ran tutucu ‹slam
hükümetini kurmak için
sab›rs›zlan›yorlard›.
***
24 Eylül 1902’de Humeyn kentinde do¤an, 3
Haziran 1989’da Tahran’›n
kalp hastanesinde ölen
Humeyni, ‹ran’da ço¤unlukta olan ﬁii mezhebindendi. Gençlik y›llar›nda
Kuran’› ezberledikten sonra, Kum kentinde kendini
ﬁii mezhebinin ö¤retisine
adad›. Bir din adam› olarak ﬁii hiyerarﬂisi içinde
sürekli yükseldi ve birçok
mürid edindi.
1941 y›l›nda ‹ngiliz ve
Sovyet birlikleri ‹ran’› iﬂgal etti¤inde, Muhammed
R›za Pehlevi, ‹ran’›n ikinci
“ça¤daﬂ” ﬂah› olarak tahta oturtuldu. Yeni ﬁah, Bat›’yla yak›n
iliﬂkiler kurdu.
1953 y›l›nda ‹ngiliz ve ABD
haberalma servisleri ajanlar›n›n
yard›m›yla, önde gelen politik
karﬂ›tlar›n› tasfiye eden ve Bat›
dünyas›n›n kimi “idealleri”ni benimseyen ﬂah, 1963 y›l›nda “Beyaz Devrim”i ilan etti. Bu kapsaml› program, dini kiﬂi ve vak›flara iliﬂkin topraklar›n yoksul
köylülere da¤›t›lmas›n›, kad›nlara eﬂit haklar tan›nmas›n› ve öteki ça¤daﬂ reformlar›n gerçekleﬂtirilmesini öngörüyordu.

***
Bu y›llarda ﬁii mezhebinin “Ayetullah” unvan›na
ulaﬂan Humeyni, ﬂah›n Bat›l›laﬂma program›n› aç›kça k›nayan ilk dini lider oldu.
Kum kentindeki dini e¤itim
merkezinden yay›mlad›¤› öfkeli mesajlar›nda, ﬂah›n devrilmesi ve bir ‹slam devleti
kurulmas› için halka sürekli
ça¤r›lar yapmaya baﬂlad›.
1963 y›l›nda Ayetullah
Humeyni’yi cezaevine att›ran ﬂah, bu karar›n›n ülke
genelinde büyük kargaﬂaya
neden olmas› üzerine, daha
sert bir önleme baﬂvurdu
ve 4 Kas›m 1964 Çarﬂamba
günü, Humeyni’yi ‹ran’dan
kovdu, sürgüne gönderdi.
Irak’›n baﬂkenti Ba¤dat’›n 160 km. güneyindeki Necef, ﬁiiler için kutsal
bir kent olarak ünlüydü. Humeyni, bu kente yerleﬂti ve ilerideki
y›llarda baﬂka ülkelerin TV’lerinde örne¤i s›k görülen “banda
al›nm›ﬂ vaazlar”›n› ülkesine göndermeye, ö¤rencilerini ve müridlerini “uzaktan kumandayla” k›ﬂk›rtmaya baﬂlad›.
Humeyni, din adamlar›n›n hükümet iﬂlerine kar›ﬂmamas›n› öngeren mezhep gelene¤ini bir tarafa
b›rak›yor, ﬁii liderlerini ‹ran’›n yönetimini üstlenmeye ça¤›r›yordu.
***
1970’li y›llarda ﬁah Pehlevi’nin
genel uygulamalar› yan›nda, Pers
Krall›¤›’n›n 2.500’üncü y›ldönü-

‹ran’›n dini ve siyasi lideri Humeyni

münü kutlamak amac›yla düzenledi¤i abart›l› törenler, radikal ‹slamc›lar› daha da öfkelendiriyor,
bu öfkenin karﬂ›s›nda ﬁah Pehlevi de ülkedeki ‹slam takvimini
kald›r›p yerine Farsi takvimi getirerek radikal ‹slamc›lara bir çeﬂit
meydan okuyordu.
Bu ve benzeri nedenlerle hoﬂnutsuzluk yayg›nlaﬂ›rken, ﬂah
bask›c› tutumunu gün geçtikçe
sertleﬂtiriyor, tüm bu geliﬂmeler
halk aras›nda Humeyni’ye yönelik deste¤i güçlendiriyordu.
1978 y›l›nda ‹ran’›n büyük
kentlerinde ﬂah karﬂ›t› gösteriler
patlak verdi. Yaﬂam standard› ve
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15 y›ll›k sürgünden Tahran’a dönen Ayetullah Humeyni, ‹ran
Devrimi’nin lideri olarak büyük sevgi gösterileriyle karﬂ›land›.

genel beklentileri aç›s›ndan doyumsuzluk tepkilerini d›ﬂa vuran
alt ve orta s›n›f, radikal ö¤renci
gruplar›n›n sokak gösterilerini
destekliyor, bu ortamda Humeyni, ﬂah›n zaman yitirilmeden devrilmesi ça¤r›lar›n› yineliyordu.
Aral›k 1978’de silahl› kuvvetler de ayaklanmaya kat›l›nca ﬂah,
ABD büyükelçisinin “tavsiyesi”ni
yerine getirdi, 14 Ocak 1979 Pazar günü ülkesinden ayr›lmak ya
da daha gerçekçi bir tan›mla,
“kaçmak” zorunda kald›.
***
1 ﬁubat 1979’da 15 y›ll›k sür24

günden Tahran’a dönen Ayetullah Humeyni, ‹ran Devrimi’nin
lideri olarak büyük sevgi gösterileriyle karﬂ›lan›yor, kökten dincilik ateﬂi tüm ülkeyi kas›p kavuruyordu. Toplumun geniﬂ katmanlar›n› otoritesi çevresinde
birleﬂtiren Humeyni, ‹ran’› zaman geçirmeden din devletine
dönüﬂtürmeye baﬂlad›.
Humeyni’nin ﬂah taraf›ndan
sürgüne gönderilmesinin 15’inci
y›ldönümü olan 4 Kas›m 1979 Pazar günü, gösterici ö¤renciler
ABD’nin Tahran Büyükelçili¤i’ni
bas›p diplomatlar› ve elçilik çal›-

Humeyni’nin yönetimi alt›na geçen ‹ran’da kad›nlar, erkeklerle eﬂit
olarak sahip olduklar› haklar›n› yitirdiler ve çarﬂaf giymeye zorland›lar.

ﬂanlar›n› rehin al›yorlar, Humeyni’nin onaylad›¤› bu eylemi gerçekleﬂtiren radikal grup, ﬂah›n
‹ran’a gönderilip kendilerine teslim edilmesini istiyor, bu isteklerini gerçekleﬂtirmek için Amerikal› 52 diplomat ve görevliyi 444
gün rehin tutuyordu.
Muhammed R›za Pehlevi,
Temmuz 1980’de M›s›r’da kanserden öldü.
***
Aral›k 1979’da ‹ran’›n yeni
anayasas› onayland› ve Humeyni,
bu anayasaya göre yaﬂam boyu
dini ve politik lider ilan edildi.

Art›k Ayetullah’›n yönetimi
alt›na geçen ‹ran’da kad›nlar,
erkeklerle eﬂit olarak sahip olduklar› haklar›n› yitirdiler, çarﬂaf giymeye zorland›lar, Bat›
kültüründen esinlenen yaﬂam
tarz›lar›n› tümüyle unutmak zorunda b›rak›ld›lar.
ﬁeriat yasalar› ve ac›mas›z cezaland›rma yöntemlerinin uyguland›¤› Humeyni rejiminde bask›c› nitelik, giderek ﬂah döneminde
oldu¤undan daha da a¤›rlaﬂ›yordu. Muhafeletin önce susturulmas›, sonra tümüyle ezilip ortadan
kald›r›lmas› amac›yla binlerce kiﬂi
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ler oldu. Il›ml› reformist kimli¤iyle tan›nan Mohammed Khatami
devlet baﬂkan› seçildi.
Daha sonraki dönemlerde radikal gruplar›n ve mollalar›n, iç
ve d›ﬂ politikadaki a¤›rl›klar› daha da artt›.
***
“Bize yeryüzünde cenneti vaat
ﬁimdi de, ‹ranl› gaetti. Demokrasi gelecek, kimse zeteci-yazar Bahman
fikirleri ve siyasal görüﬂleri
Nirumand’›n kaleme alyüzünden tutuklanmayacakt›.” d›¤› “‹ran” adl› kitaptan
derlenen ve gazeteci
Irak diktatörü Saddam Hüse- Soner Yalç›n’›n 23.10.2007 tarihli
yin’in ordusu taraf›ndan iﬂgal “ensonhaber.com” sitesinde yaedildi. Bu iﬂgal, Ortado¤u’nun y›mlanan yaz›s›nda yer alan
en kanl› ve en uzun savaﬂ›n›n “komﬂu ülkede yaﬂanan dramabaﬂlamas›na yol açt›.
tik geliﬂmeler”in k›sa bir özetini
1982’de kendi r›zas›yla bölge- okuyal›m birlikte ve dikkatle:
den çekilen Irak’›n, bar›ﬂ anlaﬂerhaba... Benim
mas› imzalanmas› önerisini redad›m Bahman
deden Humeyni, komﬂu ülkeyle
Nirumand. ‹ranl›
savaﬂ› sürdürdü.
bir gazeteci-yaHer iki taraf›n yeni silah alt›na
ald›¤› binlerce genç askerin de zar›m. ﬁah›n devrilmesinde aktif
ölümünden sonra, Humeyni, rol oynayanlardan›m. Ve ayn› zaA¤ustos 1988’de Birleﬂmiﬂ Millet- manda mollalar›n, demokrasi ve
ler’in ateﬂkes ça¤r›s›n› kabul et- özgürlük getirece¤ine inanan milyonlarca solcu, demokrat, liberal
mek zorunda kald›.
ve milliyetçi insandan biriyim.
***
Humeyni’nin 3 Haziran 1989 Evet, Humeyni yeryüzünde centarihinde ölümü üzerine, 2 mil- neti vaat etti bize... Demokrasi
yondan fazla taraftar› cenaze tö- gelecek, kimse fikirleri ve siyasal
görüﬂleri yüzünden tutuklanmarenine kat›ld›.
Ülkenin dini liderli¤ine ﬂimdi, yacak, iﬂkence yap›lmayacak, kaAyetullah Ali Hamaney getirilmiﬂti. d›nlara eﬂit haklar verilecek, gi1990’l› y›llar›n baﬂ›nda çok yim serbest olacakt›. ﬁah› deviryavaﬂ da olsa, demokratikleﬂme dikten sonra mollalar›n camiye
sürecine geçiﬂ yaﬂanan ‹ran’da, geri döneceklerinden emindik.
bu sürecin ulaﬂt›¤› en son nok- Devleti yönetecek durumda olta 1997’de yap›lan özgür seçim- duklar›na inanm›yorduk. Yan›lidam ediliyor, kimse sesini ç›karam›yor, bu olup bitenlere, kendine dokunulmad›¤› sürece, seyirci kalmay› ye¤liyordu.
1980 sonbahar›nda ‹ran’›n güneybat›s›ndaki petrol bölgesi,

“M
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d›k. Kitaplardan ezberledi¤imiz
cümleleri, içi boﬂ kavramlar› birbirimize söyleyip duruyorduk.

da olamayacaklar›, birlikte spor
yapamayacaklar› gibi gerici kararlar mollalar taraf›ndan ard› ard›na
al›nmaya baﬂland›. ‘Müslüman
kad›nlar›n yan›nda fahiﬂelerin yeri yoktur’ denilerek kad›nlara örtünme zorunlulu¤u getirildi.
Özellikle üniversitelerde bu yüzden çat›ﬂmalar ç›kt›.
“Bu çat›ﬂmalardan rahats›z olduk. Kad›n sorununun güncelleﬂip ön plana geçmesini istemiyorduk! ‘As›l mücadele, emperyalizme ve kapitalizme karﬂ› verilmelidir’ diyorduk.
“Kad›n sorunu bir yan çeliﬂkiydi, ana çeliﬂki sömürüydü.
Kad›n›n giyim sorunu, emperyalizme karﬂ› verilen mücadeleyi baltalamamal›yd›!
“Peçesiz, baﬂörtüsüz soka¤a
ç›kan kad›nlar art›k aç›kça, gözümüzün önünde dövülüyordu. Baz› kad›nlar›n yüzüne kezzap at›l›yordu. Biz ise hâlâ büyük laflar
ediyorduk; bu tür olaylar› devri-

erﬂey 14 Ocak
1979
tarihinde
de¤iﬂti. ﬁah, ‹ran’›
terk etti. Ard›ndan Tahran’da, ‹ran tarihinin en
büyük yürüyüﬂü yap›ld›. Sansür,
yasak yoktu, istedi¤imiz gibi ba¤›r›yorduk. Fakat mitingde ilk
dikkatimi çeken, kim liberal Musadd›k ya da solcu ﬂehitlerin resimlerini taﬂ›yorsa, mollalarca
dövülüyordu. Pek üzerinde durmad›k bu olay›n. ‘Hele bir kurtlar›n› döksünler, sonra sakinleﬂirler’ diye düﬂündük.
“Ertesi gün gazetede, bir h›rs›z›n genç mollalar taraf›ndan yakalan›p, ad›na ‘‹slam Mahkemesi’
denilen bir mahalli heyet taraf›ndan 35 kamç› cezas›na çapt›r›ld›¤›
haberini okuduk. Bu haberi de
ciddiye almad›k. ‘Üç beﬂ saps›z›n
iﬂi’ dedik.
“Bu arada bira, ﬂa“Peçesiz, baﬂörtüsüz soka¤a
rap fabrikalar›n›n yaç›kan kad›nlar art›k aç›kça,
k›lmas›, sinemalar›n
gözümüzün önünde dövülüyor,
tahrip edilip filmlerin
sokaklara at›lmas› gibi
yüzlerine kezzap at›l›yordu.”
olaylar›n üzerinde ise,
nedense, hiç durmad›k. ‘Ufak min kaç›n›lmaz sanc›lar› olarak
tefek ﬂeylerin’ toplumun de- görüp umursam›yorduk! ‘‹ttifak’,
mokrasi ve ulusal ba¤›ms›zl›k ‘Eylem Birli¤i’ gibi terimlerin peyolundaki çabalar›n› etkilemesi- ﬂinden koﬂup duruyorduk.
ni istemiyorduk.
“Humeyni, ‘Bütün sorunlar›“Biz bunlar› söylerken, kad›n m›z›n sebebi, cemiyetimizdeki
ve erkeklerin yan yana yüzeme- ahlaks›zl›klard›r. Bunlar›n köküyecekleri, okullarda ayn› s›n›flar- nü kaz›mal›y›z’ diyor, genç mol-

“H
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izin yoktu. Kamu dairelerinde
kad›n memurlara tesettüre girme
emri ç›kar›ld›. Asl›nda birçok ayd›n kad›n›n üye oldu¤u kad›n
dernekleri vard›. Onlar kendi küçük çevrelerinde ‘hamilelik tatilinin uzat›lmas›’, ‘eﬂit iﬂe eﬂit ücret’ gibi talepleri tart›ﬂ›yorlard›.
“Biz ayd›nlar ise hep ayn› düﬂüncedeydik: Demokrasi ve özgürlü¤e geçiﬂ
“ﬁiraz’da eﬂcinsel ve fahiﬂe
sanc›lar›yd› bu tür vakalar! Abartmaya gerek
oldu¤u gerekçesiyle dört
yoktu. Hepimiz ‘ana çekiﬂiyi idam ettiler. Benzer olay
liﬂki’ üzerinde duruyorTahran’da da gerçekleﬂti.”
duk; öncelikle d›ﬂa ba¤›ml›l›k ve ekonomik
erkekleri tahrik ettikleri için ka- krizden kurtulmal›yd›k.
d›n spikerler televizyondan ko“Üç ay önce Humeyni, Paris’te
vuluyor; uyuﬂturucu olarak görü- komünistler de dahil olmak üzere
len müzik yasaklan›yordu. Alkol her görüﬂün rahatça örgütleneceiçen, k›rbaç cezas›na çapt›r›l›yor- ¤i bir demokrasiden, özgürlükten
du. ﬁimdi düﬂünüyorum da, in- bahsederken, ﬂimdi tüm solcu,
san zamanla her türlü aﬂa¤›lan- milliyetçi ve liberalleri ‹slam düﬂmaya al›ﬂ›yor galiba... Hiçbirini man› ilan etmiﬂti. Bu sözler üzerigörmüyorduk; basmakal›p ana- ne ilk protestomuzu yapt›k. Mitinlizlerimizin do¤ru oldu¤una o gimize bir milyonu aﬂk›n insan
kadar inan›yorduk ki!..
geldi. Mollalar›n en iyi taraflar› siyasi stratejileriydi; iﬂlerine gelmeysa toplum h›zla dinci- di¤i zaman hemen gündemi deleﬂtiriliyordu. Al›nan ¤iﬂtiriyorlard›. Referandum meseher kararda ‘Tamam lesini gündeme getirdiler. Halka
bu sonuncusu’ diyor- soracaklard›: ‘‹slam Cumhuriyeduk. Ama arkas› hep geliyordu. ti’ni istiyor musunuz, istemiyor
K›zlar›n evlenme yaﬂ› 18’den musunuz?’ Kuﬂkusuz bu bir oyun13’e düﬂürüldü. Parfüm, ruj, saç du; halk›n yüzde 65’inin okuryaboyas›, mücevher gibi kad›n zar olmad›¤› bir ülkede kim ne
malzemelerinin yurda giriﬂi ya- anlard› cumhuriyetten? Yap›lan
sakland›. Kad›n çamaﬂ›r› satan propaganda belliydi; dediler ki:
ma¤azalar›n vitrinlerine sütyen, ‘‹slam’a “Evet” mi, “Hay›r” m› dikombinezon vs. koymas›na bile yorsunuz?’ Biz bu oyunu biliyorlalar terör estiriyordu. Kitabevleri ya¤malan›yor; gazete bayileri
ateﬂe veriliyordu. ﬁiraz’da ‘‹slam
Mahkemesi’ eﬂcinsel ve fahiﬂe
oldu¤u gerekçesiyle dört kiﬂiyi
idam ediyordu. Benzer olay Tahran’da da gerçekleﬂiyor, üç fahiﬂe ve üç eﬂcinsel kurﬂuna diziliyordu. Sesleri ve görüntüleriyle
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duk; ama ﬂöyle düﬂünüyorduk:
‘Önemli olan cumhuriyettir; serbest seçimlerdir; demokratik haklard›r; özgürlüklerdir. ‹slam Cumhuriyeti bunu sa¤layacaksa neden
karﬂ› ç›kal›m?’ Ancak baz› küçük
kesimler bu oyuna gelmemek için
referandumu boykot ettiler. Sonuçta, ‘Evet’ diyen 20 milyon,
‘Hay›r’ diyen ise sadece 140 bindi.
Mollalar bu referandum sonucunu çok iyi kulland›lar. Güya tüm
ülke yapt›klar›n› onayl›yordu. Art›k televizyondan sonra bas›n da
ellerine geçmiﬂti. Sanki tüm muhaliflerin say›s› 140 bin kiﬂiymiﬂ
gibi gösterdiler. Halbuki 20 milyon içinde bizim oyumuz da vard›. Ama art›k bizim sesimizin ç›kmas›na izin verilmiyordu.
“Mollalar güçlendikçe sald›rganlaﬂt›lar. Örne¤in, tiraj› bir milyon olan liberal ‘Ayendegan’ gazetesini kapatt›rd›lar. S›ra sonra
‘Keyhan’ gazetesine geldi; muhalif yazarlar›n iﬂten ç›kar›lmas›n›
sa¤lad›lar. Tüm bu olanlar› protesto etmek için mitingler düzenlemeye baﬂlad›k. Ama iﬂ iﬂten
geçmiﬂti art›k; insanlar y›lm›ﬂt›,
korkuyordu. Özgürlük, demokra-

si ve ba¤›ms›zl›k için ayaklanan
halk›n, bu kadar k›sa sürede de¤iﬂece¤ini düﬂünememiﬂtik. Sanm›ﬂt›k ki, mollalar›n gerici yasalar›na ve kurallar›na halk karﬂ› ç›kacak. Halbuki tersi oldu; mollalar yasak, sansür getirdikçe arkalar›ndan gidenlerin say›s› artt›.
Örtünmek moda oldu! Tüm bunlara ‘gelip geçici bir f›rt›na’ diye
bakmak ne büyük yan›lg›yd›. Komünistlerden, solculardan, demokratlardan, milliyetçilerden
sonra liberal ‹slamc›lar da zamanla mollalar›n hedefi oldu. ﬁah döneminden daha çok insan cezaevlerine konuldu; idam edildi.
Milyonlarca insan can›n› kurtarmak için yurt d›ﬂ›na kaçt›. Kaçanlardan biri de bendim.”
‹ranl› gazeteci-yazar Bahman
Nirumand’›n yazd›klar›, ﬂu tümceyle bitiyor:
“Dilerim bizim hatalar›m›zdan
birileri ders ç›kar›r...”
***
‹ranl› meslektaﬂ›m›z›n bu dile¤ine biz de kat›l›yoruz, onun
bu dile¤ini biz de yank›l›yoruz
ve biz de yineliyoruz:
“Dileriz öyle olsun...”•

Bir aktör yaﬂam›nda ilk kez içi aslanlarla dolu olan bir kafese girecekti ve bundan çok korkuyordu. Onun korktu¤unu anlayan yönetmen aktöre cesaret vermek istedi:
“Korkacak hiçbir ﬂey yok bunda” dedi. “Hem bu aslanlar sütle beslenip büyütüldü.”
Aktör yönetmeninin sözlerine hemen yan›t verdi:
“Olabilir” dedi. “Ben de sütle büyütüldüm; ama ﬂimdi et de
yiyebiliyorum...”•
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