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Bir tuhafttr ceza avukatligt. Applamayacakstruz, luzmayacak-

sintz, aklamayacaksiniz da. Bunlar olmaz mt? olur. Ama hep icinizde 

olmalt. Bakt§lartruzda kacak bulunmasm. Kar§mtzdaki suclunun 

gozlerinin icine bakm, dostca. Orda derdini dokmek isteyen «insanm 

goreceksiniz. Bundan sonrast kolayla§tr. «Insan, insamn zehrini ahr» 

derler, halk dilinde. Ceza avukatliginin yarist budur. 



Bu kitaptaki amlarm bir lusimm ya§adun. Bir kismtm 

«Adliye koridorlan»nda meslekdallartmdan duydum. 

Her olayt, anlamca «agirlik noktasi»m goze carpacak 

bicimde yazdim. Meslek sum nedeni ile ki§ilerin 

tammnamamm saglayacak 	 yaptim. 

Kendimden cok §ey kattim. Bu kitap bir belgesel 

degildir. 

F.E. 
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1. OLUM CEZASI : 

olam cezast en agtr ceza saythr. En agtr suca en agtr 

ceza verilmelidir ki aynt suclari Weyeceklere ibret olsun, 

iVemesinler (!) Ya Olamii gore alanlara ne diyecegiz? 

Cezaevinde intihar edenler arasmda Omar boyu hapse 

cogunluktadtr. Demek ki yaprnak, bazen 

Oliimden daha apt-  gelebiliyor. Mahkemeler ‹thata» etmez 

mi? eder. Ya astlantn sucsuz oldugu sonradan anlaphrsa. 

Hatamtzt nastl dfizeltecegiz? Tophn, kendini istedigi kadar 

saystn. Yine de bazt hatalart tantir etinek elinde 

degildir. 

<‹Chessmart, hava gecirmez odactkta, pencerelerden 

verilen siyaniir gaztru solumaya bagachgtnda son sozleri 

ruydu: orzemi yob) 

a) 1st: 

Ceza Usual Kanununda bir hilkiim varchr:1m cezasma 

mahkam edilmi§ °lam avukah isterse, nnivekkili asihrken ham 

bulunabilir. Kanuna gore mahkeme heyetinden de bir zat bulunacak. 

Yetersiz. Olum cezast veren agn ceza heyeti (fakat kim verdi ise 

onlar) tilmden ham bulunsun. Uygulama hic Boyle olmuyor. Ne 

hakimler gidiyor, ne avukat. Hepimiz gidelim. Goreceksiniz, oliim 

cezast azalacak. 

Avukatltga yeni ba§lanll§lim. Adam kurtaramadim. Yfflar 

gecti. inancum kaybettim. Adam sucsuzdu. Infaza gittim. Sehpa 

ham& Infaz memurlari beni yadirgadriar, «acemi avukat» oldugumu 

anladilar, onem vermediler. Adam bir sigara istedi. Bende yoktu, vere-

medim. Ba§kasi verdi. Sonra bana dondu. Elimi tut dedi, tUttum. 

Adam soguyordu. Eger insamn nasil sogudugunu bilmerseniz, oltim 

cezasnu cesaretle savunursunuz. Oyle ya, herkesin tstst kendine (!). 
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Ba§efendi: 

Fakilltede ogrenci iken .akir ceza mahkemesinde katiptim. Yast 

kemale ermis, umur &mils bir baskatibimiz vardi. Emekliligini 

bekliyordu. Sabahlart hepimizden erken gelirdi. Durusma olmayan 

zamanlarda derse calismama goz yumardi. Kitaplara kendimi 

kaptirdigim strada miibasire seslenirdi: 

— Mehmet, bir gay soyle katip beye. benden. 

Bir sabah erken gelmistim. Onu, dosya tistfine 	bir 

yargitay kararim okurken gordiim. Bir kac damla yas 

gozlerifiden, kararin fistiine. Ozfildtim. Yaslt adamm aglamast, baska 

turlii dokunuyor insana. Yanma sokuldum. 

— Birsey mi oldu, Basefendi, dedim. Bugulatunis gozluklerinin 

iistfinden baktt. 

— Idam tasdik gelince ben her zaman *arm, oglum, dedi. 

Ceketinin kolu ile kararin fistiindeki yallart kuruturken, gOzlerimin 

icine bakti, uzun uzun. Ama uzaklara bakar gibiydi. 

— Bugtin izinlisin, git evinde 	Kimbilir, belki ilerde bir 

§eyler yapabilirsin, dedi. 

Benim « 0 1 u m c e z as r »na karst olmamm cesitli nedenleri 

varchr. Insan yalinz ditstine diistine bir §eyin yaninda ya da 

karstsinda oluyor. 

c) Mahkeme: 

Karart «m a h k e m e» vent. Mahkeme ogercek kisi» degil, 

ottizel kisi» de degil. byle ise nasil olupta mahkeme Adam karano 

verebiliyor (!). 
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Bence mahkeme ,hakim,) ile «santicv arastna bir 

?<tampon bolge>, koymak isteginden dogdu. Halbuki, 

yazart bilinmesi gerekli en Eutsal yam 

Hakim, «bu hilkmii ben verdint » diyebilmeli. Ya « top 1 

um a h k e me» (O. (lc k4iyi bir araya getiriyoruz. 

??Mahkemes diyoruz. Bu her Fyden evvel aritmetik 

kurallartna ayktrt. tic kipyi toplaytnca mahkeme 

ctknutz. Toplu mahkemeyi kabul edersek, arkastndan 

‹?oy,› gelir. Oylama yoluyla Adalet 	Hakinderden biri 

karara muhalif kahrsa, bu onun kararin dogruluguna 

inanmadtgint gOsterir. Bir hakimin dahi suphe ettigi 

kararus dogrulugunu, topluma nastl kabul ettirecegiz. 

Olay: Mahkeme olfim cezast vermisti. Balkan muhalif kalmasti. 

Karat-  durusmada tethim edilecekti. Karat] baskan okur. Karat 

okunurken herkes ayaga kalkar, yalmz hakimler oturur. Usul boyle. 

Dinleyiciler de, biz de ayaga kalktik. Ba.kan kagidi al& Karart 

okuyacaktt. Kekeledi, durakladt. Konusannyordu. Biraz soma 

sagdaki fiye kagich basica= elinden al& Kfirstinfin dibindeki zabit 

katibine uzatti. Oku dedi. Katip okumaga baslarken hayretle gordiik. 

Balkan da ayaga kalkmish. Dudaklart titredi, birseyler soylemek 

istiyordu. Soyleyemedi. Kararm okunmast bitinceye kadar ayakta 

kalch. Basica= sararmi yfiziinfi unutamiyorum. 

c) idamhk Aziz: 

Bilirsiniz, Hukuk her seyin stiresinde yapilmastru ister. Fakat bir 

sure varchr ki, Kanunda yerini bulamazstruz. Olum cezasina hiikine-

dilmesinden, bu cezanin yerine getirilmesine kadar uzunca bir sure 

geger. Buna «korkung sure» adult verebiliriz. Anayasalar iskenceyi 

yasaklaya dursun. Bu sure iskencedir. 
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Bir dergide olcumuvum. Amerika'mn hir kentinde, 

geceleyin, gizlice elektrik, sandalyesine oturtu-

lur, ceza boylece yerine getirilirmic. Fakat sandalye cok 

aktm cektiginden, lambalar zaytflaytnca Hukumluler 

°lap ogrenir, bagirmaya, eualart parcalamaya, agla- 

maya bqlarlarnztq. 	 ozel bir jeneratorle 

sakotcayt gidermWer. $imdi kimse fark etmiyormtg. 

Elektrik sandelyesine konulan k4iyi cant. bolmenin 

arkastnclan seyre cagrtlan hukumluniin babas: stiyle 

demiVi oElektrik dalgast vurdugu zaman bapndan 

dumanlarm ctiatgtnt gordam. Hayktrchgtmt hattrhyo-

rum,), 

Bizim cezaevlerimizde daha ilkel carder uygulamr. Oliime 

mahkilm olan, bir bahane ile kogu§tan alimp, hiicreye konur. Zamani 

geldiginde sehpaya gotiiriiliir, gizlice. 

Sivas cezaevi 1110(1th-find cok severdim.. Andarim cok dinle-

mi§imdir: Kogu§ta tek idamlik, Aziz'cli. Miidiir oinfaz emri»nin 

gelmek iizere oldugunu hesaplami§ti. ocare» ye ba§vurulacakti. 

Mahkumlann yatma saati idi. Yatak agiyor, soyunuyor, tiryakiler son 

sigaralarim icerken, tek tiik konu§uyorlardi. Birden iceriye gardiyan-

lar girdi. 

Ba§gardiyan oellef ba§a, herkes yatagfmn ba§ina» dedi. Arama 

- tarama sessizce, olaysiz geciyordu. Aziz'in yataginin yaninda bir 

gardiyan sags, solu sacip ceki§tiriyordu. Birden bir sustali caki yere 

kayiverdi. 

Ba§gardiyan 0Aziz, biz de seni uslandilar arastna koymu§tuk. 

Yaziklar olsun, yiirii hilcreye» diye ctktstt. Aziz a§kin uzgun 

oVallahi, benim degil» diyebildi. Sonra hifsla dudaklarim isirdi. 

Kogu§takilere «Kim etti bunu» diye sordu. Ba§gardiyan kolundan 
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cekti, Aziz'i. Kogu§un kapisindan gikmadan once, kagit oynarlarken 

birkac kez aralarinda tatsizlik gegen Veysel'in tiniinde durdu. 

<<Vicdam kink, sen ettin. Anam, avradim olsun» diye ba§layarak 

Veysel'in yakasina sarildi. Gardiyanlar omuzlanna yamip Aziz'i 

ayirdilar. Veysel <<Ulan amma da acemisib be. Anlamadin mi? 

idamliklan hiicreye boyle alirlar» Aziz durakladi. Bir §ey diyemedi. 

Gardiyanlar gidince, Veysel'i kogu§takiler bir hayli lurpaladilar. 

Neye yarar. Veysel oyunu bozmu§tu. 

Hilcrenin oniinden gegenler Aziz'in igerde bazan 

bazan bildigi dualan yiiksek sesle okudugunu, yalvardigini, bazan da 

i§i kendisinin yapmadigini, haykifdigim duyarlarch. 

Neden sonra beklenmedik bir olay oldu. Tel gelmi§ti. Miidfir 

nobetci gardiyana hemen Aziz'i getirmesini emretti. Aziz asilacagini 

anlami§ti. Onu siiruklercesine iki gardiyan, giicliikle getirebildiler, 

miidiiriin odasina. Yiizii sararmi§tt. Miidiir, «Aziz, oglum, tel geldi, 

okuyayim» dedi, fakat okuyamadi. Aziz durdugu yerde garip bit titre-

meye tutulmu§tu. Konu§amiyordu. Yfizii degi§ti. Agzi carpi& Sag 

tarafi coktii: Felc. 

Halbuki Aziz'in mahlduniyeti bozulinu§tu, sucsuz oldugu 

Yargttaydan gelen «Tahliye 

Koye haber satin& Yalonlan geldiler, cipe bindirip gotiirdiller. 

Aziz'i. Bir kag ay sonra haber geldi. Felg ilerl mid, Aziz olmii§tii. 

Mfidiinin bu anisini dinledikten sonra uzun uzun dii§iindiim. Ne 

diyelim. Adalet, oldiirmege karat verirse, mutl aka tildiinir. 

d) Din Gorevlisi: 

Bir kag yil Once Almanya'da Ceza infazi konusunda bir 

toplantiya katilmi§tim. Toplantida, konu§macilann fikirleri kapsayan 
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tarti§malardan sonra bazi infaz merkezlerini gezme ile son bulmu§tu. 

Manheim civarinda cok modern, agtr ceza hfikiimlfilerinin kondugu, 

bir cezaevini gezdirdiler:  Gercekten insanctl ko§ullarla hazirlanan 

kusursuz bir ceza evi idi, tertemiz, aydinhk bir fabrika 

gortintimiindeydi. Yalmz, her atelyeye girerken arkadan kilitlenen 

otomatik kaptlar. Atelyelerde ters baki§lt, kollart dovmeli, ce§itli 

trklardan hiikfimlfiler. 

Atelyeleri gezerken bir ara cezaevinin din gorevlisi ile 

kar§ilit§tik. Ya§lica idi. ButtIn ymamtru hfikiimlfilere adami§ti: 

Suclulan uslandtrmada uyguladlgi «Din.sel Uyarilarmn baptism 

anlatti, "uzun uzun. Sozii degi§tirmek icin, bin ki§ilik cezaevinde kac 

ki§inin mfiebbet agar hapis hiikiimliisfi oldugunu sordum. «Be§yfiz 

otuz» diye cevap verdi. «Ne kadar colo) dedim. 

Papaz balm biraz kaldirdi. Bana ovunur gibi gelen bir sesie 

cevap verdi: oBiz sizin gibi asmiyoruz da». 

Sonradan hatirladim. Polath'da iki Alman turist eildfirfilmfi§tii. 

Ankara Agir Ceza Mahkemesinde yargilanirken Alman Kiliseler 

Birliginden bir tel geldi: «Oldfirfilenler bizim vatanda§imadir. Biz 

olum cezasina kar§iytz. Asmayintz». 

e) Einekli Ba§kan 

Yillar nastl gecer? Adaletin ,(emeklilerb,nde bunu 

bilene rastlantnamtor. Adalet ,,hizmeb›inden qemek-

baAalartrunkine benzemez. Geride btraktiklartniz 

(karara bagladiguitz davalar) bazar — Yabuz sizin 

duyabileeeginiz: ,(Itaykinrcastna», bazen bcgkalarinca 

da duyulast «.yalvarircastna», bir sure sizi takip edecek- 

tir. 	adliyede, omuz basutda var veya yok olan 

sortonliduk demektir. Birlikte hayal kuraltm istersetziz: 

El autguitzda ceketinizin kolu icinde, bir kolunuzu bula- 
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madtgintzt varsayaltm, sonra obur kolunuz. Telaga 

yokladtgmtz her yeriniz. Daika sonra hicdenlik bu 

adaletin oemeklisidir iqte. 

Bir yol ayrtmuitr, emeklilik. Bilinmez. «Gitnte» demek 

icin mi qyatuldtn, di:twit de byte git» demek kin mi? 

gideceksiniz. Kanun «as,' dedi, asttntz. aGib, dense 

gittnemek olur mu (!) Ama, apgula size anlatugtm 

,<Aziz dostum,,utt oykusu a kadar brqka ki! 

Ytllann nastl gectigini o da pek anlayamami§ti. Adliyedeki 

hizmeti kirk yili a§mi§ti. Agir Ceza Mahkemesi Ba§kanligindan 

emekliligi gelmigti. Sabah erken Adliyedeki odasinda ozel e§yalanni 

toplarken, masastmn gozfinde sakladigt, iistiinc kiiciik calustyla; bir, 

iki, tic, dort, be§ diye centikler actigt, be§ kink uclu kalemi eline 

almi§, uzun until 

Bu, be§ kink uclu kalem, verdigi ve katildigi be§ idam 

hfikmfinfin amstydi. Digerleri icin bir diyecegi yoktu. Ama tek 

centikli kalem (!). 0 olayda iki samk yard'. Sucti birbirlerine 

attyorlarda Suc agtrdt, suclu olan asilacakti. Deliller pek kan§iikti. 

Ktdemli fiye bir sanigin, Ba§kan diger saragm, suclu olduguna 

inannu§ti. 0 tarihte kidemsiz uyeydi. Kimin oyuna katilirsa 

samklardan biri veya digeri asilacakti. Bir tiii10 karar veremiyordu. 

Boyle dii§iindii: Balkan daha tecrubeliydi, daha dogru 

Ba.kana katildt. Sanigin biri beraat etti, obiirfi 

Sonra ludemi artm1§, kendisi Agin Ceza Mahkemesi Ba§kani 

olmu§tu. 0 zaman, §imdiki tecrilbesi olsaydi boyle bin karara 

kattlmayacagun cok iyi biliyordu. 

0 ak§arn arkada§lannin verdikleri veda yemeginde, arada bin 

daliyor, tek centikli kaleinin oykusunu dii§iiniiyordu. Ben de yemege 

davetli idim. Kendisi yakin arkada§tmdt, to liseden. Yemekten sonra 
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beraber ctkttk. Yolda hic konu§madt. Uzuntusunu emeklilikten 

sandim. Bir kac kez soz ettim. Hizmetlerini ovdiim. Cevap vermiyor- 

du. 

cozemeyecegi diigiinru atmarnalidiro. Bu siizden soma hafifce 

sallandt. Oldugu yere }Addl. Ba§t yere carpmisti. Ka1p. Aym tok 

ses. 

Dostumu ikinci kez, hasta yataginda ziyaret ettim. Eski dosyayt 

bulmu, okumu§, uzun yolculuklar yapmt§ ve yillar once beraatini 

saglachgt ki§iyi bulmu§, dogruyu ogrenmek istemi§. Adam hakimi 

hemen tatumt§. Soz arasinda «siz o i§i benim yaptigtmt biliyordu-

nuz, degil mi?» diye gaimsemi§. 

Dostuma ilk kriz hemen, oramkta gelmi§, ikinci kriz, onu hasta-

hanede ziyaretimden iic giin oncesiydi. Tek centikli kalem ()lam' 

hastahanede lusik bir sesle bana o zaman anlatti. Anlath-ken arada 

susuyordu. Takatsizdi. 

Birkac gun sonra oglu telefon etti, beni istemi§. Hemen gittim. 

Yeti§emedim, oleli pek az olmu§tu. Son defa earn& iglu odasma 

girdim. Tek centikli kalem parmaklaritun arasinda idi. Yava§ca 

aldtm. Sakhyorum. 

f) Geregi Dii§finiildii: 

Biz avukatlar «geregi 	 denince hemen ayaga 

kalkartz. Davada saruk vekili idim. Kary masada kattlan vekili 

meslekdaym oturuyordu. Ba§kan «geregi 	 dedi. Ayaga 

kalktun. Meslekdaym kalkmadt. Ba.kan duyniadignu sanmt§th 

Tekrarladt: «geregi dayintildii». Tam bu strada meslekdaymtn bay 

dii§tii, oniindeki masaya. Kafamn bit yere cal-mica ctkarchgt tok ses. 

Olmii§tii. 

Meslek boyunca unutannyorum. Her «geregi du unuldu» denin-

ce tok sesi. Barolar Birligi Genel Kurulunun bir toplanttsinda Kayseri 

Barosu Ba§kam Omer GozUbilyiik kiirsiide konquyordu. Uyarict, 

ozyerici bir konu§maydt. Konu§masmt §oyle bagladt: <Adalet, 
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Kayseri'ye her gittigimde rahmeth meslek.da§imin mezartm ziya- 

ret ederim. «Geregi 	 «ciizemeyecegimiz dugutuii atrna- 
yahm»! 

g) Kazanc: 

Hocam Vasfi Ra§it Sevak stkinti icinde iildii. Olumu bana §u 

amyl daima ammsattr: Unit) bit Baro Bmkant Olfirken yanma seven-

leri toplanmt§ti. TOk gozlilydii. 0 Donemde avukatlara kagit para 

verilmezdi, bir ufak mein torba icine bir kac altin konur, ayak ucuna 

birakiltrdt. Zaruret icinde ya§ayan Baro Ba§kanina «iistad ayak 

ucunuza o kadar kese bit-Auld" Neden boylesiniz» diye soruldu? 

Yana §Oyle oldu: Almak icin egilmek laztmdt, yapamadlin. 

Yabanct bir Baro Baskantrun bu atusint Hocam Vasfi 

Sevigin oltimiinden aytramtyorum. 
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2. SIYASAL SUc : 

a) Samklar Getirildiler: 

Mektubu actin" Cezaevinden gonderilmi§ti. linzasizch. Zarfin 

icinden cikan kagitta §unlar yazill idi• 

- «OzgUrlfik, Ozerklik, Insan Haklan, Hukukun Ostunlfigii, 

Bagirnstzhk». 

— Durtlyna astldt. «Samklar getirildiler. Bagtmstz olarak yerle-

rine alindilar. Kimlikleri soruldu,>. 

— (!) 

b) Tutku: 

Koca. genellikle sevildigi soylenen, bir «siyaset adamt» 

Ailece rnutsuzdu, olaylar oldu. 

Siyasi suclu plan kocamn arkwandan yas tutulmast enderdir. 

Kocamn Nana gonderdigi son mektuptan parcalar: «Siyaset bir tutku-

dur. Sevgi de. ikisi bagdaamaz. Birisi silinirse, geri cekilmez, 

kinle§ir. Oltirken de bagimsiz kalabilmek. Fakat yaltuzlik duygusunu 

nastl yeneceksiniz? Dontip arkaniza bakmayin, arkarnzdan gelen 

binlerce insandan bir ikisine helki gozithilz ili§ir. Bunlar siz 

her§eyken. his dikkat etmediginiz ki§ilerdir. Bu guile kadar (cellat) 

dan daha (kuvvetli adam) gOrillmemi§tir (!). Neden mi? arkanizdan 

gelmeyecekleri dil§tinmediginiz icin». 

c) Be§ Keskin Ni§anci: 

Olayt, otuzbe§ yil kadar evvel olenin •yalunlart .anlatmr§tt: 

Adam, hedence celimsizdi. Fikirleri tehlikeli sayrhyordu. Bir kac kez 

maltkemeye verilmi§, heraat etmi ti. Susturtilmalrydt. 
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Bir ak§ant iistu, evine be§ ki§i geldi. Yurt dt§ma gitmesi isteni-

yordu, hem bu kendisi icin de iyi olacaktr. Adam durumu anladi. 

Kuciik bir value bir kac carna§tr, bir k is kitap koydu. istasyonda 

Irene bindiler, kompartimanin perdeleri cekildi, kapiya «hizmete 

mahsustur» levhast asrldt. Gece bir istasyonda indiler. Bir kac saat 

karanlikta yuriidiiler. uzaktan kopekler hvItyor, cok ilerde, tek tiik 

r§tklar giizuktiyordu. Gun hafifce agarnm§tr. Adama, smut rahatca 

gecebilecegi yolu tarif ettiler, elini siktrlat, «yolun acik olsun» dedi-

ler. 

°lap, diirt ki§iden biri gelip iilenin yakinlarrna anlatmr§tr. 

Istediler, dava acmadtm. Avukathga yeni ba§lamr§tim. 0 donemde 

bazt davalart acmak kolay degildi. M,:;slek ya.§antunda ytirekli 

olamadigtm icin, kendimi horgordtigum antlartm oltutt§tur. 

c) Samk Dii§finiirler: 

cagmuzda her ulkede «Adale t» in tarafstz olmadigt ileri 

sfirtilmektedir. Demokratik illkelerde bir Atm <<Bur.juva adaleti»nden 

soz ederken, sosyalist filkelerde bir ba§ka Arm «yontemli adalet»ten 

.§ikayetcidir. Bu iki kar§tt yermede ortak .clan §udur: Siyasal rejimi 

ne olursa olsun her filkenin «C e z a Adalet i»nde gercek dii§tince 

insanca saygt yitirilmi§tir. Boyle olunca Adaletten kacmak 

veya kagmamak ilginc bir konu haline gelir. 

Adam dort he adtm atmr§tt, arkasmclan be§ el ate§ edildi, yiizu 

koyun yere dii§tti. Be§ ki§i yanma gittiler adam sol kiirek kemiginin 

altindan given tek kur§unla iilmii§tii. Muayene ettiler. Ba§ka kur§un 

yarasi yoktu. Halbuki yakindan ate§ etmi§lerdi, be§i de keskin 
idi. 

ni§anct idi, bunun icin secilmi§lerdi. Be§ ki§i bit siire bakr§tilar. 

Anla.§ilan, dor& bo§a, biri doluya atmr§tr. 

Daha sonra zabit tutuldu. Adam gizlice stmrdan kacmak isterken 

vurulmu§tu. 



3. BiLiNc ALTI : 

«Degismesini saglamak, haksizligtm gostermek icin kanunlara 

itaat» fikri ktictimsenmemelidir. Sokrat kacabilirdi. Kacmamakla 

heyuz hakimli «mahkemeyi kabul» etmi§ sayilmaz, davrant§i adalet 

tarihinde unlit bir «red» dir. Kacsaych Atina'ain diismant saythr, 

kararin dogru gortilmesine sebep olurdu. Sokrat't olitme mahkum 

eden hakimlerden hic biri bu giine kadar yasayabilmis degildir. 

«Samk Sokrat» hala kendini savunuyor. 

Bttna kar§thk, Sokrat'tan yetmi§ alb yil sonra Aristo stirgiinii 

tercih ederken sunlart soylemisti: «Atinaltlarm du unme hakktna 

kar§i ikinci bir cinayet i§lemelerine musade etmeyecegim». 

Iki ayri davrams. Ikisi de dit§iinduracii. Sokrat «tnadem ki 

benden nefret ediyorlar, o halde soylediklerim dogrudur» derken, 

Aristo «Benden nefret edilirse soylediklerimi kabul ettiremem» 

demegi yeglemisti. 

Benim size sunacagun am, daha fazla Sokrat'inkine benziyor: 

Santk, hit yazardi. Savunmami yaptim. Yaztlanlarin suc 

olmadtgint kanitlamaya caltstim. 

Aga Ceza Mahkernesi Baskarn samktan son sOztinii sordu. 

Samk ayaga kalktt. Elinde bin tomar kagtt vardi. Uzun bir savunma 

haztrladigt belli idi. Biraz duraklach, sonra kagttlart stranin tistiine 

birakti. Savunmadan vazgecmisti. 

— «Ben bunlart, sadece dii§findiim» dedi. 

— Baskan: «ama, yazdiniz». 

Sanik: 	 yazmamak olmuyor ki! Kalem cekiyor, 

insam». 

Uzun sure «B ilia cal( o›na inanmadun. Bunu 

<qurlatunido) sayacak kadar ikFri gittim. Vandinqun: 

a) Hapishane Avlusuna Yagan Yagnmr: 

Babasim oldiirmiistii. Olum cezastna carphrilch. Temyiz ettik, 

karar tasdik edildi. Bildirmek icin cezaevine gittim. Soylemeye hacet 

kalmadt. Ytizilmden anlamt§tt. Dayanamadim, once de sormu§tum, 

yine sordum. 

— «Neden bunu yaptin». 

— «Bilmiyorum, daha kficiik yasta iken bile babamin bent 

sevmesini, bana dokunmastm istemezdim. Sebepsiz 61(101-atm. Ben de 

bin tiirlii anlayamiyorum bunu. Her halde ben insan degilim». 

— «Sent cok mu doverdi, annene kiitii mu davrantrdi?» 

— «Degil, aksine beni cok severdi. cok da iyiligini gordiim. 

Annemi el iistiinde tutarch, neden oldurdugumu bilmiyorum. lcimde 

beni iten bir §ey vardt, dayanamadtm». 

Cezaevinden ctkttm. Hapispane avlusunda bin kadin yamma 

yakla§tt. annesiymis. Karat-  tasdik oldu, dedim. Aglamaya basladt. 

— « Avukat Bey,. sana bir §ey diyecegim. Onun oldurdugu 

babas]. degildi». a§trchm. Heinen koluna y amtim. 

— «Soyle, gidip asil babastm bulahm. Bu yargilamanin yenilen-

mesine sebeptir. Kanunda yeti var. Kurtarinz, hetnen gidelim» dedim. 

Durdu, anlataytm dedi. 

— «Olenle evlendigim zaman gebe idirn. Evlilikle dogum guru 

arasinda hesap tutmach, anladt. Beni cok stkistirdt. cocugun 

babas'.= ismini verdim. Kacip gitti. Onu 	 Meydana 
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clkmadt. Kimin iildtirdtigii de bilinmedi. Soma bana dondii. 0 giinden 

beri cocuguma, bana cok iyi bakti». 

<cocugun bunu biliyor muydu?» 

— «Hayti-, soylemernek icin bana yentin ettirmi§ti. Fakat cocuk, 

onu hic sevmedi». 

IKadmin yiiziine bakmadan uzakla§tim. Flapishane avlusuna 

yagmur yagiyordu. 

b) Kursun Vficutta Kahrsa: 

Davact avukatt idim. Kur§un mtivekkilin cigerinde kalnu§ti. 

Doktorlar «alamayiz, oltir» dediler. Suclu hilktim giydi. Miivekkilim 

arada bir yazthaneme gelir, siztanirdt. Kur§un cok act veriyormu§. 

Gilgit:11(1e nefes aliyordu. BirgUn geli§ine dikkat ettim, gozleri cam 

gibi anlamstz, bakt§lart hareketsizdi. Acidan ytizti buru§uyordu. Bir 

doktor arkada§tma Onderdim, qyapacak bir §ey yok» demi§. Merak 

ettim. Arkada§ima kendim sordum. Dedigi §u: 

Bu klinik vaka degil. Kur§un onun dedigi kadar acitmaz. Act 

duyuyor ama actst yok. huhsal bir olay. 

Bir gfin 	yazthancine gcldi. Bitkindi. Bogulurcasma soluk 

ahyordu. Mmidandt: 

— Elli gfinti kaldi, dedi. 

Anlayamadtm. 

— Tahliyesine elli gun kaldt, diye ekledi. Anlamt§tun. Nasihat 

ettim. 

— Arbk bagoa, dedim, o da hapishanede yatryor. Acilt bir 

giilii§le cevap verdi: 
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Ama rahat nefes ahyor. 

Giinlcr gecti. Elli gun soma, hasmint, tahliye olurken ceza evinin 

kapisinda 	cagirdt, gittim. 

— Neye yaradt, neden yaptin dedim. 

— Oldtirmek istentedim, cigerlerinde kalsin istedim. Kiir 'Utast 

kur§un delip gegmi§ diye cevap verdi. SaLndi. Teammiiden htiktim 

giydi. Rahat nefes allyordu. Kalan delip gecmeyen kur.un (!). Bu, 

zaman zaman Beni du undurur. cozement. Fakat bu olay kadar 

teammiid nazariyesini gozilmden dti§itren ba§ka bir olay 

hatirlayamlyorurn. 

c) Suclu Bulunmazsa; 

Oc arkada§ttlar. cocuktuktan beri, karde§ gibi. Octinden birini 

vurdular. Geri kalan ikisi ii4 almaga karar verdiler. Arkada§lartm 

tildfirenin yolunu beklediler. Bir ak§am ustii, alaca karanlikta yolun 

kenarma pusu kurdular. Gelene aynt anda ikisi de ate§ etti. Adam 

yore }All& Kacttlar. Bir sure sonra ikisi de saklandiklart bagevinde 

yakalandt. Suclartnt inkar etmediler. Yalmz ikisi de olene kendi 

kur§ununun degdigini, yalniz kendisinin such' oldugunu soylnyordu. 

Otopsi raporuna gore Olenin viicudunu tek kur§un delip 

gecmi§ti. Mermi buluntuadt. Pusu yerinde ele gegen iki bo§ kovantn, 

iki ayri tabancadan atildigt saptandt. Olene kintin kur§ununun mast-

ladtgi anla§ilamiyordu. 

Boyle durumlarda Yasamtzda bir kural -  vardtr. Iki ki.i ate§ eder, 

kimin oldurdugu belli olmazsa, ikisine de ceza verilir, ceza biraz 

azaltiltr. Bu kurahn hakh olup olmadigun bu olaya kadar 

cozemerni§tim. Haksizmi§. Sucluyu bulmak Devletin gorevi degil 

mi? Bulamadi diye nederi j2irilitl.sgro:uw,..okiluttrrre-

ikisine de ceza veriyoruz !). ISTANBUL WWI 
UNIVERSITY LIBRARY 
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Neyse, kural uygulandt. Hiikilm kesinle§ti. ikisi de cezaevinde 

aym kogu§a kondu. Olaydan sOz acildiginda biri 

— Biliyor musun, rastlayan benim kur§unumdu, sen, benim 

yilzitmden bo§una yanyorstm, dediginde obinfi: 

Yanthyorsun, degen benim kur§unurndu, diye yamtlardt. 

Giinler hi yle gecti, aylar da. Sender gegmeye ba§layinca, 

aralanndaki kontt§ma degi§ti: 

— Sen hakItymt§sin, rastlayan benim kur§unum degildi. 

— Ben de sang soyleyecektim. Cok clii§Undiim. Ben ate§ ettigim 

zaman, yere dogru egilmi§ti. Benim kur§unum rastlamt§ olamaz. 

Rastlayan senin kur§unundtt. 

Bundan sonra tarti§ma, zaman zaman kavgaya donti§tii 

Kogu§takiler olayi ayirdt. Cezaevi Mudiiru birinin yatagmi pencere-

nin, iihuriiniinkini kaptrun yamna koydurdu. Birbirleriyle konu§maz 

oldular. 

Bir giin, sabah teneffiistinde avluya cikan kogu§takiler di nii§te 

ikisini de kanlar icinde buldular. Birinin elinde mangal sapindan, 

digerinin elinde karyola ayagindan sivriltilmi demir vardt; stlulmt§, 

yuntruklaym§ avuclarindan zorla altnabildi. Cankurtaranla hastaha-

neye giittirfiliirken ikisi de yolda 

Ba olaytn dapsindlirditgii: Adalet astl sucluyu bula-

ma& diyelim. Ric oltnazsa sucsuzu cezalandtrmastn. 

c) cehic ye Titre§im: 

Bilmem, incelediniz mi? etkisini? Titre§im, belirsiz olandan, 

iiliintciil noktaya dek tizatur. Titrejime direnc ki§iden ki§iye degi§ir. 

Frekans ye dalga boyu, smut a§inca, olum kesindir, • fakat ()topside  

anla§ilmaz, psikolojik etkisini ise ayirt emek kolay degildir. Ornfir 

boyu cekicle aym yere vurmak. Bu da ayn sorun. Sonucta 

birle§iyorlar. 

Ku§kusuz, karayollarim agir araclatla acabiliriz, greyderlerle, 

buldozerlerle. Yol acilinca kim faydztlantr? Devlet diyelim. Devletin 

kimleri ya§atmak icin kimleri iidtirebilecegini gosteren bir kural var 

midtr? oinsan insana mutlaka bir §eyler bordudur» derler. 0 kadar 

insan, o kadar cok insana borclu ki. 

Agin titre§imli araclann yarnminda, onlan kullanan insanin 

direnc stiresi de hesaplamr. Arac eskidikce, titrejim artar. oMiad»in 

doldugunu denetimde, yonetimi hirazcik kayirmanin neden oldugu 

oPsikolojik Felaketler» santldignun cok iistundedir. 

Size kaportact Ahmet Usta ile Buldozer operatoril Yusufun 

olaytm, karma anlatacagim. Simdi ikisi de cezaevinde degil, aktl 

hastahanesinde. Ne zaman cikacaklanni bilmiyorum. 

aa) Kaportact Ahmet Usta: 

Ankara'da biiyiik bir garajm kaporta boltimfine ctrak girmi§ti, 

kficiik ya,ta. YtIlar gecti. Eli yatlundt Usta oldu. Bfitiin ya§amt elin-

deki cekicle, otomobil kaportalannt tamirle gecti. On kazandi. Avug 

icinde stkilmt§ kagit gibi, ktilce haline gelmi§ arabayi ona teslim 

ederlerdi. Bir ay sonunda araba yenisinden farksiz olurdu. Bunu sade-

ce elindeki cekicle ba§arirdt. 

Ilk gfinlerde iyi huylu idi, giilecti, konu§kandi. Sonra bir tithaf-

la§ti. Sonunda kimseyle konu§inaz, insandan kacar oldu. Etrafina hep 

ku§kuyla bakardt. Bazan kendisinden gecnti§ gibi, durmadan, cekicle 

aynt yere, gittikce htzlt vurmaya ba§lardt, yoruluncaya kadar. 

Bbylece sac deliniyordu. Mii§teriler §ikayete ba§ladtlar. Garajm 

Ahmet Ustayi bir kat; kez azarladt. Bir gun, beklenmedik bir 
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fey oldu. Ahmet Usta elindeki cekicle mudiirun miasma girdi. 

Yeti nler O'nu cekicle mfidfirtin Nowa, bir araba camurlugunu 

diizeltirken yaptigi gibi, hizli hizli vururken buldular. 

Akil hastahanesinde Ahmet Ustanm sag elini, cekic 

kullantrcasina duvarlara vurmasini bit tiirlfi onleyemediler. Simdi sag 

kolu, bir kaynila vacudunti bagh, dola§iyor, hastahane avlusunda. 

Kendi kendine nunldanarak. Ne dedigi anlmtlmiyor. 

bb) Buldozer Operatiirfi Yusuf: 

Samsun - Sinop yolu, hit de kolay actlmadt. Sinop'a varmadan, 

mag,ida, denize bakmakla, daglan saran gOkyriziine bakmak arasinda, 

yamaclan diizleyen Buldozer'in tistfinde cali§an insan, bir sure sonra 

b4calarina hit benzemiyor. 	 ne giirultu, ne titre§im, 

dinmiyor.. Bu ali§kanlik, yabanci sesleri, hatta en yakinlarmin 

konu§malarim bile cekemez hale getiriyor. Nedenini anlatmak gut. 

Yusuf, yorgun dondfigil bir ak§am, aglayan kficiik cocugunu, 

susmadi diye, alip yere kalmi, cocuk olrnutii. *imdi akil hastahane-

sinde Yusuf. Zararsiz hastalar kogu§unda, agzi, ile buldozer taklidi, 

garip bir guriiltu cikartirak dola.ip duruyor. 

d) cocuk: 

Hakim karari okudu: Kadin kusurlu gorulmii tu. Bo§anmaya 

karar verilmi§, fakat cocuk annesine birakilmi§ti. Adam sarardi. 

Artik koca degildi, sadece baba idi. Kadin, erkek ve cocuk mahkeme 

salonundan (Antal-. Arkalarindan yiirtidilm. cocugun elinden biri 

obiirtinden digeri tutmu§tu. Bir sure cocugu ceki§tirdiler. Soma 

ceki§tirme durdu. Oct' birbirine sokulmu§ gibi geldi bana. Sonrasini 

bilmiyorum. 

4. GENELEV KADINI : 

Sosyal sorunlarm geregini ortaya koymakhi, tahrif 

edtbn4 sekhni, (hazer, karikanirtinii) tophtma sunmak aym 

degildir. 

Bir tek okartna,,nui ii,iliin degerine inantyortn: 

4tisanlik ve hukuk karmavo>, Ancak bu inuncla eaembel, 

kati Fe zahno, bir tophana karp «i n .v a ma koruyabdiriz. 

<,Kendini satan insult». Sortm boylece ortaya konursu 

taraftar bubo-. Ama, (Tutu almaga caktiguniz k4ilere 

dii4linmek olanagt vermipek, icdenlik dokumdmazhgtna 

sigmabilirmiyiz! 

Soylenen 	Fuhu4.  imantn en hayvansal taraft. 

‹,Zaruri 	Butdar icdensiz dt4iincelerin iirunii. Hele 

«doguvan» suclamast. oDogavan sucho, terimine benzer. 

,‹Doguvan fahie,> (!). Sonra yasalar. ,<Yasalarm suc 

ortakhg), 

Buz! idkelerin kanuidarmda <,fah4e,, tanunlantr. Bu 

tanonlarm hepsinin kokeni .1;onta Hukukio>dur. Dige.vte 

(533) ,eiyle tantmlar: oK4isel ditygu dutnda (sine delecti), 

para karphgtnda (petunia accepta) kendini herkese Fere!! 

(palant omnibus) kadm fahiedtr, 

Fuhtq. Bir «sonuc,,u obtlayan meslek. Erkegini 

secmekten, ana obnak haldandan yoksulduk. 

a) Kimlik : 

Tara kimligini soyledi, genelev kadini idi. Hepimiz ayaga 

kalktik. Ba§kan taniga yemin verdiriyordu. 

«Namusun, vicdarun tizerine yemin ediy or musun?» 

Kadin ba§kana bakti. Etrafina bakindi. Ba§kan bagirdi. 
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— Yemin etsene be kadm. 

— Edemem Reis hey, carpihrim. Namus dedigini cikar edeyim. 	 Balkan kadina: 

Balkan durakladi. Basun baka tarafa cevirdi, zabit katibine 

yaz dedi. 

— «Tamga usulen yemin ettirildi». 

b) Gidilecek Yer: 

Genelev kadmin, yastigi altinda, yarisi koparilmis, plaka esrar 

bulunmustu. Kadin yargilaniyordu. Cezasi agirdir. Kadin, bu esrarin 

kendisinin olmadigim, aglayarak savunuyordu. Agir Ceza Baskani 

sanigi azarladi. 

- Senin yastigmin altinda bulunan esrar, senin olmaz da kimin 

olur? 

— 0 kadar adam gelir gider ki! 

-- Senin tahliyene karar verdik, dedi. Kadinin dudaklari titriyor-

du. Soyledigini giicliikle duyabildim: 

— istemiyorum. 

— Neden? 

— Gidecegim, yer claim mi iyi (!). 

c) Meslek : 

Agir Ceza Mahkemesi Baskani tanigin kimligini sordu: 

— Adiniz, yasiniz, mesleginiz? 

Tanik firkek tavirlr bir kadindi. Adini; yasini sOyledi, durdu. 

Balkan tekrar sordu: 

Taniklarin dinlenmesine gecildi. Iii yarn bir adam geldi, yemin 	 — Mesleginiz? 

" — Affedersiniz Reis Bey, genelev kadmiyim. 

Ba.kanin yaniti §iiyle oldu: 

— Sett bizi affet, kizim. 

etti: 

— Esrar benimdir. 0 sirada kullanacaktim, kendimi 

kaptirmisim. Unuttum. Agir Ceza Baskani, tanigin gOziintin icine 

baka baka, sordu. 

— Bunun sonu sana dokunur. Ne dedigini kulagin duyuyor mu? 

— Reis hey, benim yerime yatmasini istemem. 

Balkan kadina sordu: 

— Dostun mu? 

Kadin basin' egdi. Agir Ceza Kurulu muzakereye cekildi. Bit 

sure sonra geldiler. 
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Tanik durakladi. Tuhaflasti. Baskamn demek istedigini anlaya-

mamisti. 
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5. KiN1 SUcLU : 

Fransiz Yargnayonn bir kararuzda olatmuvum: Bir 

adam bahcesinde yetivirdigi elmalart lurs(zIardan koru-

mak icin ce itli yollar denem4, btqaramantivt. Bahcesine 

cepecevre parmakhk cekti. Yine onleyemedi. Sonunda denier 

parmakItklara elekirik alum verdi. Bir kac giro sonra 

parmakhklar tistande bir cocuk cesedi bulundu, kavrtilmtq. 

Adam israrla lurstzhgt onlentek istedigini savunuyordu. 

Franstz Yargitayt Inrstz da olsa yrwitna hakkinut maldan 

Once gelecegini gerekce gostererek Itaktnii onayladt. 

Drama diOnariim. Mal, elma ba4esi sahibinin degil 

de Devletin olursa acaba ne deg4ir? 

a) Anlatacagnn Olaya Gelince : 

Serin esinti biitiin gun girlies altinda yanrrus bugday tarlalartnin 

Usti:ide esip, .ktryu baslarinda yigilip kalmis sirrideri ve insanlarr 

tekrar yasamaya zorluyordu. Geceleri yddrzlar daha parlak 

Iste boyledir, Gainey sintrlarinuz. Buna tek sey ekliyebilirsiniz: 

Kekik kokusu, ilik ve yumusak. Karakollarda jandarmalar. Sonra 

gece hazirligr. cogu kez bir gaz ocagi ristande, yagda luzaran sogan. 

Bu tek yemegin ristrine icilen gay. Manyatolu telefon. Haber artlasrl-

mryor, piller zayrflamis, bozuk. 

Sinn ilcelerinde, birinin kulagma egilip bir seyler soracak olur-

santz, size mutlaka bir yeri, o da sizin gibi cekinerek gosterecektir. 

Sucta anlasma, yine de anlasmaktir. 

Neresi olclugunu soylernek istemiyorum. Diyelim, githeydogu. 

Sara sir-a krictik drikkanlar... kolsuz Recep, Sirden Mehmet, Topal 

Hepsi Mayrn'dan. Sirden AilehmeTin yriztine bakmak bile 
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giictUr. Sola kaymis agzi ile, ne tarafa baktigi Belli olmayan gozleri 

ile sizi cagirir gibidir. Bu bakis evvela insam iter, sonra merak-

landirir, kendine ceker. Her cesit kacak esya bulunur, diikkarunda. 

Simdi bu ilcenin daha grineyine 	Aysiz gecelerin 

karanliginda, gecenin yarisindan sonra cekirge seslerini, cogu kez, 

donuk bir patlama sesi keser. Yakut kiiylerde kadinlar bagtrisir, 

erkekler susar. Kopekler ulur, uzun uzun. 

Kacakci iglu yasam bir oson oyum,dur, istese de istemese de. 

Ayrilirken helallasrr. Ya donerse. GOrecegi saygr. 

Memo'nun yasami bir sour koyunde gegmisti. 0 dogmadan 

babas' parcalanmrstr. Maymdan, Agabeyine Topal Veys derler. Sag 

ayagi dizden yok. Baba mesleginin kaderi. Memo Sehmuz'un 

adamidtr. En iyi yol acan, iz siiren O'dur. Maym temizlemek kolay 

mr? Kan kardesi Hamo ile cOzemeyecekleri clfigiim yoktur. 

Bir seferinde elli kattrlik yiik ile, iki binlik sinti gecirilecekti, 

strurdan. Memo yaninda Hamo gece yaps' ire koyuldular. Tek 10k 

konquyorlardt, kistk sesle. Parmaklart, dizleri kan • icindeydi. 

Maynun memesini bulmak sabir ister. Arada bir durup etraft da dinle-

melt. 

Memo, beklemedigi anda bir patlama ile irkildi. Ta§ toprak 

yagdi, bawun iisttine. Yamnda bir tiey ztpladt. Can't bit sey. Irkildi. 

Bir kol. Maym Hamo'yu parcalamis, kolu Memo'nun yanina 

drismiistri. Kolun ucunda avric. Soma parmaklar kapanmata basladr, 

teker teker. Yumruk gibi. Memo kolu kapti. Bu ona,i . kucaginda 

Hamo'yu bir yore tasiyor, yetistiriyor, gibi geldi. Pek hatalannyordu, 

dontisti. 	 halilarla doseli evinde minder iistiln(t, namazim 

kilip bitirmesini beklerken, elleri titreyen Memo sigarw.ani gnc tutu-

yordu. Hamo'nun kolunu, Sehmuzla kendi_ armina koymustu. Olayr 

bir cirpida anlattr. Seyh'in siyah sakalli yrizir sarardr, hafifce. Yerde 
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duran kola pek bakamiyordu. Memo'yu teselli etti: oAz ya§a, cok 

yaja, akibet gelir ba§a». Oliim hepimizin sonu. Memo Sehmuz'un 

uzattigi parayi aldt. Bekledi, sonra: 

— «Hamo'nunki» dedi. 

— «0 iIldii» diye yanttladt. 

Harno'nun kartst, be§ cocugu. Memo'nun gozlerinde bir §eyler 

ucti§uyordu. Gerisi malum. 

Karar: Memo Sehmuz'u Hamo'nun kolunu ba§ina vura vura 

Memo'yu kurtaracak maddeyi kanunda cok aradim. 

Bulamadim. Hep du uniirum. (<Suc kimin?» Devletin mi, Sehmuz'un 

mu, Memo'nun mu? Yoksa daha otesinde mi? 

b) Tutuklama : 

Hukuktaki bazi deyimlerle gercegi kar§ila§tirirsak §a§irmamak 

elden gelmez. Ornegin: oMahkilmiyet karan kesinle§inceye kadar 

sanik sucsuz sayilir». Bu kural Anayasalarda da yer aim Teknik adi 

§udur: omasumluk karinesi». 

Madem ki her sunk htikme kadar sucsuz sayilacaktir, o halde 

neden tutukluyoruz? Tutuklanam cevresi de sucsuz sayar mi? 

Bu osucsuz»u Agir Ceza Mahkemesine jandarmalar getirir, 

jandarmalar giittirfir. Getirirken kelepcelidir. Duru§mada kelepceleri 

Tutanaga §oyle gegen oserbest olarak durti§maya alindi», 

sadece kelepcesizlik serbestlik midir? Ya duru§mada sanigin 

arkasinda duran iki jandarma! Biraz evvel soktilen kelepce, giderken 

takilmayacak nu? 

Aradan on yd geemi§, sucsuzlugu anla§ilmi§, adam beraat 

etmi§, saliverilmi§ti. Ilk yadirgadigt §ey yaninda jandarmastz, elleri 

kelepeesiz yiirilyebilmekti. Ali§mast kolay olniadt. 

On yilda cok §eyler degi§mi§ti. Gecer( oon» yil, sadece says 

degil ki. Ya§11 Ana - Babast olmii§lerdi, kedetlerinden. Karisi intihar 

etmiiti, siiriinmekten. Aciyanlar, kiirsuk kiz cocugunu evlittlik 

vermi§lerdi, el kapistna. cikinca aradi, bulamadt. 

Bana oyle geliyor ki, Adalet yatuldigtru anlayinca geri veremey-

ecegini ba§tan almamalt. Ben ya§li bir avukatim. oMasumluk karine-

si»ni §imdi daha iyi anhyorum. Tutuklamaya gelince, bu yeni 

zamanlartn icadt. Eski uygarliklarda tutuklama yoktu. Davantn sonu 

beklenirdi. 

c) Yrldtzeli Kahvesi : 

Erzincan'dan Ankara'ya donnyordum. Kara ki. bastirmi§ti. Kar 

yagiyordu. Otobiisiin en arka strastnda, giri§ kapisinin biti§iginde yer 

bulabildim. Yammda, mavzerini ayaklarnun arasina stki§tirmi§ bin 

jandarma efi oturuyordu. O'nun yaninda boylu, zayil bir adam. 

Dii§tinceli. Sonradan ogrendim. Erzincan'da in§aatta calt§iyormu§. 

O'nun yaninda bin kadin, karist, kucaginda ktictik cocugu. Kucucuk 

bir cocuk, yilzii sapsari. Kadin cocugunu salliyor, hafifce. Goziim 

cocuga takillyordu, zaman zaman. Hic kipirdamiyordu. Gozleri 

kapali. Dayanamadfin, egildim, babasina sordurn: 

— cocuk hasta int? 

Bin sure cevap vermedi, neden soma yfiziitne bakmadan: 

Dedesi istemi§, Yozgat'a gtitiirityoruz, dedi. 

Yanimdaki jandarma uyukluyordu. MahktIm ba§int yere 

egmi§ti. Belki de utanctridan. Otobfisteki bazdan dtiniip dontip 
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mahkiima bakiyorlardi. Bir sorundur, memleketimizde, «Mahlcum 

nakli». Bir yerde okumu§tum: «Hic kimse her §eyi ile hiikiimlii 

degildir» (!). 

Saatlerce konti§madan yol aldik. Kar tipile§mi§ti. Sivas'a 

vardik. Otobilsfin muavini «yarim saat ihtiyac molasi. caylar 

§irketirnizden», dedi. Inmedim, yanimdakiler de inmediler. Biraz 

soma birisi tepsi icinde caylan getirdi. Otobfiste kalanlara, dagitti. 

Jandarmalar caylanni aldrlar. cayt getiren, mahkfima verip verme-

mekte, tereddfit ediyordu. Yanimdaki jandarma mahkfim «al» dedi, 

mahkfim: 

Kelepceyi coz de alayim, deyince, jandarma: 

— Olmaz, yasak diye cevap verdi. 

Hukumlu birbirinden avilmayan iki avucu ile gay fincatuni 

tuttu. Agztna gotfirfirken cam bir kismim dokiiyordu. Yaristm 

icebildi. 

Yarim saat sonra otobils hareket etti. Garajlardan cflunca tipi 

daha da bastirch. cermik yoku§unu gficliikle cikabildik. Yolun 

saginda solunda §arampola yuvarlannit§, araclar. Bir otobfis kamyon-

la carpt§mr§. cok olmami§. Trafik gelmi§, zabit tutuyordu. Biz yolu-

muza devam ettik. Soffit tipiden oniinii goremiyordu. Yava§ yava§ 

yol aliyorduk. 	 yakla§tik. Ilerde bit TIR kamyonu devril- 

ini§, yolu kapami§. Sofor Yildtzeli yol kahvesi Oniinde durdu. 

Saatlerce bekleyecektik, yol acilsin diye. Hepimiz kahveye girdik. 

Kahve kalabalikti. Birisi kadina yer verdi. Kadin oturdu. cocugu 

masanin fistfine koydu. Arada bir cocugun yfizfinfi ok§uyordu. Biraz 

ilerde jandarmalarla hiikiimlii yer bulmu§, oturuyorlardi. Goziim 

ili§ti. Hfikiimlii acr ile yfiziinfi buru§turuyordu. Biraz yanlanna sokul-

dum. So* konquyorlardr. 
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— Dayanamiyacagim, cok stlo§tim, coz §u kelepceyi. Istersen 

helanin kapisinin onfinde bekle, diyordu, hiikfimlii. Benim yammda 

oturan jandarma hic aldin§ etmedi. Hilkiimlii mfitemadiyen 

yalvanyordu. Daha gene olan jandarma hukjimluyu aldi, gotiirdfi. 

Kelepceyi coza. 

Yanlarindan ayrilchm. Pencerenin yanina gittim. Di§anya 

baktim. Tipi dinmi§ti. Yildizeli kav§aginda Tokat ayrimina kadar 

goriiniiyordu. Arada tarlalar. Sonbahardan kalma bugday artigi 

saplari, karlar. Beyaz - sari. 

Birden duraklachm. Onde biri kagyordu. Arkada gene jandarma. 

Kacan uzakla§iyordu. Jandarma tiifegini dogtulttu, bir el ate§ etti, 

tutturamadi. ikinci kez... Kacak yere 	Arkadan ikinci jandarma 
yeti§ti. Kagagi sfirfikleyerek getiriyorlardi. Kahveye girdiler. 

Mahkum kan kaybediyordu, sararmi§ti. Aciyanlar oldu. Biri beni 
gordii. 

— Doktor bey sarsana §unun yarasini, dedi. Beni doktor 

sanmt§lardi, giysi farkindan. 

— Doktor degilim, dedim. 

,Kan yerde, golleniyordu. Kahveci tela§lanmi§tt. ciragina 

bagirdi. «Git doktoru cagir» dedi. Yildizeli'nde Hukumet tabibi 

varmi§. Bir hayli bekledik. Doktor geldi. Bala], yarayi sardi. Kur§un 

atardamara degmemi§ti. Telllike yoktu. 

Bu sirada haber geldi. TIR kamyonunu kenara cekmi§ler, yolu 

acmi§lardi. Jandarmalar yaraliyi clip otobfise binmek istediler. Dok-

tor birakmadi. «Adli vak'a, olmaz. Savci beyi bekleyin» dedi. 

Jandarmalar §a§irmi§lardi. Yolcular soyleniyorlardi. Nihayet otobiis 

kalkti. Jandarmalarla hiikiimlfi Yildtzeli kahvesinde kaldilar. 

Gagliikle Yozgat'a vardik. Bir kisim yolcular indi. Kadin 

kucagindakini dii§firmemek icin caba icindeyidi. Kocasi yardim etti. 
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indiler. Camin bugusunu sildim. Di§anya baktim. Genes  adamla 

kanst, yallt bir adamla, yanindaki ya§li kadma dogru 

Kadin kucagindaki cocugu ya§h adama verdi, sonra ya..111 kadina 

sarildi. 

Fazla bakamadim. Otobiis kalktt, arka sirada oturamadim. 

oforiin yanindaki tek koltuk bo§almi§tt. Gidip oturdum. Hava 

kararmi§ti. Kar yeniden ba§latrup. Otobiisiin farlarina dogru 

ko§u§an karlart seyre daldim. Sabi-  esnedi, gozlerini ogu§turdu. 

Belli ki uyku bastirmi§ti. Bit sigara yakti. Radyoyu Kn. Spiker, 

«Urfa'dan bir hoyrat dinleyeceksiniz» dedi: 

«Ki§lalar doldu bu giin, 

Doldu bo§aldi bu .giin» 

c) Biz oyle Karar Verdik : 

Her konuda oldugu gibi Ceza Hukukunda da iyimser-

ler vardtr, kotianserler de. 

lyimserlere gore osucluytt kaztyaitz, alandan insan 

cilsar>›, oamac, sucludaki insam degil, in.sandaki sucluyu 

yok elmektir, , «Isiah edllemeyecek suclu yoktur, yeter ki, 

Bairn bunun caresini bulabilsin)›. 

Klitantserler bunun karpana inatarlar: « Insun such' 

dogmaya.  gorsan, sosyal koollar iyi de olsa, kota de 

olsa sac igeyecektir, ".1.ttsaft suclu do,gnsupa onu 

ottlemek olanakstzdtr",>. 

Ins-an manuguun ken dine bu kadar ktymastna az rast-

Neyse, Elimde olsa butun Ceza Yargtclarint iyint-

serlerden secerdim. 

Adliyede, Agir Ceza Mahkemesinde warm bekliyordum. bit 

evvelki davamn sanigim jandarmalar surnklercesine salondan 
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crkarmaga calopyotlardi. Salugin biraz evvel mahkilm edildigi 

anla§thyordu. Sanikla Balkan arasmda, §u konu§ma gecti: 

— Saym Yargiclanm, pi§mamm, lyi insan olacagim, 

— Olmazsm, 

Neden? 

— Biz oyle karar verdik (!). 



6. TANRI BIZI AFFETSiN : 

a) Mizrap cocuk : 

cocugun elinden tutmu§tu. cocugun adi «Mizrap»ti, Ishak ku§u 

ottii. Adam durdu. Elindeki kticiik eli daha kuvvetli sikti. 

— Seni kurban edecegim. 

— Et babo. 

— Neden oldugunu biliyor musun? 

— Bilmem, sen bilirsin. 

— Bir defa agzimdan clIcti, donemem. Biraz aciyacak. Seninle 

cennette bulupruz. 

— Olur, anamt da getir. 

Ishak kup ottii, yeniden. Hep 8ter. Mizrap cocuk kurban edildi. 

Boyle §ey olmaz demeyin. Olur: Yargitay Birinci Ceza Dairesinin 

2.9.1964 tarihli karma.: «Nikahstz kartsindan dogan Mtzrap achndakt 

cocugunu kurban etmek maksadt ile bogazIndan keserek teammiiden 

oldiirmekten samk A.'nin bozma iizerine, yapilan duru§mast sonunda: 

Sucun subutuna ye santgin bir hadiseyi atlatirsa cocugunu Allah yolu-

na kurban edecegi §eklindeki inanct ile i§ bu sucu 

anlaltldigmdan bu hususun satuk lehine takdiri azaltict sebep olarak 

kabuliine mebni TCK.'nun 450/4, 59'uncu maddeleri uyartnca verilen 

hiikiim tasdik edilmi§tiro. 

Sonradan duydum. TRT. ekibi Wye gitmi§, roportaj icin. f3abayt 

bulamamt§lar. Olmii§. Oliim nedenini sormu§lar, yantt §oyle: Nten 

cfiritclii. 

b) Yagmur : 

Kom§u koye tic senedir, bol rahmet dii§iiyordu. Akdere koyfinde 

ise kurakhk vardt. Kara bulutlar gokte goriiniiyor, koyiln iistiinden, 
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tek damla btrakmadan geciyor, kom§u Wynn tarlalartna gelince, 

sanki gizli bir giic, topraktan goge uzanan 

bir ucuna yapt§iyor, yere dogru cekiyor, su 

bulut tela§la, ba§ka bir yone stizilliip gidi 

yagan yagmuru uzaktan seyretmek. Karmw, duygu. 

Kom§u koye, tic yil evvel, giinliigitne,lbir hoca 	Geldigi 
ak§am, sabaha kadar yagmur yagch. Koyluler bunu ugur saychlar, 

hocayt biralunaddar. 

Akderelilere gelince, kuraklik gun ,gectikce artiyordu. Karar 

verildi. Hocayi kendi koylerine cagtracaklardt. Gizlice haber saldtlar. 
Hoca kabul etti geldi. 

Hasan'tn evi iki gozlii idi, cocuklart da olmamt§tt. Aye titiz 

kadtndt. Hoca'ya iyi bakarch. Hoca Hasan'in evine buyur edildi. 
Muhtar sit-a cetveli yapn, her gun bir evden sini icinde, hocamn 

yemegi geliyordu. Giinler gecti, yagmur seller gibi bo§anmadt, ama 

arada bir yagar gibi oluyordu. 

Hoca hic dt§art cikmaz, namazdan namaza camiye giderdi. 

Bawl' seccadeden kalchrmiyordu. Aye ile hic konu§mazdt, yfiziine 

bakmazdt. Evde guriiltu istemezdi. Agit-  taneli, uzun tesbihini luzlr 

luzlt cekerse, Hoca'tun bir§ey istedigint, anlayan Ay§e, hemen 

ko§arch. Hoca istegini bir kelime ile bildirirdi. 

Ay§e, beklenmedik zamanda gebe kalch. Hasan biraz 

§a§irmi§ti. Ses etmedi. cocuk dogdu. Durmadan aghyordu. Birinci 

aytna basrm§tt. Aglamast kesilmedi. Hoca rahatstz oluyordu. Dualart 

mnaldantrken, birbirine kart§tirtyor, yeniden ba§hyor, yine de 

kart§tirtyordu. 

Bir giin tesbihinin tanelerini cok sertge vurarak cekti. Aye geldi. 

Hoca bawl kaldirmadan cocuga «cin girmi§» dedi. 
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bir kol gibi, kara bulutun 

yunu bo§altiyor, birakinca 

yordu. Ba§kastntn kiiyfine 



Akjem irgatliktan evine &men Hasan'a Aye, Hoca'nin dedikle-

rini anlatti. Du unduler. caresini Hoca'dan sormaga karar verdiler. 

Hasan, Hoca'run yanina gitti. Seccadeden ba mi kaldirmasim bekle-

di. Cini nasil cikaracaklarim sordu, Hoca: 

— <<cocugu gotiirdp dereye basin, depre§mesi gegmeden 

cikarmayin, Cini su alip gOtiiriir» dedi, tekrar duasina koyuldu. 

cocuku gotUriip suya bastilar, bekiediler, sonra eve getirdiler, 

cocuk 

Mahkemenin verdiki mahkfirniyet kararini, Yargitay Birinci 

Ceza Dairesi onadi (11.3.1969 tarih ve 1772/711 sayili dam). 

7. EVE DONUT: 

a) Alla cikb : 

Beklenmedik zamanda evine &Oil. Kadin §a§irdi. Kapp 

acmi§ti, gecikerek. Koca olsun dost olsuir, iki insan.  yirmil yrl sonra 

kar§ila§inamali. Neyse, oldu bir kere. Kucakla§mak ister gibi birbir-

lerine yakla§irken, kadmin aceleyle sakladigi kundakhk cocuk 

aglamaya ba§ladi bir.kenarda. Adam afallami§ti. Afla cikan bu 

adami, kadi'ni ve kucuk cocugunu oldhrmekten suclu buldular. 

Savunma cezasinin cokca indirilmesini sagladi. Sonuc bana olum[u 

gortiktii, bir yabanci meslekda§imin §ti anisini okuyuncaya kadar: 

b) Adam Hapishaneye Dii§tii : 

Kadin O'na mektup yaziyordu. Umitsiz bir giiniinde de kadin bir 

ba.lkasuru tam& Bu adarni hic bir zaman sevmedi. Fakat ondan 

cocugu oldu, kadin Jug sevmedigi erkekten olan bu cocugu cok sevdi. 

Ayrildilar. Evvelki adam bir hapishaneden dond0.Kadin O'n&sevi-

yordu. Hic bir jey saklamamaga karar verdi. Dogruyu sOyledi. Adam 

sendeler gibi qldu, sarardi, sonra.  kiiciiciik yatagin ba§ ucuna gitti. 

cocuk uyuyordu. Uzun uzun bakti. 44ademki senin cocugun. Benim 

sayihr» dedi. [ Not: Liitfen bu iki olayi kar§ila§tirtruzi 

41 40 



8. TERSLiK : 

Gartp bir <411etAir, terslik. Iki turn vardir: Dogugan 

tersler, sonradan olanlar (yani bulamayanlar). Bilim adam-

lart birincilerin e(gayri kabili tedavb, oldugunu soylerler. 

Ben buna inannuyortan. Nedeni; 

a) Kadin : 

Orkestra caliyordu. Birden durdu. Dans edenler de durdu. Yere 

baktilar. Bir adam pistin ortasinda yere uzanmi§ti, upuzun: Gogsune 

bir bicak saplanmi§ti. Gairnlar ko§u§tular. Tanimi§lardi. Yandaki 

masada, ufak tefek san§in, claim 	bit kachnla oturan adamdi, 

bu. Kadin, kapidan cikarken yakalanmi§ti. Soru§turma ba§ladi. 

Otopsi raporu geldi. Oldiirillen, erkek giysileri icinde, bir kadindi. 

Katilin, cezaevinde bana soylediklerini, aynntilan ile yazamaya-

cagim. Ozeti §u: Ac, kimsesiz, sokakta dola§irken, tam§mi§lardi 

O'nu evine gotiirmii§tu, yedirmi§ giydirmi§, sonra bu i§e 

alt§tirmt§ti. Once fark etmemi§ti. Bir sure gecince, o zamana kadar 

duygular yogunla§miti; icinde. Ondan da kendisinden de tiksiniyor-

du antic. 0 gece erkeklerle dans eden kadmlatin yiizlerindeki mutlu- 

lugu, balu§larindaki dogal soylulugu gordiikce 	 gibi 

oluyordu. Saksafonun estglik kopardigi sirada, kendisinin attigi 

kimse duymadi. Dans ederken, bir masadan aldigi 

bicagi bu sirada saplami§ti. 

b) Erkek : 

Bir yabanci meslekda§imin arularindan okumu§tum: 

Bolgesinde cok taninmi§ bir ogretmendi. AMA dint bir durum-

da yakalandi. tutuklandi. Skunu ikrar ediyordu. Diiru§maya 

cikanlacakti. Hapishanede kendisini gormeye giden avukatina 

hayatinin bu Orkin yonfiniin nedenlerini yazmak istedigini soyledi,  

kagit kalem istedi. Avukat getirdi. Sklu, butun hayat hoyu, eski usul-

le, murekkep hokkasi kullandtgmr soyledi. Avukat ertesi gfinii istenen 

§eyi gtitiirdii. Bir gun sonra hiicreyi scan gardiyan duvarda kocaman 

bir miirekkep lekesi gordu. Ogretmen holickanin cam lunklan ile 

bilekierini kesmi§ti. 

c) itiraf : 

Meslekte en sorumlu davram§, saniga oskunu itiraf et» demek-

tir. Bu sorumu meslegin ch§indakliler pek kavrayamazlar. Anlatmak o 

kadar giic ki. 

corum'dan Amasya'ya gitmek icin 	yola ' cikarsamz 

Mecittizii'nden sonra yol saga doner. Efendik koytine varirsiniz. 

Koyfin sun kayalara dayalichr, oniinde elma agklan, ekin, pancar 

tarlatan uzayip gider. 

Koyiin sevilen, ya§h, en zengin adamiydi, Hiissem Aga. Evliydi, 

kansi clort yll evvel haklun rahmetine kavu§mu§tu. Bir oglu varch, 

ismi Hakim 

Hussem aga'run evine her sabah 	gormek fizere gelen 

Ya§li kachn hastalaninca yerine gent; Luz' Fikriye gelmeye ba§lach. 

Hiissem Aga'mn gonlfi kaydi. Fikriye'ye. Evlenditer. Fikriye'ye 

ili§kin bazt kotu soylentiler vardt, koyde. Fakat bunlar Hiissem 

Aga'nin kulagina gelmemi§ti. 

Hakkt biraz buruktu, stiz etmedi, babasintn elirri Optii, izin istedi, 

evi-terk etti. Koyiin obiir ucunda bir eve gitti, yerle§ti. 

Fikriye cok iyi bakti ya§li kocasina, bir dedigini iki etmedi. Her 

ak§am Hiismen'in romatizmadan agnyan ayaklarim ovar, yatinr, 

uyuyunca ayakucuna serdigi yataga uzanirdi. Sabahleyin kalkar, 

uyuyan Hiismen Aga'yi kayaliklara bakan pencerenin &fine oturtur, 

yaptigt kahveyi aotururdu. Hiis5em Aga pencerenin Oniinde kahvesini 

42 	 43 



icinceye kadar ayakta beklerdi. Arada izin ister, annesini gormege 
gider, gelirdi. 

Bir sabah pencere oniinde kahvesini icin Fiiissem Aga'ya, 

kayaliklardan ate§ edildi, Hrissem Aga oldugu yere OW. 

Jandarma olaya el koydu, tek tarok Fikriye idi. Silah sesinden 

sonra ko§mu§, elinde uzun namlulu silahla kagarken Hakkeyi 

gOrmii§, tanimi§ti. Hakki tutuklanch. 

Hiissem Aga'nm kafasma rastlayan kur§un, otopside 

Emanete aim& 

Hakki ile .uzun uzun konu§tum. Bana babasim oldurmedigini 

soyliiyordu. Ke§if yapilmasini istedim. corum Agir Ceza Mahkemesi 

kabul etti. Ke§if aleyhimize sonuclandi, Fikriye'nin dedigi yerden 

yapilan ati§la Hiissem Aga'ya kur§un rastlayabilirdi. 

Cezaevine gittim. Hakidya dururnu anlattim. oltrraf» etmesi 

gerektigini, eger itiraf ederse belki cezanin indirilebilecegini 

sayledim. Tepkisi sert oldu, oben babami Oldiirmedim» dedi, diretti, 

itiraf etmesi yolundaki sozlerimden alinmr§tt. Beni hor goren anlamli 

sozlerine 	inanmadigim bir savunma yapttm Mahkeme oltirm 

cezast vermedi, cezayl mfiebbete cevirdi, hiikiim Yargitayca onandr. 

Bu olaydan sonra bir gun corum'a gitmi§tim. Avukat(arla hakim-

lerin yemegi yard( Beni de davet ettiler, sofrada yerim, hfikmii veren 

Agir Ceza Mahkemesi Ba§karunin yam= dii§mii§tii. Konu§urken 

soz davadan acildr. Ba§kan «boyle bir savunma yaprriamalrydnuz» 

dedi. Uzuldum, cevap veremedim. 

Aradan iki yil kadar gecti. Bir giin corum'dan, Hakkfclan tel 

geldi, beni caginyordu, gittim. Hakkeyr saver cagirmi§, ()lap tekrar 

sormu§, bit adamin geldigini, Fikriye ile dost oldugu sirada kendisine 

Husmen Aga'yi Oldiirmeyi onerdigini, Aga Olfince mallann kendileti- 

ne kalacagini, evleneceklerini soyledigini, inandrgrm, sabahleyin 

kayaliklardan ate§ ettigini, olaydan bin sure sonra Fikriye'nin soziinii 

tutmadigini, Efendik'teki turn mallan satarak Arnasya'da Ye§ihrmak 

kenannda bir evde ba§ka bit erkekle ya§aMaga ba§ladtgini, bildir- 

mi§. Ate§ ettigi uzun namlulu silahi da 	etmi§ti. 

Savc►  ile konu§tum. Savcr bu adama lnanmarm§, teslim edilen 

tiifekle Hiissem Aga'nin kafasindan cikartlan emanetteki mermiyi 

Adli Tip'a gondermi§, rapor istemi§ti. 

Bir sure sonra Adli Tip'tan rapor geldi. Balestik Subesi merminin 

bu tiifekle atildigint bildiriyordu. 

Yargilamanin yenilenmesini istedim Hakki beraat etti. Aym gun 

tahliye emrini cezaevi giri§inde bekledim. Beraber crktrk. Hakki bana 

di5ndii. «Sen itiraf et, dedin ben babanu oldiirmemi§tim, §imdi 

inandin ma>,  dedi. Cevap veremedim. Hakki'mn sesinde beni lunayan 

hor goren bir anlam vardi, trpki Agir Ceza Ba§kannun sozlerindeki 

gibi. 
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9. AVUKAT VE HAK1M : 

Unlu bir Fransiz avukati ohm Tolemon sunu anlatu: Genc bir 

avukattim. Kars' tarafin avukati Ici leri Bakamnin yegeni idi. 

Mahkemeye bir genelge ibraz etti. Davasini bir kac gun evvel 

Bakanliginin yayinladigi bu genelge ile ispata calisiyordu. Ben 

savunmami yaparken mutemadiyen sOziimii keserek genelgeyi 

hatirlatiyordu. Hakim kizdi: Sizin genelgeniz ne kanun ne de 

ictihattir, dedi, biraz. evvel ibraz edilen genelgeyi sepete atti ye bana 

dOnerek odevam ediniz» dedi. Sonunda davayi kazandim. 

Bu Fransiz avukatin arum bana kendi bajimdan gegeni hatirlatti. 

7.amamn iktidarinca tutulan bir ki inin avukati idim. Bit gfin 

miivekkilim beni cagirdi. Emniyetce hazulanan bir raporu nasil oldu 

ise eline gecirmisti. Mahkemeye ibraz icin bana vermek istedi. 

Almadim. oZabita ile temasta bir avukab> gibi gtiziikmek isteme-

digimi soyledim. r tesi gun muvekkilim beni azletti (!). 

10. KENDi KENDiNi CEZALANDIRMAK : 

. a) Felc : 

Kiiciik cocugu felcli idi. Kadin k4akola basvurdu. cocugu, 

basina vurmak suretiyle iildurdugunu Oylfiyordu. Felcli cocuga 

bakmaktan usanmisti. Rapor geldi. cocuk mangalin fistiine 

yanarak 	Kadin muayeneye sevkedildi. cocuguna cok iyi 

bakan, onun yanindan hic aynlmayan anne o gun. bit alit veris icin 

&tsar' cikmis, dondiigfinde cocugunu 610 bulmustu. Kendini ceza-

landirmanin yolunu yalan ikrarda bulmustii. 

b) Resim : 

Zabita, yakalanamayan suclulann resimlerini gazetelere verir, bu 

zabitanin halktan yardim istemesidir. Bu tutumun elestirilecek bir 

yani yok mu? Suclu ile halki kary karsiya getirmekle ne kazanilir, 

bilinmez. Astl bilinmeyen ne kaybedilir. 

Olay: Geldi, Gfilhane parkinin, agaclarin sik yerinin en 

arkasindaki siraya oturdu. Yorgundu. Ayakkabilatim cikardi. Gun 

batmisti. Elindeki gazetenin bir sayfasuu yutti. Tozlu ayakkabilanni 

sildi. Basun elleri arasina aldi. Bir sure 	Sonra basini 

kaldirdi. Baluslan tuhaftt. Yere tukurdii. Ayakkabilarini siranin 

basucuna koydu, iistfine mendilini serdi. Basun koydu. Uyudu. 

Sabaha karsi parkin -bekcisi onu gordu, diirttu. Uyandiramadi. 0 

tarihlerde Adli Tip Kurumu Giilhane parkinin karsisindaydi. Morga 

kaldirdilar. 

Cebindeki gazetenin ilk sahifesinde aranan katilin resmi varch. 

Onun resmiydi. Morg raporu: ooliim nedeni saptanamadi». 

c) Hayal ye Gercek : 

Karadeniz yorelerinde iki Ithy vardir. Giresun'a yalun. 

Aralannda bir dag cukuru, ticurum gibi, ici yesillik ve derin. Dibinde, 
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yukaridan bakinca agactan goriinmeyen, sesi duyulan ince bir. dere 

akar, denize dogru. Her iki kOyiin arkasi ormandir. 

Koyiin birinden oburune gitmek icin sahile kadar inmek, sonra 

oh& kiiye kadar yamact tirmanmak gerekir, yaya iki saat kadar. 

licurumun kenarindaki evin oglu Recep askerden yeni geldi. Gun 

doguyi alaca karanlikta karyya bakarken abut-  koyiin ucuruma yakm 

yerindeki evin oniinde, bir kadin gordu, beyazlar giyinmi§. Bundan 

sonra her sabah Recep aynt yere gelir, karyyt seyrederdi. Bir giin 

elitti bayna gotiirdiigii strada karydaki kadin da aym §eyi yaptt. 

Bazen sis basar, gozgozil gormez olurdu. Sis dagilmaya ba§layinca, 

beyaz giyinmi§ kadin — hayal gibi — yavaj yava§ ortaya cikardi. 

Nihayet Recep karar verdi. Anasint kary Wye giirucu gonderdi, 

kizi istedi. Verdiler. Avast biraz yadtrgadi, kiz bu kadar cabuk veril-

mezki. Birkac giin sonra ceyizleri ile birlikte gelin km, at sirtinda 

geldi. Ismi Findik 

Giinler gecti. Findik ktz hic konu§muyor, sadece Recep'in dedik-

lerini yapiyordu, sessizce. Bir gariplik vardt, tizerinde. Bazen gozleri 

bir yere takihr, saatlerce hic kipirdamadan dururdu. Recep seslenince 

irkilir, yerinden fit-larch. Arada bir Recep'in yanina sokulur, gozlerinin 

icine bakardi, sevgi ye hiiziinle. 

Zaman gecti, Recep huzursuzlayt. Belki degiir diye cocuk 

yapmastni salik verdiler. Bir cocuklart oldu. Findik ktz hic 

degi§medi, konu§mach. 

Nihayet Recep karistm, cocugunu aid', tibilr kOye gotiirdii. 

Findik ktzt babasina teslim edip koyilne 

Bir hafta kadar sonra, bir sabah Recep'in kapisi calindt:Ftndtk 

ktz, kucaginda cocugu, iistii bay peri§an, yiiriiyerek gelmi§ti. Recep 

kadmt kovdu. Findik ktz aglayarak bir kac achm yiiriidii, sonra dondu 

bir §eyler soylemek istiyor, soyleyemiyordu. cocugu babasina dogru 

Recep tutamadt, cocuk yere dii§tii, bay ta§a carpti, oldii. 

Findik kiz tutuklandt, Agtr Cezada, dilsiz dilini bilen terciiman 

aractligt ile giicliikle, yargilandi, evlat tikliirmekten. Dava uzun 

siirdii. Hukum giydi, temyiz ettik, Yargitay tedbirsizlikle blame neden 

olmaktan karan bozdu, tahliye karari verdi. 

Sonradan ogrendim Ftndtk kiz her sabah evinden vicar, ormana 

gider, bir meyve agacirun dibine oturur, bit odun parcasint, cocuk 

tutarcasina, kucaginda sallarmi§, saatlerce. 
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11. TETi6i BASKASINA CEKTIRMEK : 

a) Sizi Cezalandiracak Kanunu Biliyor musunuz? : 

Erzincan daglart birbirine hem cok uzaktir, hem de cok yakin. 

Bir dagdan bagirsalar obiiriinden duyulur, samrsiniz. Biri hey diye 

bagirsa, yankila§tr «hey hey» stirtip gider, yasst tai durgun suda 

sektirircesine. I to Elif, Munzur eteginde (ismi laztm degil) bir koyiin 

en giizel kiztydt. Kuyuk ya§ta evlendi. Gencecikken dort cocuk anast 

oldu. Sonra stkinttlar. Kocast Mustafa Almanya'ya i§ci yazildt. Strast 

geldi, gitti. DOrt sene gecti aradan. Bir giin dondii, Mustafa. Altinda 

elden dujme araba, yamnda sapsart bir alman kizt, Helga. Baba, ana, 

konu kom§u ye de Elif ne diyeceklerini §a§trdtlar. Mustafa seslendi: 

Elif cabuk ol gavur kat yikanmak istiyor, yoruldu yolda. 

Kuma olur olmastna. ama gavurdan da olur mu? Her §ey o kadar 

degi§ti ki. 

Sicak su haztrlandt. Alman kizt tekneye 

math. 

- Musta, Musta, diye sokulup agliyordu. 

Mini§ giinti geldi. Mustafa bilytiklerinin elini optu, dualartnt 

aldi. Stra Elire gelmi§ti. Bebelere sordu, samanlikta «seni bekliyor» 

dediler. Mustafa, Elifin kendisine daha yalundan, gozlerden uzak 

vedala§mak istedigini sands. Dogrttsu iyi davrannit§ti. Alman kizma 

hizmet etrni ti, ba§t egik sessizce. Mustafa bit kac iyi soz etmege 

karat verdi. Samanitga dogru ytirtidil. Erzincan koylerinde 

samanliklarm kaptst ch§a acilir. Kamm Milne geldi. 

— Elif, ac dedi. 

Elif yunitt§ak bir sesle: 

— Sen, ac agam dedi. 
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Mustafa kaptyl cekti. Bin ses geldi, boguk. Elif ciftenin tetigini 

eliyle egirdigi en kahn ytinle samanligin kapistna baglami§ namlusu-

nu agzma dayami§ti. Kafast parca parca olittu§tu. 

Mustafa'yt karistru Oldiirmekten 	dilar. Dava uzun siirdii. 

Sonunda onun oldtirmedigini ispat edebilt ik. Beraat etti. Tahliye 

oldugu gun yamma geldi. Ne diyecegimi bilemedim. Bu olay bana bir 

yazarin, buna benzer bir olayt yargilayan hakime soylettigi si5zleri 

hatirlattr. Hakim beraat karan verir. Sonr smug]: yanina cagarir, 
sorar; 

— Sizi, cezalandiracak bir kanun biliyor musunuz? 

— Bilmiyorum. 

Hakim cevap verir: 

— Ne yazik ki ben de bilmiyorum. 

b) Kayak : 

Polls Memuru idi. Bir cezaevi kagagmi vurmu§tu. Kagagin 

cebinde bir tabanca bulundu, namlusuna 	 hit mermi ye 
jarjortinde dots fi§ek. Yalntz oldurulen kacagin elindeki simitvesson 

toplu tabancada ne mermi, ne bo§kovan yard'. Savci, polis memuru-

nun zamatundan evvel ate§ ettigini ileri sitriiyor ve cezalandirilmasint 
istiyordu. 

Davasint almadan evvel bana olayt anlatmastm istedim; 

Katilin e§kalini vermi§lerdi, dikkatli olun tehlikelidir 
demi§lerdi. ihbar 	Katil bizim biilgede gorulmu tu. Bir ki§ 

gecesiydi, devriye geziyordum. Rastladtm, e§kali uyuyordu. Silalumi 

cekip, dur dedim. Bir el ate§ etti. Kendimi kii§eba§indaki duvara 

sipere attim. Bagirdim. Teslim ol, yoksa vururum dedim. Bir durakla-

ma oldu, ba§indan ctkardigi kasketi sokagm ilerisine dogru ant ye 

kaskete ate§ etti. Kasket yerinden oynadt. 
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— Bak dedi, ni§anciyim, kendini kolla. 

— Beni vurursan tekrar katil olursun. 

— Ne cikar. Ben kagmak icin seni vuracagim, sen kanun adina 

beni vuracaksm, arasmda fark var mi? Birak gideyim, senin coluk 

cocugun varchr elbette, sana yank olmasin. 

— Ya senin coluk cocugun yok mu? Ben seni olchiriirsem onlara 

yank degil mi, onlan sevmiyor musun? dedim, boguk bir sesle cevap 

verdi. 

— Karim da vardr, iki cocugum da. Hele kticiigtinit cok sever-

dim. 1:Nunn de oldilrdiim. Zaten karim da bunu istemi§ti, bizi kurtar 

artik demijti. 

— Peki neden oldiirdiin acimadin mt? 

— Sen bunu anlamazstn. Sen hic ac kalchn ml, surundun mu? 

— Kendini de oldtirseydin ya! 

— Toplu tabancayt §akagima dayadim, kur§unlartn hesabinda 

yartilmi§tm. Patlama& Sonra beni yakalachlar. 

— byleyse niye kactin hapishaneden? 

— Hapishanede insan kendini oldiiremiyor ki. 

Biraz duraklama oldu. Katil bir §eyler yapti. Anlayamadtm. 

Birden firladt. Kar§tma dikildi. Toplu tabancasint cekti. Tak diye 

tetigin dutugunu duydum. Silah patlamadt. Toplunun horozunun 

tekrar kalktigint goriir gibi oldum. Ate§ ettim. 6yle bir dondu. Yere 

dii§th. Tekrar ate§ eder korkusuyla ustune atildim. Ustunu arachm. 

Cebinden bir tabanca cikti. Baktrm. Namlusunda surulmuj mermi 

varch. Elindeki toplu tabancayt alchm. Namlusunu a§aglya luvirchm. 

Baktim bo§tu. Toplu tabancalarda Milan mermilerin kapciklan hazne- 
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de kahr. Hazne bo§tu. 	Yere cOmeldim. Ba§tru dizime 
koydum. 

— Neden bunu yaptin dedim, mtrildandt: 

— Ben karimi, cocuklarnm oldiirmh§ sayilmam. Sen de beni 

iildurmu sayilmazsin. Sagol. Ellerin Bert gormesin, dedi. Ba§int 

hafike cevirdi. Solugu kesildi. 

Dava lusa surdu. Polis memuru beraat etti. Duydum meslekten 

ayrilmi§, §imdi ba§ka i§ tutuyor. Arada mektupla§triz. 

c) Ruhsath Tabanca : 

Yil 1969. Bir meslekda§tm kendisine tabanca ta§tma ruhsattnin 

verilmesi icin resmi makamlarda aract °imam istedi. Silaha merakh 

imi§. Hattrlachm. Fakintede kendisinin hocast idim. Daima on numara 

aliyordu. qt1manist Doktrin»i cok iyi kavramt§ti. Ruhsatt aldik. Bir 

giin intihar ettigini ogrendim, gazetelerden. Mektubu haberden sonra 

geldi. Yazdiklart §u: «Sizin alchg'iniz ruhsath tabanca ile (hukuka 

uygun olarak) kendimi oldiirecegim. Maksachm, sizi en uygun ceza ile 

cezalanchrmak. Verdiginiz, Umanist Doktrin kart§tmt, duygusal on 

numaralarla bundan sonra insanlart aldatmayiruz. Ellerinizden ope-

rim». 

Bana en cok act veren am budur. Yine de iimanist doktrini 

siirchirmek cabasindayim. Yanthyorsam, beni affetmesini niyaz 

edecegim bir «kudret»e o kadar cok inanmak istiyorum ki. 

c) Mei-Mk : 

Bana mkt siluya tembih etmi§ti. Sucsuz oldugunu savunmaya-

cakttm. Halbuki icimde sucsuz oldugu haklunda kuvvetli bir inac 

varch. Dedigini yaptim. Mahkeme «luskanclik» dedi. Cezayt indirdi. 

Sonra bu olayt unuttum. 

Bir giin, ba§ka bir i§ icin cezaevine gitmi§tim. O'na rastlachm. 

Kalemde calt§tyordu. Uslanmi§, hiikiimhiler kalemde calt§tiriltr, bir 
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ce§it milkafat. Bana bir kahve ismarladi. Hapispane kahvesinin tadi 

bir ba§kadir, koyu ye aci olur. 

Eski olaydan soz acildi. Anlatayim dedi. 

«Bir giin Yamklar yoku§undan magi iniyordum. Yolda 

kimseler yoktu. Baktim bir kadin bir adama sarilmi§, parami ver diye 

baginyordu. l§i anladim. Yanlanna gittim. Adama bir yumruk attim. 

Cebinden ciizdannu alip kadina parasiru verdim. Ciizdani fade ettim. 

Adam, korktu kacti. Sonia kadinla dost olduk. cok iyi geciniyorduk. 

0 ak§amlan i§e vicar& Bir sure sonra aksile§meye ba§ladi. Kadin 

kismi a§ik olursa, aksile§ir, beklemeli. Bir sabah yanimdan sessizce 

kalktigini hissettim. Baktim, belimdeki kama yerinde yoktu. Hemen 

firladim.Yolun ba§ma geldigim zaman, bir adamin kadma attigi 

tokatin sesini duydum. Onlara dogru ko§arken adam yere 

gogsunde benim kama saplanmi§ duruyordu, Kadina ne yaptin diye 

bagirdim. Kamayi cektim. Kadin adamin iistilne kapandi, ba§ladi 

aglamaya. Olene goziim ili§ti. 	delikanli idi, dogrusu. Nasil 

oldu bilmem, bir polis ile bir bekci yammizda belirdi, polls sordu: 

— «Niye yaptin, be Ahmet» Sabika az degil ki, polisler beni 

tanir. Soyleyecektim. Gazlerim kadmin gozlerine degdi. Gece gibiydi, 

gtizleri. Diyemedim. 

— Peki cezaevine girince kadin seni aradi mi? diye sordum. 

Onceleri her ziyaret gunu gelirdi. Arada bir para, sigara 

gonderirdi. Sonra arasi uzadt, gelmez oldu. Ama gam cekmiyorum 

sanma. Gece gibiydi gozleri. Giizel kadindi. Unutamiyorum. 

d) Kanun : 

Ergani deyince bakir, Zonguldak deyince komiir, celtek deyince 

linyit gelir insanin aklina. Kural : «yasalar filkenin her yerinde ayni 

bicimde uygulamr». Ya, toprak altinda? 

Durmadan, kesik kegik plan siren, coluk, cocuk, kadinlar 

ko§u§ur kuyunun ciki§ina. Daha sonra a.sansor cali§ir, cikanlar 

yakinlanna dogru giderler, ko§arcasina. lOcakla§irlar. Kurtulanlar 

sevincle uzakla§ir. Her seferinde bekleyen t*§ on ki§i kalir, geride. 

Kim kusurlu idi. Bilemiyorurn. Olay toprak altinda, maden 

ocaginda olmu§tu. Anadamardan yeni bit gOz aciliyordu. Genc 

miihendis durakladi. Vardiya cavu§Una gu,venlik direklerini neden 

capraz vurdugunu sordu. cavu§ biraz alayli, biraz da kabaca, «bu 

boyle catilir» dedi. Miihendis kizmi§ti. cavu§a hit tokat atti. caves, 

tabancasini cekti, ate§ etti. tutturamadi. ikinci kez ate§leyemedi. Bir 

anda toz toprak ve giiriiltii birhirine kari§ti: 	yankidan. 

Be§ ki§i olmii§, muhendis ile vardiya cavu§u kurtulmu§tu. 

Miihendise, attigi tokattan ceza verdiler. cavu§a verilecek ceza cok 

tarti§ildt. Be§ ki§inin olumune sebep olmaktan mi, yoksa infihendisi 

oldiirmege kalki§maktan mi ceza verilecekti? Kanunda bir kural 

vardir. Bir eyleme iki ceza verilmez. Hangisi daha agirsa o verilir. 

Mahkeme kurala uydu, oldiirmege kallu§maktan ceza verdi. 

Olenler icin ijletme bilyilk hit cenaze toreni diizenledi. Mudurun 

s8ylevi cok dokunakli oldu. Aglamayan kalmadi. 

Olenlerin geride biraktiklan icin avian tazminat davasina gelin-

ce, dava kazanilamadi. Olay, ocakta olmu§tu, fakat i§ kazasi 

cavu§un ki§isel kusurundan i§letme sorumlu tutulamazdi. Ne diye-

lim, Kanun boyle, Kanun ulkenin her yerinde aynr bicimde uygulantr, 

toprak altinda da (!). 

e) Suck' Kim : 

Nigde Alcsaray'dan Uluki§la'ya gittnek icin Hasan Dag'in 

eteginden gecilir. Ki§ gecelerinde dagin ba§l, karla oitiiIii, gfindiiz 

gibi aydinhk, etekleri karanliktir. Hangi yonden bakarsamz bakin dag 
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aym yiikseklikte, aym gOrkemde, cok kez ba§i bulutlu, cember 

icindedir. Uluki§la yonfinde bir kOy, Dag'in arkasrnda, Nev§ehir'e 

bakan yonde bir kOy vardir. 

Olay gecesi Uluki§la yOnfindelci koyiin en kenanndaki evin 

i§iklari siindu, iki adam cikti, evden. Biri uzuncaydi, elinde thlek 

vardt. Obarii daha kisa boylu. Baba, ogul. Kimseye gOrfinmemek icin 

sessizce yuruduler, fic saat kadar. Epey yol almi§lardi, dagin 

cevresinde. Ogul babasinin kolunu tuttu: 

— «Bagi§la Baba>› dedi. 

Yanit §ayle oldu: 

— ,«Yoldan clOnOlmez ogul». 

Bir kac saat sonra Nev§ehir yoresindeki koye geldiler, bir eve 

yakla§tilar, icerde idare kandili yaniyordu, baktilar. Bir erkek, bir 

kadin uyuyordu. Baba, ogluna silalu verdi, at dedi. Ogul silahr aldi, 

yOneltti, titriyor, ate§ edemiyordu. Kadin, annesi idi. Baba, silahi aldi, 

ate§ etti. Odadaki adam kalkar gibi oldu, sonra dii§th. Kadin 

uyanmi§ti kapiya dogru kacarken ikinci mermi ona rastladi. 

Silah sesine koydeki kopekler, hep birden havlamaya ba§ladilar. 

Kagan Baba - ogul iki saat titede jandarma karakolu oniine 

yakla§oklarinda gun aganyordu. Baba, tfifeki ogluna verdi. «Anamn 

o adama kactigini, namus meselesi ydzfinden oldfirdfigiinft sOyle>,  

dedi. Ogul babamn elini Optii. Baba oglunu bagnna baste. 

Biraz sonra ogul karakola yurudu. kapida bir ntibetci vat& 

Karakolun i§iklari yandi. 

Mahkernede ogul sucu kendisinin i§ledigini savundu. Ceza verdi-

Ya§tan indirildi. 
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12. KAN DAVASI: 

a) Yoroz Burnu : 

Akcaabat deniz feneri Yoroz burnunda, bir kap= Ostundedir. 

Yanindan karayolu gecer. Arkadaki sirtlaidan bir tuhaf gorfindr, hele 

denize sis inerse. Geceleri yamp saner, tela§la. Trabzon'da, Rize'de 

davalarim olur, ara sira. Akcaabat fenerinin oniinden gegerken hep 

Temel ile Murat!. 

Karayolunun obin yamnda iki findik bahcesi vardir. Birbirine 

biti§ik. Kahn bir Otte ayrilmi§lardir. Her iki balicenin dibinde iki 

mezar varch, ta§lari kirecle boyali. bembeyaz. Sagdaki bahgenin 

ogludur Temel, soldakinin Murat. 

*Olay adliyeye §i5yle ula§ti: Bodur ormanlik icinde, bir alanda, 

iki cocuk, koma halinde bulundu. Birbirlerine sanlmrslardr, karde§ce. 

Ikisi de agar yarah idi. lkisinin elinde birer tabanca vardi. Biri 

Brovnik, oburu Kirikkale. ikisi de yeni 	Namlu barut kokuy- 
ordu. Hastahaneye kaldirdilar, ikisi de kurtarilch. Yargilandilar. Ben 

Temel'in avukati idim,ya§li bir meslekda§im varch, Karadenizli. 0 da 

Muratin avukati idi. Kar§ilikli me§ru mudafaayi savunduk. Ikisi de 
beraat etti. 

Olayi Temel bana, sonradan §oyle anlatti. Kendi bahcelerindeki 

mezar babasinin, tibin bahcedeki mezar da Muratin babasinin. Kan 

davasi varmi§ aileleri arasinda. Dedeleri de btiyle 	Temel daha 

kficiik ya§ta iken annesi, onu babasinin mezarina gondermi§, «git 

bak, baban sana bir §ey yollami mi?» dermi§. Her zaman bir §ey 

bulunurmu§, to in Ostiinde. Bazan bir gift kundura, bazan urba, daha 

ba§ka §eyler. Anasi aglarmi zaman zaman. Sandiktan cikardigi 

kanli gtimlekle silermi§ goz ya§larini. Bazan dapsr evlerine geldigi 

zaman hep babasindan soz edilirmi§. Kahpece vurmu§lar. Dayist 

utancindan kahveye bile cikamiyormu§. Bir giin ihtiyar amcasi 
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gelmi§, anlatmi§, mezarin yamndan gegerken ta§in kenanna otur-

mu§, bit ses gelmi§ derinden, babasnun sesi imi§. «icim yanlyor, 

karumi araym» diye yalvanyormu§, amcast mezara egilip sesleruni§ 

ooglun bilytiyor, sabret rahat edeceksin» demi§. Bunlar konu§ulurken 

annesi, onun saclarim ok§armt§, yigit oglum dermi§. 

Bit gun Temel, babasmin mezannin yanina gittiginde obiir 

bahcede Murat't da babasmin mezart ba§inda gormii§, Bit kenanna 

gelip konu§mu§lar. Birbirlerine iclerini acmi§lar. Evlerinde olanlan 

birbirlerine anlatmi§lar. Arkada§ olmu§lar. 

Bir giin Temel'in annesi acele dayisim cagirtmi§. Ormamn 

dibinden silah sesleri geliyormu§. Daytst dinlemi§. «Bu talim 

aralikli, Murata silah talimi yaptinyorlar», demi§. Ertesi gun Temel'i 

dayist alnu§, deniz kenanna kayaliklara gotfirmii§. Tabanca kullan-

mastru ogretmi§. Sonra talime ba§lami§lar. Dalgalann sesinden silah 

sesleri duyulmuyormu§. 

Ertesi gece, herkes uyuduktan sonra Temel citin yanina gitmi§, 

kendisine bekleyen Murata anlatnn§ olanlan. sonu ne olacak diye 

birbirlerine sormu§lar. Anlayamami§lar. 

Bir giin daps' Temel'e «vakit geldi» demi§. Ormanda bir 

dfizliikten sonra patika ikiye aynlu, biri Murat'm oburu Temel'in 

bakelerine gidermi§. Temel pusuya yatmi§, dayisi ne yapacagnu 

iyice anlatmi§. Bir sure sonra gizlendigi pusu yerinden Temel, 

Murat'm amcasinin onu kar§t pusuya yattrchgnu gormii§. Buyukler 

cekilip gittikten sonra Temel ile Murat gelip bir mejenin altma otur-

mu§lar. Ne yapacagiz diye dii§tinmii§ler. caresiz. Ikisi de yerden 

biter ta§ almi§. Kim daha uzaga atarsa evvela o ate§ edecekmi§. Ikisi 

de kasith, giicsitz atnu§lar ta§lart. Murat'inki magiya yuvarlanmi§, 

kendiliginden. Diizliikte 20 - 25 adim birbirlerinden uzakla§mt§lar. 

Murat ate§ etmi§. Temel'in cigerlerine ate§ dii§mii§, kaninin aktigint 
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duymu§, sicakligindan, Murat bagirmi§, oate§ etsene» diye. Temel'in 

eli titriyormu,, ate§ edemiyormu§. Zorlukila ate§ edebilmi§, sonra 

ikisi de yere du mud, dermansiz. Stirtinenk birbirlerinin yanlanna 

gelmi§ler, karde§ce sarilmi§lar birbirlerine. 

Cezaevinden ciktiktan sonra ikisi de evlerine thinmedi. Dava 

uzun siirmti§tii. Ikisi de biiyiidii. Karadenizli iki delikanli oldular, 

uzun ye sari. Almanya'ya i§ci gittiler. Arad4 mektup alinm. Ikisi de 

ustaba§t olmu§. Aym torna tezgalunda calt§tyorlarmi§. Hic 

donmemek icin care anyorlartm§. Belki de bulmu§lardir. 

b) Ling : 

Gurgen koyii, ormana hemen hemen 	Kar§idaki yank 
kayadan nizgar ormana dogru eser. Agaclar gfineye dogru egiktir. Yon 
gOsterir gibi, riizgar esmese de. 

Ormanda gece, kirdakine benzemez. Karaagac erken uyur. cam 

kokusu uyaruk. Agaclar gece ya§ar, gece olfir. Govdesi ctininni§ 

karaagacm yere ytkildtgtnt gunduzun Oren olmami§tir. Dii§en bir 
yapragm, yerde 	yapraklara katilmast bile bir olaydtr. Bir 

sUrfingenin lu§irtist, kirpi ile ytlamn bogu§mast, kacan ve kovalayan 

sesler sunup gider. Her cigligin archnda bin sure sessizlik. Orman 
kendini dinler gibidir. 

Sessizlik uzun stirerse korkulur. Evvela ba§kaca bir koku. 

Kavruk. Sonra keskinle§ir. Soluk bir aychnlik, agaclar arasindan 

stiziihir. Orman canhlarin ayak sesleri. Hizli, kact§. Birden Orman 
aychnlamr. Yangin. 

Giirgen koyiine biti§ik orman yaruyordu. Koyliiler evlerinden 
firlachlar. Yangma kar§i 	§a§kin. Sicaklik yfizlerine vuruy- 
ordu. 	kadar gOrfilmemi§ti, nizgarin yon degi§tirdigi. Riizgar 

ormandan yank kayaya dogru esiyordu. Alevler kiiyiin ucundaki evle-
ri sardt. 
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KoyWier ormarn kimin yaktigim bilirler, soylemezler. Bu kez 

6yle olmadi. Kenarda duran bir koylitye gozler 

Ertesi gfin savolik el koydu. Bu bit line olaytydt. Koy yanmi§h: 

c) Kan Davasmin Biti§i : 

Boznyijk'ten Bursa'ya giden karayolu, Muratdere koytinii ikiye 

ayirtr. Sagda kalan evlerin en sonuncusunda Ali oturur, e§i Aye iki 

cocuk verdi Ali'ye. Ucuncusunu bekliyordu. 

Ali Muratdere'ye BingOl'den kacip gelmi§ti. Kan davasinda 

oldiiriilmek strastrun kendisine yakla§lignu anlamt§tt. Mica bir 

tarla aldi, bir kac hayvan yeti§tirdi. Ame ince, uzun, gozii siirmeli, 

gene bir kachnch, beyaz yiinden ordiigii coraplart Ali, birikince torbay- 

a koyar, Bursa'ya 	toptanciya satar, evine bir §eyler all, 

donerdi. 

0 giinde boyle oldu. Donii§te otobtisten Benzincinin Oniinde 

indi. Benzinci O'nu taturdt. 

— Ali Aga, hem§erin gelmi§, evini sordu. Gosterdim, dedi Ali 

sararch. Bir §ey demeden evine dogru yfiriidii yakla§ti. Evin kapisi 

iceri girdiginde Aye yerde yattyordu. Gozleri ye agzt aciktt. 

Sag §akagindan giren kur§un soldan cilcmt§ti. Ali, titreyen elleri ile 

•Amenin gtiz kapaklartni indirdi. icerdeki odaya girdi, iki cocugu da 

Sonrast bildigimiz gibi. Jandarma soru§turmast, saver, otopsi. 

Kimden ku§kulancligint Ali'den sordular. Ali kimin yapteguu 

biliyordu. Soylemedi, bilmiyorum, dedi. Ay§e, cocuklan ile beraber, 

}coy mezarligina gomiildii. Ali ortadan kayboldu. 

Ben Ali'yi Bingol cezaevinde taruchrn. (Hap anlatti: 

— oKan giitme bitti, hepsini olchirdiimo diyordu, birden fazla 

ki§iyi Oldiirmekten yargilanmastru bekliyordu. Bakt§larmda yalmz 

kalamn kapkara, sessiz htiznii okunuyordu. 
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c) Cezanin indirilmesi : 

Kanunumuzda bir hillainyardtr. Kan gthme nedeniyle 

olditrene iihim cezast verilht. Bu hal cezayi indirici yasal 

neden saytImaz. Saytlsa 	yasatun agtrlauct saydigt, 

uygulamada indiricilige cpni4iirdiL Yasa ile 4e14kiye 

di4iihnez ki. Biltnem, dogru mu? 

Olay: Memo Urfa ile Siverek arasinda Akziyareee bagli hir 

koydendi. Gene ya§ta evlendi. Babast 	Annesi kordii. E§i 

Ay§e, ay sartst, cicek yuzlu bir kadindt. Giizeldi. Ince belliydi, 

karinca misali. 

Memo nun askerligi geldi. Dertlendi. Karts]. <<tarlayt shremem, 

ama, Anana bakanm, kendi anam gibi. Dayarlan da giiderim» diyor-

du. Memo askere gitti. Mektup gelirdi Ane'den ara stra. Aylar gecti, 

terhisi geldi. Diyarbaluea geldi, trenle. Ellerinde hediyeler, avast, 

karisi icin alchklart. Urfa otobitsiine bindi. Akziyaret kav§aginda indi. 

KOye dogru ytiriidii. Hact nineyi gOrdii, bahcesinde. Hact nine O'nu 

gormemezlikten geldi. Kar§tdan traktoriin tisttinde Huss° Amca geliy-

ordu, yilziine bakmadan, durmadan geol. Memo, kendi kendine «bir 

i§ var, bu i,in icinde» dedi. Evine yakla§ti. Kam' act!. Annesi 

minderin iistiinde oturuyordu. Memo oanne» dedi, annesi irkildi. 

Sanlchlar. Memo Ay§e'yi sordu. Titrek sesle annesi olayi anlatti. Oc 

giin evvel, Aye davarlart cikarmi§ti. Donmedi. Sonia Olitsii bulun-

mu§tv. iki ki§i Irma gecmi§, soyler diye bogup oliistinti bir cukura 

atmi§lardi. Memo sarardt. Kalkti koydeki landarma karakoluna gitti. 

Ba§cavu§ O'nu tarnmdu. Buyur etti. oSen kart§ma biz buluruz» 

dedi. Memo'nun oniine olay yerinde bulunan e§yalart serdi, cogu 

Ay§e'nindi. Yalniz aralarmda bir gala vardi, kanli. Memo calayt 

tam& Daha cocukken oynadtgi, koytin varliklt ki§isinin ogullart 

olan iki arkada§ma, begehdikleri icin <<sizin olsun» diye verdigi 

caluycle Ba§cavu§ otaniyormusun» diye sorunca, Memo, otammt-

yorum» diye yamtlach. 
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II 

Karakoldan 4ikh, evine gitti. Tufegini aldi. Iki karde§in nerede 

oldugunu tahmin ettigi, koyden oldukca uzak bag evinin yanma ancak 

gece vakti ula§ti. Kopek havladi. Bu onlann kOpegi idi. Kopek sesine 

Hasan evden ctkti. Etrafina bakindt. Memo ate§ etti. Hasan sallandi, 

yere yuvarlandi. Biraz soma, Htiseyin evden ciktt. Elinde uzun 

namlulu tabanca vardi, stern marka, saniyede 30 - 35 mermi atar. 

Memo'nun elinde ise, karadeniz yaps' yerli tfifek vardi. Memo eline 

aldigi tai sol tarafa firlattr, ta§ dii§ttigii yerde gitrilltik okardi. 

Hfiseyin orada birisi var diye bir jarjor bo§altti. Kisa bir sessizlik. 

Huseyin oraya dogru giderken, Menio ni§an aldt. Hilseyin pica& 

d) ikiz Karde§ler : 

Bu hikayeyi bir yerde okumu§tum: Bir luz varmt§, cok 

gtizelmi§, ditnya gtizeli imi§, ba§kalarina act vermekten 

ho§lantrmt§, kendisini 'seven delikanhya §oyle demi§ "git, anneni 

oldtir, kalbini 	getir, kopegime ver. 0 zaman sent sevecegim" 
delikanh gitmi§, annesini 	 kalbini gikarnu§, ko§a ko§a 

gelirken ayagi bir yere takihni§, du mud, kalp elinden yuvarlanmi§, 

dile gelmi§ "ah yavrum" demi§, "bir yerin acidi mi?". 

Bu bir hikaye. Gercegi §u: 

Bezenir Kadin Siverek'te oturtirdu. Kocasi erken oldit, ince 

hastaliktan. Bezenir Ananin iki oglu vardi, ikiz, Ahmet ile Mehmet. 

Birbirlerine cok benzerlerdi. Yalniz Ahmeein yanaginda kiiciik bit 

ben vardi. Analan buna bakarak onlan aytrabiliyordu. Biri aglarsa, 

obitrit de aglardt. Biri bin §ey istese, digeri de aynint isterdi. Birinin 

kafasindan hir §eyler gecerse, digeri onu hemen anlardi. Rtiyalan bile 

ayntydi. 

Yillar gecti, bitytiditler, iki delikanh oldular. Birbirlerinden hic 

ayrilmazIardi. Eskiden mahallede kom§u kizt Kezban'Itt oynar-

larmt§,on ya§ina kadar. Kezban't unutamarni§lar. 
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Bahar gelince Bezenir Ana, ogullanni alit, Siverege on kilometre 

kadar iitede, Karacadag'a, yaylaya, kirk elli kadar, hepsi kara kil 

keciden olu§an stirti ile beraber, goc ederler, oglanlar alti direkli kti 

cadirlarint kurarlardi, her ytl, aynt yere. Biraz ilerde Kezbangillerin 

cadin kurulurdu. 

Ahmet ile Mehmet ezandan sonra Ihemen yatmazlar, cadtrin 

oniinde otururlar, ilerde Kezban'in cadularinda t§tk sontinceye kadar, 

oraya bakarlar, hem de konu§tirlardt. 

Siverek'te, Urfa'da yaz geceleri ba§ka yerlerdekilere benzemez. 

Gokyfizil sanki yere finer, el atilsa yildalar toplanacak gibi olur. Tath 

bir serinlik ciiker, arada bir yildtz kayar sessizce, bilinmez nereye 

gittigi. 

Ahmet bir kez, davarlari giiderken uzaktan Kezban'la 

kar§ilaym§ti. Kezban buytimii§, altmii bir kiz olmu§tu. Ahmet 

Kezban'in kendine bir tuhaf baktegim sezmijti. Mehmet ise bir gun 

yaylarun tek ce§mesinde Kezbana rastlanii§, konu§mami§lardi, ama 

goz goze gelmi§lerdi. Ahmet ile Mehmet'in yilregine yaylalara ozgil 

ta§ iistii yosun actsinda kip ktzil bir ate§ dii§mii§tii. Acaba Kezban 

Ahmet'i Mehmet'ten aytrabilmi§miydi? 

Bir giin dertlerini birbirlerine actilar. Bir sure §a§kinliktan sonra 

aralannda kavga ba§ladt, sunup gitti. Konu§maz oldular. Bir ak§am 

yatacaklan strada tekrar kavga ederk en Ahmerin tabancasim 

Mehmet'e cevirdigi strada Bezenir Ana, araya girmi§, bu strada taban-

ca ile Mehmet'e ate§ eden Ahmet anasini yaralami§ti. Her ikisi de 

yere yegilan analanni gorfince tela§landtlar, otedeki kom§unun 

traktoril ile analanni Siverek'e ta§idilar. Hastahanedeki nObetci polis 

memuru Bezenir Anamn ifadesini aldi. Bezenir Ana, tabancatun 

evvelce Wen kocastnin oldugunu, yatak ytgtnrmn icinde sakladigint, 

yataklan acarken, yere dii§en tabancaran patladtgint, kendisinin 
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boyle yaralandigim sOyledi, okutna yazma bilmezdi, ifadesinin alttna 

parmak bash. Biraz sonra gozlerini basucunda bekleyen Ahmet ile 

Mehmet'e dikti, uzun uzun bakti. Sonra basun cevirdi yava§ca, 

Sava Bezenir Ananin dediklerine inanmadr, Ahmet ile Mehmet 

tutuklandi. Dava Siverek Agir Ceza Mehkemesinde acrldr. Ahmet ile 

Mehmet, Bezenir Ananin siizlerine uygun ifade verdiler. 

Silah Adli Tip'a gOnderildi. Gelen yamt §etyleydi: Silah, Rus 

Harbinden kalma, emniyet tertibati bozuk, cok eski hit tabanca idi, 

yere dii§mekle patlayabilir, mermi tilene rastlayabilirdi. 

Ahmet ile Mehmet beraat ettiler. Biri Diyarbakirda i§ buldu, 

Obi rii Kahramarunara§ta. Bir daha hic konusmachlar. 

ikiz iki karde§ aym kisiyi seymi§lerdi. Bu doga kurallanna 

uygundu. Bezenir Ananin sOzleri de doga kurallanna uygundu, evlat 

sevgisi. Beraat eden iki karde§ analarnun olmeden evvel bakisindaki 

sevgi, act, buruk, affeden sevgiyi unutmachlar, Omar boyunca. Doga 

her zaman hakh degildir, kurallar cattsinca. 

13. YARIM ADAM : 

Ceza Kanunu <einsan4art olyer, 	ornegin: «tam 

dello ceza gormez, «yart del wtin cezast indirilir. Adalet 

simgesi «Terazisdir. oyle gormucuz, surup gider. 

&Intern, her sey tarttya gelt mi? insanin kilosu? Belki. 

Ya akh. Bir bilim adamt, ,vkarakter ye beden yaptstwu 

Bir taktm ilgifer gormdi, bedenle ruh 

arastnda. 

a) Bedence Yarunlik : 

Savci O'nu, «kasten orman yakinakAan sucluyordu. Orman 

kenan !coy halki da tehlike gecirmi§ti. 

Hakim ayaga kalkti, kiirsfiden asagiya bakti. Smug' gormek icin. 

Sam& yams' yoktu, evvelce bir kazadan. bedeninin kaidesi bir 

mesin ortuyle yerden aynhyordu. Ayak yerine, bileklerine bag!! taku-

nya gibi iki kalm tahta. 

Saruk sizlantyordu. Tarla acmak icin yangtn ctkarmamisn. 

Sigara icerken, riizgarla savrulan gulp kuru yapraklan tutusturmustu. 

SondiUmek istemis, yeti§ememisti. Bagurm§ duyuramanu§n. En 

yakmdaki insanlara kadar sUriiklenmisti. cok geg, onlar da bir §ey 

yapamadilar. 

Hakim sorular sordu, dii§iindU. Karar verecekti. Kanunu 

kan§tirdi. «Yanm adam>> icin verilecek cezayi ariyordu. Bulamadr. 

Yoktu. 

b) Toplumca Yarunhk : 

Olayi sonundan baslayarak anlatacagnn: Hastahanenin besinci 

kalindaki, mahpuslar kogusunun penceresinden, geceyansi bir hasta 

kendisini attm§, kafam parcalanmi§ 	Nobetci hekim gerekli 

64 	 65 



onlemleri almamaktan yargilantyordu. Mahkeme Yfiksek Saglik 

ilrasindan dii§iincesini sordu. Gelen yamt §oyleydi: «Bazen yiiksek 

ate§li hastalarda, §uursuz olarak ani intihara te§ebbils 

Boyle olaylarda hekime atft kabil ihmal ve tedbirsizlik 

dii§iintilemez...o 

Hekimin sucsuzluguna karar verildi. Merak ettim. Hastanm tale-

be kagitlartni inceledim. Ismi Yakup, 1949 dogumlu, corum - Iskilip 

niifusunda kayith, Hafize'den dogma, evli, cocuksuz. 

Hasta, yarali olarak Hastahaneye getirilmi§. Gogsune siktigt 

kur§un, styinrcasina, kalbin stkt ttgt, kiiculdfigii anda, yanindan 

gecip gitmi§ti. Eger kalbin ati§inda geni§ledigi anda olsaydt, kalp 

parcalanacakti, olecekti. Ameliyat ba§arilt olmu§, «Hayati Tehlikeo 

ortadan kalkmt§b. Yalruz hastamn ate§i bir thrlii dil§mtiyordu. 

Air Ceza Mahkemesindeki dosyayi da okudum. Olay koyde 

gecmi§ti. Yakup, bir kachn getirmi§ti, koye. Bajka yerde evlen-

mi§ler. Kadmin ach Yadigaech. Kimin nesi oldugu bilinmiyordu. 

Yakut, koylillerden soru§turdular. Taninmiyordu. Yakup da kimse ile 

konu§maz olmu§tu. 

Yadigarein pek bir kotiihigii goriilmemi§ti. Yalmz bir defa 

ce§meye suya gittiginde, §alvartnin altinda, siyah parlak bir ayakkata 

giydigini gOrmii§ler, ayakkabnun ucu da acikmi§, parmaklart 

goriiltiyormu§, topukluymu§ da. Ba§mdaki oral, Wye at arabast ile 

gelen cerciden ahnma degilmi§, kentte diikkanda satilanlardanmt§. 

Yadigar evinde hep tiirkii soylermi§, ch§ardan da duyulurmu§. 

Soyledigi tinkfiler koy tiirkfilerine benzemiyormu§. Sesi biraz da 

kalinca imi§. 

Koyiin erkekieri gegerken yava§lar, eve dogru bir kez bakmadan 

gecip gidemezlermi§. Koyfin dirligi bozulmu§, Evlerde kavgalar 

cogalmi§. 
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Olay giinii, Yakup kahveye gitmi§. Selamiru alan olmami§. Bir 

kenara oturmu§, kahvedekiler onun 	garmii§ler, gormemez- 

likten gelmi§ler. Yanina kimse gitmemi Yakup kendine bir gay 

soylemi§. Bu strada biri ortaya laf atmi§: 

— «Allah'in giinii tiirkii soylenmez ki>>, 

— «Hem kachn kisminin sesi de namahremdir. Peygamber efen-

dimiz boyle buyurmu§», 

— «Koyhn bereketi kalmach>>, 

— «Kalmaz ya!» 

— «Kadin dedigin bo§ btrakilmaz, bawl baglamalt. Arada bir 

giizunu korkutmali». 

Konu§malar boyle surup gitmi§. Birden Yakup'un yerinden 

kalktigint, kahveden ciktp evine dogru gittigini gormil§ler, 

ko§arcasina. Kahvedekiler bir §eyler olacagnu anlami§lar, gidip evin 

onfine stralanmi§lar, biraz beklemi§ler. Bir kadin cfpgi duyulmu§, 

arkasindan iki el silah sesi. Sonra uzunca bir sessizlik. Bundan soma 

da Yakup'u evinin toprak clam= iishinde ;gormii§ler. Bagirmt§: 

— oistediginiz oldu, Oldiircliim». 

Sonra tabancasim kalabaltga cevirmi§. Eli titriyormu§, ate§ 

edememi§, tabancastm gtigsiine cevirip tetige basmt§, ayakta ileri 

geri bir kac defa sallannu§, damn iistiinden yere yuvarlanmt§. 

Cip'e haber salmi§lar, hastahaneye yeti§tirmi§ler. Ameliyat 

ba§arili gecini§, raporu da iyi gelmi§. Eger kendini hastahanenin 

penceresinden atmasa imi§, ya§ayacakmi§. 

Ne diyelim. insan ketuAni oldartnek isterse onu 

bundun dondurebilecek 	gay yoktur. 
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c) intihann Nedeni : 

Eger Adana'dan Gaziantep'e gitmek isterseniz, Nur Dagendan 

(eski adiyla Gavur Dagendan) gegmek zorundastruz. Dagin eteginde 

bir kay§ak vardir, bir yol Kahramanmara.ya, tam kar§tsindaki 

Antakya'ya, iictincti yol ise Gaziantep'e gider. Kav§akta bir benzin 

istasyonu, yaninda kticiik bir cay evi, arkasmda iki gozlii bir baraka, 

yamnda bir ce§me. 

Istasyonda Recep calt§tr, arkadaki barakada Aldcadinla betaber 

otururlar, gene evlendiler. Recep'te bir kusur varmt§. cocuklart 

olmach. Akkadin, sari sach, giilec yiizliiydii, sessizdi, bazan dalar, 

dii§iinfirdit. Kimse ile pek konu,mazdt. 

Hamdi, her gece, Adana'dan aldtgt gazeteleri, iistii ticgen benzeri 

tenteli kamyonu ile Gaziantep'e gOthriir, btralur, donii§te kamyonu 

daga vurmadan evvel, cay evinde bit cay icer, bir kac saat bawl' 

masaya dayar, uyur, sonra yfiztinti ce§mede }akar, =Winn camlarim 

temizler, yola koyulurdu. Bit kac kez, ce§me ba§inda Akkachn ile 

kar§da§tilar, sonra bu kar§ila§ma stirdii, gitti. 

Bir gun sabaha kar§i Gaziantepten dollen Hamdi, cay evine 

geldi, uyur gibi yaptt, caytru icti, benzin alch, yfiziinti pica& 

Arabanm camlartru sildi. Kamyonu daga vurdu. Bir sure sonra §ofor 

mahallinin koltuguna gizlenmi§ Alckadm ba§im Hamdi'nitt omuzuna 

koydu. Bir sure gittiler. 

Kar§idan bir araba tistlerine dogru geliyordu, belli ki §ofbr uyuk-

luyordu. Hamdi sola direksiyon kirmaktan ba§ka bir §ey yapamach, 

fakat fazlaca kirmi§tt. Araba Nur Dagnun en yuksek yerinden 

a§agiya.dogru devrildi. Bir kac takla alit. Hamdi kendine geldiginde 

yamndaki Akkachn'a bakti, Akkachn'in ba§i demir cerceveye 

carpmt§ti, alm kamyordu, hareketsizdi, olmii§tii. Hamdi korkuya 

kapilch, guclukle kamyondan ctktt. Ko§arak Antakya yoluna dogru 

gitti. Kayboldu. Kimse bir daha O'nu gormedi. 
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Recep oluyu aids. Bir kac ki§i ile beraber koytin mezarligina 

gomdfiler. Recep mezar ba§indan ayrilmadt. Geceyi orada .gecirdi. 

Bazen agliyor, bazen bir kac dua oku yor, bazende yumrugunu meza-

tin ustune vuruyordu, ertesi sabah lcOye gitti. Anahtarlari istasyon 

sahibine verdi. Artik cali§mayacakti. Istasyon sahibi iyi bir adamch, 

Recep'in hakkint verdi, fazlastyla. Bundan sonra Recep'in nereye 
gittigini bilen olmadt. 

Aradan bir yll gecti. Bir gun Hamdi 	Kizkalesi 
kar§isinda bir in§aata kamyonla lau;n getirip gettiiriirken, kar§tdan 
caliliklarin arasindan, uzun namlulu 	yapilan 	oldiiriildii. 
Ertesi giin deniz kenarinda, kumsalda Recep'in olusunu buldular. 

Otopside, ba§ta Hofman deligi saptandt. Bu, kur§un ile intiharin 
kesin delilidir. 

d) Sagtr Dilsiz : 

Nigde Aksaray'dan Kochisaria giderken sagda bit koy varchr: 

Hanoba. Oniinde stra stra bugday tarlalart, kavaklar, §oseden otede 
tuzgolii act ye agacsiz. 

Bu kelyde gfizel, durgun bakt§11 bir 	vardi: Zeynep. Sagir ve 
dilsizdi, hic duymann§, konu§mami§tt, hayattndan bezmi§ti, iivey 

ana dayagindan. Evden kacmaga karar verdi. Bir gece yarist yava§ca 

kaptyt kapadt, ko§a ko§a karayoluna ula§ti, el kalchriyor, fakat 

araclar durmuyordu. Nihayet bir kamyon durdu. Kamyon Adana'dan 

yiikledigi sebzeleri Ankara'ya toptanci haline gotiirilyordu. oftir 

Recep, Zeynep'i muavinin yamna oturttu, konu§mak istedi, fakat 

kar§illk alamiyor, Zeynep belli belirsiz, bazt garip sesler cficartyordu. 

Biraz sonra Recep kamyonu yana cekti, muavine «sen arkaya gib> 

dedi, bir sigara yakti, arada bir Zeynep'e bakryor, Zeynep §a§kin, 

bir§eyler anlamaga cali§iyordu. biraz sonra Recep sigarasini 

sondiirdii, Zeynep'in iistilne abanch, Zeynep bit stir duydu, bacaklart 
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arasinda, sonradan yorgun dil§tiiler, uyumu§lardt. Gun aganrken 

kamyon yola koyuldu. Ankara'ya toptanct haline geldiklerinde Recep, 

Zeynep'in eline fig be§ lira koydu, ba§mdan savdt. 

Zeynep bit hayli yuritdfi, yoruldu. Kizilay'da Emniyet abidesi 

onfindeki bir straya oturdu. Abideye baluyor, bir §ey anlamiyordu. 

Bir ara yanina bir kadm gelip oturdu, Zeynep'le konu§mak istedi, bir 

§eyler soyledi: Zeynep duymuyor, yamt vermiyor, kadmin yfizfine 

baktyor, anlamaya calt§iyordu. 

Bir sure sonra kadin konu§maktan vazgecti, Zeynep'in elinden 

tuttu, beraberce Yeni§ehir sokaklannda yiiriidiiler, bir apartmandan 

igen girdiler, be§inci katta kadin bir dairenin kapistm cal& ()sift 

bast temiz, §1k giyimli bir "harumefencli" acti kaptyl. Zeynep'in 

yamndaki kadm bit§eyler soyledi, harumefendi kadina para verdi, 

Zeynep'i igen aid'. Zeynep'i banyoda ytkadtlar, giydirdiler, i§aretle ev 

hizmetini ogrettiler. 

Bu garip bir evdi, her ak§am be§ alti masa kuruluyor, erkekler 

kachnlar geliyor, masada bir §eyler oynuyorlar, bazen bir kadni ile 

erkek yandaki odaya cekiliyor, bir sure kaldtktan sonra banyoya gidi-

yorlar, Zeynep kendisine ogretildigi iizere ctlunc,a onlara havlu tutuy-

ordu. , Arada bit harumefendi de odaya bir erkekle giriyor, e§i 

obeyefe.ndio gormemezlikten geliyordu. Evin lurt bOyle bir §ey 

yapnuyordu. Yalmz evde kimse yokken gelen gene adamla odaya 

kaparurch. 

Bit gece yanst odasinda uyuyan Zeynep gozlerini actiguida 

iizerinde bir agulik hissetti, beyefendi gelmi§, Zeynep'in yatagina 

girmi§ti. Beyefendi wt.& Recep'in yaptigtru yapnu§n. Bu kez 

Zeynep ayaklan arasinda sin duymach ama, thk bir §eyin akfigint 

hissetti. bundan sonraki bazt gecelerde beyefendi geliyor, sonra 

thralup gidiyordu. Zeynep kar§t koymayi dfi§finemiyordu. 
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Boyle bir gecenin sabahmda, evin hammi ve beyefendi ch§an 

cikmt§larch, kficiik hammin beyi geldi, odaya girdiler, bir sure sonra 

gene adamla kficiik hanim dt§art cikti, birbirlerine bir §eyler 

soyliiyorlar, el kol hareketlerinden kavga ettilderi anla§thyordu. Genre  

adam ktza bir tokat ant. Kiz durakladt, yanda masa= iizerinde duran 

meyva sepetindeki Nogt aldt, adanun gogsdne sapladt, gene adam 

sallandt, duvan tutmaya calt§tt, beceremedi sin fistit yere yiluldt. 

Ktz §a§lundt, aglamaya ba§ladt, Zeynep O'na uzuntu ile baluyor, bir 

§eyler soylemeye caltwordu. 

Nihayet beyefendi ile hammefendi geldder, kficiik ktz bir §eyler 

anlatiyor, beyefendi ile harumefendi kiicfik luzla konquyor, arada bir 

Zeynep'e bakiyorlardt. Bir ara beyefendi iildfirfilen gene adanun 

gogsfindeki bicagt cekip cikardt, bit yere gidip geldi, dOnti§te elinde 

btcak yoktu, sonra bir yere telefon etti. 

Biraz sOnra bir komiser, yaninda iki polis geldiler, ev hallum 

dinlediler, tutanaklar tutuldu, evde arama yapildt, Zeynep'in yatagt 

altinda break bulundu, kanhydt. Komiser Zeynep'i dinlemeye calt§ti 

ise de ba§aramadt, Zeynep'i aid' karakola gotfirdii. 

Zeynep yargilanch, i§aretle bile sucu i§lemedigini anla-

tamiyordu, suclu gorfildii, tutanaklar okundu ev hallu gene adanun 

Zeynep'in Irma gectigini, Zeynep'in bundan otfirii onu oldfirdfigfinfi 

gormii§lerdi, break Zeynep'in yataguun altinda bulunmu§tu. Zeynep 

muayeneye sevkedilmi§, vajenin de sperma gorfilmfi§tii. 

Mahkeme, sagtr - dilsizligi nazara almt§, Irma gecildigini kabul 

etmi§, cezayi bir hayli indirmi§ti. 

Zeynep nihayet tahliye oldu, ceza evinden glunca nereye gide-

cegini bilmiyordu. Nihayet hammefendinin dairesine gitmeye karar 

verdi, 'evi gficltikle buldu, be§inci kata cikti, kaptyt cal& kapt 

acilmadt, kapnun kolunda ipe baglanmt§ bir mukavva fistfinde 

lurmizt balmumu gordii. Ev zabitaca miihiirlenmi§ti. 
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4,  

14. SUcLU cOCUK : 

a) Akif Usta : 

Akif anasinin oliimiinil hatirlamiyordu. Ilk amsi iivey annesin-

den yedigi dayakti. Sati gercekten yaman kadindi. Iii yam Babasi 

ufak tefek bir adamdi, iyi kalpli, sessiz. 

Akif, yitzu temriyeler icinde, saclurandan yer yer saci cloiciilmii§, 

elleri kollan, Satinth kizgin map ile dagladigim morkirmizi lekeler-

le dolu, sol kulaginin yam' yok, bir cocuictu. Bu kulak, iki yil once, 

koyunlarin yununu kirparken, koyunu giicii yetmedigi icin, iyi tutama-

yan Akife Sati'mn verdigi cezanin nipm idi. Satt kulagin yaristm 

makasla uctirmu§tu. 

Ahirda yatar kalkardi. Kuru ekmekle, az corbadan ba§ka bir §ey 

gOrmezdi. Arasira Akluzla, GfillUz adli ineklerin memelerinden 

emerdi, gizlice. 

Dort ya§inda bilinclendigi kabul edilirse, her giinkii dtivme 

sovmelerden cok, bazi olaylar onu etkilemi§ti. 

Dogu Anadolu'da, ki§in uzun surdugu, karin sekiz ay yerde 

kaldtgi, of - saman sikintisi cekilen, kayalik bir dagin yamacinda, 

tarlasi az, derdi cok bir koy. 

Ev: Alit, ahir, yam mutfak, mutfakta da tepeden bit pencere, bir 

iki terek, tereklerde balurlar, cag tart, tandir ve ocak yard's. Ustte iki 

oda. Akif, odalan cok seyrek gorhyordu. Orasi Sati kadinla, ba§ka 

kocadan olma kizi Peripn'indi. Peripn, Akifin ya§inda bir luzdt. 

Akif'le hic konu§mazdi. Birbirlerine his rastlamazlardi, evin icinde. 

Yapmi ahirda geciyordu. Iki boz 	Ali§gan'la, Mi§gan, Iki 

inek: 	Akkiz. Tek at : Kiroglan. Bir de kopek vardt. 

Ayrilmazdi Akifin yamndan. 0 da, onun azicik a§inin icine dilini 

sokup bir - iki §aklatmastna goz yumardi. Adi yoktu onun. It derlerdi. 
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Ilk olay : Kiroglan'in ayagi pulluk demirine takihp kirildiginda 

ba§lach. Sati, atin baba - ogul tarafindan oldiirilliip, derisinin soyul-

masini istedi, satmak icin. 

Mevsim Sonbahardi. Baba - oguliroglan'i aldilar. Seke seke 

giden ati derenin yanina getirdiler. cocuk agliyordu, babas]. dalgindi. 

Bu at onsekiz yil onlara hizmet etmi§ti:l at acidan inliyordu. Babas]. 

cifteyi birakti yere, UAW' kesesini cikardi, bir avtic tutun aldi, serpti 

attn yarasina. Slyrilan derileri 	 kingin iistfine. 

Akif biraz of topladi, atin onnne ikoydu. At orada kalakaldi. 

Giinler gecti. Ilk kann yagdigi gece yatngt kerevetin yanindaki avuc 

ici kadar pencereye biri vuruyormu§ gibi geldi Akife. Kalkti baktt. 

Bir§ey goremedi. Feneri yakti. 0 zaman savrulan karlar arasindan 

kendisine bakan Kiroglan'in gOzlerini lam& Herhalde, cok ac ki, 

geldi. Bir legene azicik yem saman koydu. Dipn cikti. Kapiyi sert 

bit rfizgar carpti. Sonra ev tarafindan bir gin-filth duydu, kopp feneri 

iifledi, yatti. Bir kac dakika sonra San, evi ahira baglayan kapidan bir 

elinde fener, bir elinde cifte belirdi. 

— Ne var lan? diye gfirledi. 

Kadin, feneri yiiziine tutu. Akif giizierini act!. Sati'mn gozleri 

dogruyu istiyordu. 

cok degil, azicik saman verdim, dedi. Kadin pencereye bakti. 

Feneri civiye asti, diprt Oct'. Biraz sonra ciftenin tok, donuk sesi, 

firtinaya kari§ti. 

Ertesi sabah Kiroglan'in ba§i karikar icinde legene dii§mh§tii. 

Baba - ogul ilk kez yapamadiklan i§i, yaptilar. Deriyi soydular. 

Le§ini kucak kucak gotiiriip koy kopeklerine attilar. Akif in kopegi 

yaninda idi. Kiroglan'in le§inin pe§inden gitmemi§ti. 

Akif, okula gOnderilmedi. Hep onun buruklugunu icinde duyardi. 

coculdar nee icinde akpm okuldan dionerken, o kacar saklanirdt. 
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Arkaday yoktu ama, yaytlan, ondan buyuk ye ku4ukler, onu 

gordiikce, Aesik kulako diye dil cikanp alay ederlerdi. 

Su akilsiz Peri§an bile okula ba§lami§ti. Anast, «okuma bilsin 

de kizim tam olsuno diyordu. Babas' ona Alfabe, defter, alma ti, son 

kez kasabaya gidince. 

Su kizr sevmezdi ama Ozel bit garazi da yoktu. Sate ya duydugu 

kin §ekillerni§ti. Elleri daha sik gidiyordu kulagimn kesigine, 

Kiroglan't daha sik hatirhyordu. 

Bir gece babas]. camiye, Sall kom§uya gitmi§ti. Ahinn kapisim 

act!, hayvanlan di§ari 	Samanliga ko§up kibriti caldi. Alevler 

etraft sardi. Yukandan Peri§an'in 	geliyordu. Daglara dogru 

kacti. 

O'nu her yerde aradilar, bir kayamn kovugunda buldular, beynci 

giin. 

Ben, Akifi Ankara'da Kalaba cocuk Isiah Evinde tantdim. Orada 

okuma yazma ye demircilik ogrendi. crktiginda ctrakligi kisa siirdii. 

Eski§ehir dolaylannda bir atolyesi var §imdi. En ince demir i§lerini 

ona yaptirirlar. Adresini size veremeyecegim. «Kesik Kulakh demirci 

Akif Ustao diye kime sorarsamz gosterir. 

b) Efendi : 

Gecenin karanligini bir kur§un delip gegti. Yfiksek ceviz 

agacinda bir karga gakladt, yer degiyirdi. 

Evin penceresi olgiin bir tykla aydinlandt. Perde aralandi, 

pencere gicirtryla acid& Ikinci kur§un firsat kolluyordu. Pencereyi 

aralayana yoneldi. 

Sabahleyin olay duyuldu. Jandarma el koydu. Ya§li adarm kimin 

kahvede, camide tartiyhyordu. 

Yalniz 0 biliyordu neden Olditriildiigfinti... On sekiz yaynda 

kavruk, zayif, ela giizlii, yiizii bugdayst. Adi Salih'ti. Olaydan soma 

daglara kagnuyi. Daha evvel sectigi, cocuklugunda zaman zaman 

gidip sigindigt, olaylan 	 magarada kaliyordu. Bu 

magaramn nerede oldugunu yalniz annesikie soylemi§ti, gecikmede 

mefaklanmasin diye. 

Ilk kez alts ya§inda iken bir §eyler anlamaya bayami§ti. Bit 

tiirlil kabullenemedigi olaylan. 

Sabit bey, 0 be§ ya§larinda iken istanbul'dan 

DOnmeden Salih'in babasi kticiik ah§ap ko§kil boyami§, anasi biitiin 

evi temizleyip paklami§ti. Tarlalar, bag, bahce elden gegmi§ti. 

Sabit beyin evi, koyun biraz uzagindaydi. Etrafi yiiksek duvarlar-

la cevrili. Fayton gegecek kadar genic, k:aptyndan dort ko§e bir 

cevirmeye girilirdi. Aralik, ahir, alet edevat deposu ye Salih'in ana - 

babastyla barindigi oda. Ko§ke ta§ do§elt bir yoldan giriliyordu. 

Yolun iki taraft Frenk iiziimleriyle suurlannnyi. 0 bahce Salih'in cok 

sevdigi bahce, gullet, leylaklar, harnmelleri, sarilurnuzi meyve veren 

kartoplan, admi bilmedigi binlerce cicek. Bu ko§kii Sabit 

beyin babas' yaptirmi§ti, yillar once. Galiba Istanbul Ozentisiydi, 

belki de Ozlemi. Sabit bey bu evde dogmu§tu. Anast, babasi bu evde 

Salih'in dede ve ninesi de onlann hizmetkarlan idiler. 

Sabit bey Almanya'da tarim okumu§, yillartm di§anda gecirmi§ 

ve nihayet 136110 gelmi§ti. Nedense hic bir i§ tutmamt§ti. lriyan, 

lurmtzt yiizlii, gini mavi gozlii bit adamdt. Her ak§amiistil Salih'in 

babasma 	 altinda ralu sofrast kurdururdu. Yazm orada, 

klyn ocakh odada bu sofra hig eksilmezdi. Anast yemek 

hazirlamakia, babasi, bag - bahge i§leri, alt§veri§ten ba§ka, ralu 

sofrasmda kalabildigi kadar kalan efendisinin karysinda el - pence 

durmakla giinler gelip gegmi§ti. Haftada bir 	inen efendi yiyecek 
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icecek ve §i§e §i§e ickiyle donerdi. Kendisinde yitirdigi yetenekleri 

atta var sayip boyuna kamcilardi. 

Kizilciklar altinda beyaz &Mil masa, borulu gramafon, beyaz 

peynir, kavun ve keskin kokulu rakt. «Actlan birgul gibi dudagin» 

diye ba§layan §arki. 

Salih on ya§larina varmi§ti. Ogle sicagi colcmii§tii bahceye. 

cocuk gramafona yakla§m§tt. Begin eli uzandi, cocugun omuzuna, 

cocugu kendine dogru cekti. Nefesi rakt ve sigara kokuyordu. Eli ho§ 

olmayan yerlere uzanmi§ti. Salih cirpirup kagabilmi§ti, daha o ya§ta 

bile, bir daha yakla§marni§ti oralara. 

Oniic ya§larinda iken babas' gece hastalandi, kusuyor, 

sancilanlyordu: 

— Salih, sen git Sabit beye hizmet et, hastaland'gim►  soyle. 

Omuzlarini silkmi§, gitmek istememi§ti. Babasinin kivrani§1, 

Sabit beyin «Mehmet» diye bagtran sesi, O'nu zorlami§ti gitmeye. 

0 da babas]. gibi elpenceydi kar§isinda, plaklari yeniliyor, rakiyi 

tazeliyor, sigarasini yaluyordu efendinin. 

Bir ara sigara yakarken, kolunu mengene gibi yakaladi Salih'i. 

«Bir kadeh de sen iceceksin» dedi, agzina zorla alutiverdi, o rezil 

§eyi. Birden ba§i dtinmii§tii. Midesi bulantyordu. Sabit beyin in elle-

ri dola§iyordu iistiinde. cocuk giicliikle kendisine kurtarabilmi§, 

kacrni§ti. Efendi ortaligt yikan bir sesle baginyor, bir tekmede devir- 

digi rakt masasinin sucunu cocuga yiikliiyordu. Mehmet oliircesine 

yattigi yataktan kallup efendisini yati§tirmi§, 	demedigini 

birakmami§ti. 

Ilik bir Sonbahar giinii, anasi dutlan kaynatip pekmez 

yapiyordu. Mehmet iki arkada§t ile meslegi odun kesmeye gitmi§ti. 

Alc§am yakla§iyordu. Sabit bey rake masasindaydi, cocuk di§ 

kap= iinfinde babasmi bekliyordu, 	Babas' son zamanlarda 

sik sik hastalaniyordu. Efendiye O'nu, §ehile, doktora giiturmesi icin 

Gtillii bile yalvarmi§ti kac kez: 0, bir kad.?,h rakt iyi gelir diyordu. 

Neyse, gunler gecti. Son giine gelelim. Kara Ahmet giiziiktii. 

Me§elikten geliyordu: 

— Sesle anani, diyecegim var, dedi 

Salih bir ko§uda anasina ula§ti. Guild 	Kocan sancilandi, 

dagda kaldi. Alc§ama dek bekledik. Bizi yanina koymadi. Giillii'ye 

haber edin, yuk arabasi ile gelip beni alsin dedi. 

— Ne yanda?llii carpilmi§casina so,rdu. 

— Kor pinarin yaninda. 

Kadin bit cirpida Sabit beye ula§ti. Salih de yaninda idi. Olayi 

anlatti. Efendi civik gozlerle Salih'in anasina bakiyordu. Giillii'niin 

yemenisi kaymi§, saclan meydandaydi. Yola ciktilar. Me§elik, yaya 

iki scat ceker. Araba ile yanm saatte vardilar. 

Salih'le Giillii, pinarin yamacina luvrilmi§ Mehmet'e ko§tular. 

Mehmet'in agzi, gozleri acik, bake§lar►, donuktu.116: 

— Vay kara ba}►ma, gitmi§ mi ne diye inledi, anasi, kocasini 

tezel Wye ula§tirma gains' icinde idi. Kolunu tutup, bacagini 

biralup, koluna yamiyordu. Sonunda sirtina vurdu. Arkas►m arabaya 

dayadi. Mehmet bir saman cuvali gibi arabaya yuvarlanmi§t► . 

— Sicra ulan, gozii sonmiyesi... Ba§ini dizine yatir demi§ti 

anasi. 

Arabaya cikti, babastrun ba§ini dizlerin.e koydu. Ellerini alninit 

siirdii. Urperdi, soguk suyagirmi§cesine. <451 	mii?» dii§tincesi yan►  
sina «boyle oliinmez»le carpi iyordu. ici stcakti, oysa her yam titriy- 
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ordu. Yolculuk biiyiik kaptda bitti. Anast <<oy ba§nna bu da int gele- 

cekti» diye doviiniiyordu. Gtinler gecti, 	gelmi§ti. Bir gece 

uyandt. Yanindaki yatagi yokladt, anast yoktu. Sonralan stk sik 

uyanip anastrun yatagtru yokladt, icinde kin golleniyordtt. 

Karan vermi§ti. 0 gece ne yapacagim biliyordu. Sabit beyin 

silahtm gizlice almak kolay olmu§tu. Sonrast ba§ta yazdigim gibi. 

Daga kactt, magarasina gizlendi. Bir sure sonra uzaktan iki jandarma-

yi gorfince irkildi. Kacmak istedi, beceremedi. 

Gercegi sorguda ogrendi. Mast yatagtn altina sakladigt silaht 

bulmu§, onu ihbar etmi§, magararun yerini de soylemi§ti. 

c) Selcuk Giivercini : 

Bozok, parcalt, kararnu§ giimii§ renginde bir giivercindi. 

Oldugu yerde guguklu danerken, sushi topaclara benzerdi, alacalt. 

Ye§il caminin iki minaresi arasinda takla atmastm cok severdi. 

cilu§t ok gibi, takla donu u yaprak sazillii§iine benzerdi. 

«Selcuk kartalt»m hep yadirgartm. Birbirine baglanmt§ iki 

kartal. Tek gtivercin etmez. Ama, dtirtytizyillik, Selcuk 

Gtivercinleri'ni, Konya'da izlediniz mi? Bunlardan birinin, bir buyuk 

Anadolu Furinasinda, yolu Bursa'ya dii§ebilit. Selcuklu giivercinleri 

de beyaz degildir. Samnm. Bozok soycekimliydi. Kararnu§ giimii§ 

renginde. 

Neyse, konumuza gelelim: Ekrem'den iyi anlayan yoktu, 

giivercinden. 0 buna inantyordu, ba§kalart da. Nedeni §u: <<Cins mi» 

diye giivercini O'na getirip sorarlarsa yargist, ya olumluydu, ok§ar, 

iyi belle derdi, ya da yargist sert ve acimasiz olurdu. 

Bozok Hayri'nin giivercini idi. Hayri onaltt ya§larinda bir cocuk. 

Bir gun evlerinin bahcesindeki agaclara iki giivercin yuva yarnt§ti. 

Giivercin yuvast cerden ciipten, dayamksiz olur. Sertce ilk ruzgarda 
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yumurtalar yere dii§er, kirthr. Yine boyle oldu. Yuvadan dii§en 

yumurtalar ktrtltp gitti. Yalmz bir tanesiS geni§ hit dut yapragnun 

fisttine 	kinlmami§ti. Hayri yumurtayi al& Agaca tirmandi, 

yuvaya koydu. 

Giinler gecti. Bir gun yuvada bit tela§ ba§ladt. Demek ki yavru 

yumurtadan ciknu§ti. Sonra ticm'a denemeleri. Nihayet ba§an. Her 

giin biraz daha yiiksege, sonunda pe§pe§e attigt taklalar tin kazandt, 

mahallede. Hayri giivercini ile 	Bozok sik sik O'nun omuzu- 

na konar, yemini avcundan yerdi. 

Bir ak§am ilstii. lid cocuk, «Ekrem agabey senin giivercinini 

duymu§, getirsin bir bakaynn», dedi ltaberini getirdiler. Hayri 

gtivercinini al& Kahveye gitti. Strastru beklemeye ba§ladt. Ekrem 

getirilen bir giivercini, uzun uzun inceledi, sahibine «iyi baknu§sin, 

yemini azalt» dedi, ikinci giivercin tizerinde pek durmadt. Sahibine 

«gagasindaki sartyt goriiyormusun, bol ye§illik ver» dedi. 

Stra Hayri'ye gelmi§ti. Hayri giivercininin uzatti. Ekrem, §ayle 

bir bakti, giivercinin karnint ufledi, seyrelcle§en tiiyler arasinda bit 

§ey gtirmii§ gibiydi. «Bu hayvan yozIa§nu§» dedi. Gtivercinin 

kafastm burdu, kopardt, ant. i§te, ne olduysa bu anda oldu. Hayri 

masamn iistiinde duran bicagt aldt. Ekrem'in kalbine sapladt. 

Hayri, cezasun cekmek icin gonderildigi her cezaevinde, ba§i 

egik, sessiz, giinlerini doldurdu, giivercin yeti§tirdi. imralt, tartm 

cezaevinden tahliye oldu. imralt'da gilvercinlerle martilar birlikte 

ya§arlar, bazan Mirk Mirk birbirlerine kart§trlar, yam edercesine. 

Ama Bozok kadar pe§ pe§e takla atm §imcitye kadar Oren olmadt. 

c) Dag Kecisi : . 

Kara yolu, Pozanteya varmadan, sola sapnuz. Bir saat kadar 

yaya giderseniz. camardi koyiine vanrstruz.. Kay varlikhdir. Halil, 
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koyiin biltiin kecilerini guder, onbe§ ya§inda, orta boylu, siyah 

§alvarlt, karayagtz. 

Halil kadar kecilerden anlayan yoktur. D011eyen erkegin, ba§-

kalart rahatsiz etmesin diye di§i kecinin etrafmda nasil dola§tigint, 

ters gelen yavrunun nasil almacagint, zehirli of yiyenin mist' kurtan-

lacagnu, havalar bozunca nereye siginmak gerektigini en iyi bilen 

Halil'dir; sfiriiyil alip goturur, nereye gittigini kimse bilmez. Donn§ 

zamani gelince iki parmagini agzina gOttirfir, oyle bir tshl calar ki, 

yankilar daglar arast uzaylp gider, suru toplarur, yola dii§tiliir. 

Halil ()imam en karanlik yerinde actigi, yarim insan boyunda 

cukurun iistiine calf crypt dizer, her sabah geli§inde icine bir §ey 

dii§tii mu diye bakardi. 0 gun de oyle oldu, cukurun yamna 

geldiginde bir dag kecisi yavrusunun sesini duydu. cukura atlach. 

Keciyi vicar& Bu pek kucuk bir yavru idi, gOtiiriip bir ana kecinin 

yanina btrakti. Yavru act!, hemen emmeye ba§ladt. Ana keci hic 

yaclugamach. Giinler gecti. Dag kecisi bilyiidii. Boynuzlan geli§mi§, 

geriye dogru krvnlmi tt, rengi diger keciler gibi simsiyah degildi, 

bozbulanikti. Sabahlan suru ile gider, ak§ama clonerdi. Stiritniin en 

ba§inda gitmeye ali§mi§ti. Suru onu izlerdi. Halil parmaklanni 

agzina gotiniip islik calinca ko§arak, gelir sfiriiniin ba§ma gecer, 

koye 

Giiniin birinde bir aksilik oldu. Koyun giri§inde, Dag kecisi Ali 

Dayfnin atina fazla sokulmu§tu. At huysuzlanch, tekme ant. Tekme 

kecinin ba§ina geldi. Keci Olmii§cesine yere serildi. Halil ko§tu, 

kucakladt, yattigi alum gonna. Otlardan yaptigi ilaclan denedi. 

Faydasiz. Dag kecisi kor olmu§tu. Ayaga kalkh ama dogru dfiriist 

yinnyemiyordu. Halil'in kokusunu izliyor, tshk sesinden sonra koye 

cloniiyordu. 

Bir gun, Toroslann nemli orman wag]. Halil'in uyumasina neden 

oldu, uyandigincla bakti, Dag kecisi yoktu, aradt, sonra ba§int  

kaldirdt, ilerideki dagin ba§inda onu gordu. Kecinin onu ucurum, 

ba§ini goge kalchrmi§, heykel gibi dimdik duruyordu. Biraz ilerlese 

dii§ecekti. Halil parmaklarint agzrna gotur,du. Islik cal& Hayvan, 
luzla ilerledi, ucuruma yuvarlandr. 

Halil nefes nefese ucurumun altinda akan cakrllr dereye geldi-

ginde keci coktan Olmii§tii. 

Ertesi sabah Haiti kayboldu. Artik gobaratk etmek istemiyordu. 

Halil'i Ankara'da, Akkoprii altinda uyuyan serseri cocuklann 

Emniyette toplandigt yerde, arkast bol, kara Oalvarr ile, etrafina tirkek 
bakarken tarudim. 
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15. YALN1ZLIK : 

a) Hiicre : 

Bir cezaevi isyaninda ayagindan yaralanan Topal Gardiyan, onu 

hficreye kadar getirdi. Ya§am boyu agar hapse hukumlu idi, cezanin 

hticre boliimi.inti cekecekti. Kapi sence kapandi. Hilcrenin penceresi 

yoktu, karanlikti. El yordami ile demir karyolanin Ostfindeki yataga 

oturdu, sonra uzanch. Gtizleri yava§ yava§ karanitga ali§tyordu. Tek 

i§ik sizintist kap= altindaki araliktan geliyordu. Biraz sonra 

duvann ortasinda ince bir iyk'in siiziildiigiinii gordii. Gozlerini 

kapadi, 

Kendisi teslim olmu§tu, olmayacakti ama, jandarma annesini 

kerkutmu§, sik sik karakola cagirmi§, oglunun nerede 

oldugunu sormu§tu. Halbuki kendisi kary evde oturan kom§ulan 

Hfisniye Teyzenin evinde saklaniyordu. Nihayet annesi hastalanch. 

Bakacak kimse yoktu. Hiisniye teyze gelip yardtmci oluyordu. 

Annesinin hastaligi artiyor, jandarma daha fazla siluyinyordu. 
Nihayet teslim olmaya karar verdi. Annesinin elini optn. Hiisniye 

teyzeden kendisine annesinden haber yazmasim istedi. Gelip 

savciliga teslim oldu. Oradan cezaevine gOnderildi. 

Giinler geciyordu. Hficrede gozleri karanliga iyice ali§miti. 

Kendisine her giin bir ogun yemek getiren topal gardiyanla bir iki 

kelime konu§abiliyordu. Gardiyan iyi admit& Hiisniye teyzeden gele-

cek mektubu gizlice vermesini rica etti. 

Bir giin, kary duvardaki taiga gozleri ili§ti. lygin geldigi 

yerden di art bakti. Duvann iki tart arasindan sfizillen tyk ch§anyi 

gOsteriyordu. Karyolanin ayagini baglayan demiri sokebildi. Gunlerce 

ugrayl Iygin geldigi yeri kazdt, geni§letti. Dt§anst artik iyice 

goriiniiyordu, tam karyda bir agar vardt, yem ye§il. 

Bir gun topal gardiyan Hiisniye teyzenin mektubunu getirdi. 

Okuduktan sonra geri vermesini istedi. Hticredeki mahpusun mektup 

okumasina miisaade edilmiyordu. Mektubu alch. Kapanan kapinin 

magtsindan gelen rykta okumak icin yete uzandt. Okudu, Hiisniye 

teyze annesinin hastaliguun antigun, yattgindan ctkamaz oldugunu, 

kendisinin bayndan aynlmadigim, bildiriyor, Allah'tan Omit kesilme-

yecegini ekliyordu. Ertesi gun mektubu gal diyana geri verdi. 

cocuklugu, babasimn olumu, bakacal kimseleri olmamasi, anne-

sinin ba§kasi ile evlenmesi, fivey babasiniU sarho§lugu, sik sik anne-

sini dOvmesi. Bir gece annesinin cigligi ihr uyannnyi. Eline gecirdigi, 
balta ile fivey babasini nasil oldurdugunu iknimsiyordu. 

. 	Bay oyulurcasina agnyor, gozleri karanyor, sanki bir . el 
yiiregini yakalami§ siluyor, bogulacak gilbi oluyordu. Boyle olunca 

duvardaki raga dogru gidip cli§anya bakiyor, yemye§il agaci seyre-

diyor, ferahliyordu. Bin giin agacin dahlia kuguk bir serge kondu. 

Serge, sanki kendisini gorfiyormu§ gibi geldi. Konu§maya bayach. 

Annesinin hastaligini anlatiyor, bayndan gecenleri sirahyordu. bir 

giin ekmeginden kopardigi kiictik bir parcayi, karyolanin demiri ile 

deldigi deligin ucuna itti. Serge ekmegi gordit, biraz bekledi, sonra 

ucarak geldi, ekmegi gagasina alch, &Urdu, claim tistiinde yedi. 

Gfinler, bOyle geciyordu. Bay agriclikca, yiiregi siki§inca 

deligin oniine gidiyor, agaci seyrediyordu. Serge gelince de 

ekmeginden kestigi kiiciik lokmayi, demir cubukla itiyor, serge ucarak 

gelip lokmayt aliyordu. her giin deligi biraz daha biiyiilttti. Bir giin 

baktiginda, magicla bir twin Ustiine oturmu§, kficiik bir cocuk gOrdii. 

cocuk da serceye bakiyordu. Kiiciik, sanyn bir cocuktu. hitmese 

bile konu§acak birisini daha bulmu§tu. Hem derdini anlatiyor, cocugu 

seyrediyor, sesini duydugunu samyordu. iki insamn, biri cocuk olsa 

bile, aym §eye bakmasi garip, ferahlatan, yalnizligt giderici bir §eydi. 
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Dii§tindii, cikacak olursa, gidecek bu cocugu bulacak, saglannt 

ok§ayacakti. Bu wcuk iyi bir insan olacaga benziyordu. Ustu, ba§t 

temizdi, bunlan serceye sevgi dolu gOzle bakt§indan anlamt§ti. 

Bir ogle zamam Topal Gardiyan yemegini getirdigi suada, 

Husniye teyzenin metubunu da getirdi. Yere uzandi, kapt dibinden 

gelen t§ik altinda mektubu okudu. Hfisniye teyze ba§sagligi diliyor- 

du. Kalktt, duvarda 	sizdigt delige dogru gitti. Ba§inda oyulur- 

ca.stna agn, yfiregini mengene gibi sikan el daha gtiglii bastinyordu. 

Bogulacak gibiydi. Birden bo§andi. Aglamaya ba§ladt. Delikten 

baluyordu, bagira bagira derdini agaca anlatlyordu. Birden gelen 

serceyi &dd. Bu strada gozleri magidaki cocuga ili§ti, cocuk elinde-

ki saparu doigultmul, serceye nijan altyordu, attigi ta§ serceye 

carpti. Serge yere yuvarlandt. 

baym carptigt duvar. Yumrukladigi hficre kaptst. 

Onu, alit) gottirdfiler, 	alul hastahanesinde. 

b) Sinop iskelesi : 

Karayolu yaptlmadan evvel. Sinop'tan istanbul'a gidi§ - geli§, 

denizden vapurla yapihrdt. Her cuma giinfi saat 16'da gelen Giilcemal 

vapuru iskeleye yana§tr, bir saat sonra kalkar giderdi. Karadenizin 

dalgalanna kar§t iskele, hantal gOrtinii§lii, uzunca, dayarukli bir 

yam& Gfilcemal'in gelecegi gun iskelede hazirlik ba§lar, ytikler 

hazulantr, kar§ilayictlarla, gidecek yolcular bekle§ir. 

Ahmet ile Aye Sinop'un yukan mahallesinde tek gOzlii bir evde 

otururlardi. Ikisi de ba§kalannin misir tarlasinda irgatlik eder, Ahmet 

i§ dfirrse in§aatta da calt§irdt. Aye sik sik hastalaturdi. Bir tfirlii 

tarla alacak parayi toplayamadtlar. Kazandiklan ancak nzklanna 

yeti§iyordu. Ahmet karar verdi. istanbul'a gidecek, ne 	bulursa 

calt§acak, biriktirdigi parayi Ay§e'ye gonderecek, tarla almaya yete-

cek kadar birikince de doniip Sinop'a gelecekti. 
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Hazirliga ba§ladtlar. Ahmet istanbulida i§ tutan Sinop'lu 
hem§ehrilerinin adreslerini topladt. Gill, emal vapurunda giiverte bile-

ti aldt. Aye e§ini ugurlamak icin, onunla iskeleye kadar geldi, 

hazuladigt mistr ekmegini, bir kac parca yiyecegi Ahmet'e verirken 

gozleri hafike nemlenmi§ti. Ahmet kartsma bakti, sonra bawl' egdi, 

vapura bindi. Aye iskelenin elektrik diregine yaslandi. Ayakta dura-

mayacak gibiydi, halsizdi, icinde bir §ey oagla» diyordu ama, 
Karadeniz kadtru herkesin oniinde aglay lmaz ki. 

Giilcemal iskeleden kalktt, Ahmet gfiverteden elini salladt. 

Vapur iskeleden uzakla§mcaya kadar Aye yerinden ayrilmadt, 

kticfik nokta haline gelinceye kadar vapuru izledi, evine donfince 

kendini tutamadt, yfiregi duracak gibi oluyordu, kimse gormeden 
agladi uzun uzun. Acildt ferahladt. 

Ahmet istanbul'a gelince bir az §a§aladt, sonra Yakup agayi 

buldu. Yakup yillarca evvel istanbul'a gelmi§, cok calt§rm§, nihayet 

nhtunda hamal ba§i olmu§tu. Ahmet ile uzaktan akraba idiler, 

Ahmet'e hemen i§ verdi. Ahmet gelen vapurlardan, diger hamallarla 

birlikte nhtima yiik ta§iyor, stra stra bekleyen kamyonlara yerle§tiri-

yordu. Ak§amlan bir ham altindaki odada kahyor, kazancinin pek 

am' harayor, cok kez yartm ekmekle 2:eytin yiyor, her ay sonunda 
biriktirdigi parayi Ay§e'ye postallyordu. 

Boylece tic yil kadar gecti. Nihayet gonderdigi para bir kfictik 

tarla almaya yetecek kadar olmu§tu. Ay§e'ye bir mektup yazdi onbe§ 

gfin sonra Cuma giinfi Giilcemal ile gelecegini bildirdi. i§i hemen 

buakmadt, butun giicfi ile, hatta gemi gelirse geceleri de, sabaha kadar 

caltwordu. Onbe§ giintin dolmasina bir kac giin kala nhtima bir 
Romen 	yana§tt. Yiik pek agrrdt. Almanya'dan transit gelen 

makina aksamt idi. Ahmet cali§maya ba§ladt. Bir kac agir yfikii 

ta§uh. En son yfik en agir olan idi. Bir kac ki§i gficlfikle Ahmet'in 

strtina yfiklediler. Ahmet'in ayaklan titriyor, gfichikle gemiden inebi- 
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liyordu, tarn 'Alma indiginde dermant kesildi, hafike sallandi, yere 
yikildt. Yfik fistfine dii§mit§tii. Etrafindakiler ko§u§tu, gficlfikle yfikfi 

kenara alabildiler. Ahmet yukun altinda ezilmi§, kaburgalari igen 

cOkmii§, agzindan kan geliyordu. Hastahaneye yeti§tirmeye Cali--

filar, olmadi. Ahmet yolda son nefesini vermi§ti. 

Ay§e, Ahmet'in gonderdigi mektupta bildirdigi Cuma giinii, iske-

leye gitti, elektrik diregine yaslandi, bekledi. Gemi yana§ti. Son 

yolcularda indikten sonra Aye ba§t egik evine dOndii. Her halde 

Ahmet'in bir i§i cricnit§ti, vapura yeti§ememi§ti, artik het cuma iske-

leye gidiyor, Ahmet'i bekliyordu. Boylece aylar gecti. 

Nihayet son Lama giinfi, iskeleye biraz erkence gitti. Direge 

dayandi, pek hatsizdi. Vapurun gelmesini bekledi. Iskele yaval yava. 

kalabalikla§iyordu. Ufukta &linen vapur nihayet iskeleye yana§ti. 

Yolcular indi, Ahmet yoktu. Aye yerinden ayrilmadt. Bir saat sonra 

vapur kalkti. Yava§ yava§ uzakla§ti. Aye gozleri ile vapuru takip 

ediyordu. Hava iyice kararcit. 

Bir ara iskele bekcisi, demir parmakfiklan kapamak isterken 

elektrik diregine yaslanmil bir kadin gordii, yanina yaklaltt, 

tammi§ti, bu her cuma gelen kadin. Bekci obacim geg oldu» diyecek 

oldu. Cevap alamach. Kadin bit tuhafti. Bekci §dyle bir dokundu. 

Aye yaslandigi direkten styrifircasina yere }glut& Olmfi§tfi. GOz 

leri acik, hard vapurun gittigi noktaya bakiyordu. 

16. cfOLIK : 

Fatma, kucuk cocugunu bogarak Oidiirmekten suclandi. Halbuki 

olayin ash §Oyledir: 

Sarnsun'dan Sinop'a giden yol kiiyfi ikiye ayinr. Koytin a§agist 

denizde biter. Koyfin yukansinda bir ctnar agact vardir. cmann fist 

tarafinda mezarlik bulunur. Agac achru vermi§tir, 	cinarli koy. 

Oradan ba§layan koy yolu, denize War uzamr. Yolun saginda, 

solunda evler stralarur, kar§ilikh. 

Evlerden biri Fatmalarin, kar§isindaki Zeynel'gillerin evidir. 

Fatma ile Zeynel'in analan karde§ coculclart, yakin akraba. Fatma ile 

Zeynel kar§ilikh evlerde dogdular, iki 	arayla. Beraber bfiyiidiiler. 

Karde§ cOcuklan, birbirlerinden hic ayrilmazIarch. Daha kficiikken 

birlikte oynarlardi. Deniz kenarinda kfictik yassi ta§lan denizde sekti-

rirler, bazen yukandaki cinar agacina dogru cikarlar, agaci saran tahta 

kerevete otururlardi, yan yana. 

Yillar gecti, boylece. Bir gfin cinarm dibinde otururken Zeynel'in 

eli Fatma'nin eline degdi. Zeynel titter gibi oldu. Fatma ba§ini 

kaldirdi, Zeynerle baki§ttlar. Bu ba§ka turlu bake ti. Yine yillar 

gecti. Zeynel askere gitti, donii§te evlendiler. bir cocuklan oldu. 

cocuk bfiyfidiikce tuhafla§iyordu. Durmadan agliyordu. Nihayet 

Samsun'a hastahaneye gotfirdfiler. Aglantasi artiyordu. Doktor srk stic 

geliyor, Hag veriyordu. cocugun aglamasi durmuyordu. Hastahanede 

cocuk ile annesi ayni odada kallyordu. Bit gece Fatma uyuklarken 

birden uyandi. cocugun aglamast durnau§, cirpirnyordu. Garip bir 

cighk cikiyordu agzindan, Fatma cocugu kucagina aldt, salliyordu. 

durmadi, sunup gitti, sonunda cocuk kaskatt kesildi. 

Olmfi§tfi. Ktiy mezarfigina gomdfiler. Annesi yillarca bu cigligi 

unutamadi, dfi§findit eger 9041 durdurabilse idi, cocuk belki de 

olmeyecekti. Fatma tekrar bir qocuk istiyordu, ikinci cocugun birincisi 
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it 

gibi olacagt soylenemezdi. Zeynel istemiyordu ama e§inin israrlanna 

daSlanamadt. 

Fatma tedbir almadt, gebe kaldt: Dogan gocuk biiyiidiikce 

hircinla§tyor, aglamaya ba§hyordu. Bir sure geger diye beklediler. 

Gegmedi. Annesi evvelki gocugunun ctgligint ammstyordu. cocugu 

yine Samsun Hastahanesine gotfirdiiler. Annesi yatunda kaldt. Doktor 

sik stic gelip baktyordu, ama gocugun aglamast bir tiirlft gegmiyordu. 

Bir gece cocugun aglamast ile uyanan Fatma gocugu kucagina 

alch., Saila& Aglama durmuyor, artiyordu. Yine ctghk ba§lach. 

Bundan evvelki ctgliga benziyordu. Fatma coigi durdurursa 

cocugun olmeyecegini dii§iindft, cocugu yanrch, yastigt fistiine 

bastirch, biraz sonra ctghk durdu, cocuk bogulmu§tu. 

Fatma'yi cocugunu Oldiirmekten yargilachlar savunmast kabul 

edilmedi, Fatma cezasnu tam cekmedi, cezaevinde intihar etti. 

Alit) koye getirdiler, smarm iistiindeki mezarbkta Wen iki 

cocugunun yamna giimdiller. 

Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) kittaptaki bazt amlan sahneye 

koydu. Memleketin ce§itli yerlerinde oynadi. Ba§antli oldular. Bata 

Riitkay Aziz, cetin Oner, Kerim Av§ar olmak iizere emegi gegen 

sanatctlara te§ekkiir ediyorum. Oyun Alinanyalda da tekrarlandi. 

Buyiik usta Lutfu Alcafth yonettigi sinema filmi TV'de gosterildi. 

Bu Icitabm «OTESI» diye isimlerdirdigim dizelerinden bazilannt 

Cem Idiz miizik haline getirdi. Bu dizeled ekte sunuyorum. 

OTESI 

Isparta'da hapishane vardir 

Halt dokunur 

Idam tasdik gikarsa 

Kur'an okunur. 

Oldiirmek sanatt, 

Duyurmadan azar, azar 

Ugaktan denize tiikiitmeyin sakin 

imraleya rastlar 

*** 

Paris'te Frense 

Giineyde Santa Roz 

giinii her yerde aymdir— 

Kalpte umut 

Cigerlerde tiiberkiiloz 
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Alanya Kalesi denizi bicaklamt§ 

Dalgalar iter, iter cikaramaz 

En tepede §eytanlar burcu 

Eskiden suclulan atarlarmt§ 

Atmadan evvel 

Belki de kurtulursun derlermi§ 

Dere tepe dim gittik 

Biz insamz ilerledik 

Umut vermeden Oldtirmeyi ogrendik 

Sehpa icat olundu 

Bolu beyi hakli cikti 

Ya mertlik. 

Bir defa 

Aramaya ciktinizsa 

Yolu kimseye sortnayin ha 

Mutluluk bulunur 

Mutlaka bulunur 

Eger sirtinizda 

Kiirek kemiginizin altinda 

Ufak bir delik 

Ufacik bir delik 

Kamarun yeti hazirsa 

*** 

Sevdiginiz kadinin 

G6k dii§mil§ gozlerine 

coreklenmi§ oturur 

Yuan bakr§h huzur 

Mutlusunuz 

0 kadar Mutlusunuz ki 

Koca adam 

Amin' duymadan oleceksiniz 

Sirtintza habersizce saplanan kamamn 

GOzlerinizde deli ugu§ 

G6kte 

Sim§ekten kalan izde 

Daglar otesi deniz yolcusu 

Beyaz bir ku§ 

Olumu tatudimz degil mi? 

* 

Dilzden gelen kur§un olditimez 

ICaranliklardan korkun 

Ya§amak ba§ka 

Var olmak ayn 

Milan canItlart 61ditrebilirim 

coculdardan gayn 

Insan agriyan yerini unutmaz 

Ceplerinizde isterseniz yumruklariruzi sikin 

Ba§kasinin cebine el sokmak yasaktir 

Ama kendi cebinizde ellerinizin ne yaptigtm 

Kimse merak etmez 

Belli olmaz ki hayatta 

«Ociincii adam da olabilirsiniz 

Ama saktn, §eytana uymaym 

Ruhsatsiz tabancamzin kabzastru 

Cebinizde olsa bile 

Ok§amayin 

()Llama= otesini kimse bilmez 

Vallahi bu ilk 
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Billahi bu son 

Brovnik, barabellum, simitvesson 

Demeyin 

caresiz 

Bundan sonra ate§ edeceksiniz 

*** 

Siyasilerin kogulu ayndir 

Orda ba§lar bulunur 

Dag ba§t 

Koprii ba§t 

ce§me ba§t 

Insan ba§t 

ciban ba§t 

*** 
Burada gun, gece 

Gardiyan bilyilk 

Adalet ciice 

Elleriniz kanh 

Konu§amazsintz 

Gozleriniz ellerinize 

Elleriniz gozlerinize bir §eyler anlatir. 

AnItyamazsintz 

Her §eyin sahibi vaij 

Dort duvarin, keleMelerin, zincirin 

Gfirilltiinfin de sahibi var 

sesSizlik hepimizin 

*** 

*** 

Sessizce aglayabilirsin 

Duvarlan clovemersin 

Hayktramazsin 

Gok yiiziine bakabilirsin ama 

Kendini oldiiremersin 

Dort duvar = bir dortgen 

Ortasina bir nokta koyunuz 

Mahpushane duvan yfilcsek, ytiksek 

Arpa boyunda istek 

Mizrak boyunda kin 

Oliinceye kadar katil 

Doguncaya kadar 	uykusunda 

Kara tutkulann bilincte ucu 

Bizimki degil bu 

ciceklerin, ku§lann, insanlann sucu 

*** 

Hiicredeki adimchr bu 

Tek duvar = tekcizgi 

Onune be§ nokta koyunuz 

• • • • • 
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Be§ adamdir bu 

Gozleri bagli 

Uygarhk mu bu? 

Doga her zaman hakh degildir. 

Ve siz ku§larin gectigi yolda 

Neden gec kaldiguuzi bilemersiniz 

Ya§am 

Katil miras 

Ve olumun sure  ortagi insan 

Bahcesinde cicek yeti§tirenlere 

Ve adam oldfirenlere 

Yalvarinm size 

Bunu neden yaptigimizi sormayiniz 

Hayatinizi 

Ama yalniz kendi hayatinizi 

Papatya falina bakarcasina harciyan 

Ahretin mutlaka bir kapisi 

0 kapnun da bir anahtari olsa gerektir 

Umut, o kapinin Otesindedir. 

*** 
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