SORGU
Muhammed Tevfik
Tercüme: Abdullah Şanlı
Buruc Yayınları
Baskı Mayıs 97

BİRİNCİ SAHNE
"Kaçırma"
SAHNENİN OYUNCULARI
Dört Genç:
Halit
Züheyr
Salim
Naci
Üç istihbarat görevlisi
KAÇIRMA
Küçük, sade, duvarları çıplak bir oda. Odanın içinde bir masa, etrafında halkalanmış dört genç. Önlerinde bir Kur'an-ı Kerim ve bazı kâğıtlar.
Züheyr: Cemal, randevuya gereğinden fazla gecikti.
Halit: Hiç de adedi değildi.
Naci: Endişelenmeyiniz, belki birazdan gelir inşaallah.
Züheyr: Ben onun gecikmesinden endişeleniyorum.
Salim: Kardeşim, üzülmeye sebep yok; derler ki, vaktinde hazır bulunmayanın özrü yanındadır.
Naci: Başlayalım, geciktik.
(Besmele çekerek Vel-Asr suresini okumaya başlar): "Zamana and olsun ki insanlar
hüsrandadır, ancak iman edenler, salih amel işleyenler ve birbirlerine iyiyi, doğruyu,
güzeli, hakkı tavsiye edenler ve bu uğurda önüne çıkan engellere karşı direnerek sab-
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retmeyi öğütleyenler müstesnadır."
(Zil, ısrarlı bir şekilde çalar.)
Züheyr, kapı tarafına gidip kapıyı açar. Önünde sivil giyimli üç adam belirir. Birisinin
elinde tabanca vardır.
Üç kişiden biri: Züheyr siz misiniz?
Züheyr: (Sözü karıştırarak) Evet?!
Üç kişiden biri: Evinizde bulunan gizli ve yasak neşriyatı aramamız için emir var.
Züheyr: Siz kimsiniz?
Adam: Biz emniyet görevlileriyiz.
Züheyr: Evimi aramanız için verilen izin belgesi nerede? Var mı?
Eli silahlı şahıs: Kes sesini! Sözlü emir var ve bu yeterlidir.
Züheyr: Fakat İçişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride, bakanın bizzat izni ve imzası olmadan hiç kimsenin evlere girmesine ve arama yapmasına müsamaha edilmeyeceğini halka
duyurmuştu ve. . .
Eli silahlı şahıs: Bu kadar saçmalaman yeter. Yanımızda sözlü izin var. Kesinlikle gireceğiz. Sende şikâyetini bakana yaparsın. (Tabancasıyla Züheyr'in göğsünü itekler ve önlerinde
Züheyr olduğu halde üçü içeri girer.)
Üçüncü adam: Ellerinizi havaya kaldırın. Sakın bir hareket yapmaya kalkışmayın.
Bunları tutup arabaya götürün. Ben de evi ikinci bir kez gözden geçireceğim.
İKİNCİ SAHNE
“SORGU”
SAHNENİN OYUNCULARI
Dört genç Soruşturmacı Soruşturmacının kapıcısı
Yer
Soruşturmacının odası
SORGU
En güzel mefruşatla döşenmiş büyük bir oda, odanın başucunda büyük ve kıymetli
bir masa ve arkasında iri cüsseli, kocaman kafalı, asık suratlı, gözleri üzerinde siyah
renkli bir gözlük, ağzında pipo, önünde iki telefon cihazı bulunan ve yanına kadar zil
düğmesi çekilen bir adam.
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İçeri giren adam: Buyrun efendim.
Soruşturmacı: 14 numarayı yanıma getir.
Adam: Emredersiniz efendim. (Muhafız biraz sonra yanında Züheyr olduğu halde içeri
girer.)
Soruşturmacı: Hoşgeldiniz, Buyrunuz. Keyfiniz nasıl?
Züheyr: (Alçak bir sesle) Elhamdülillah.
Soruşturmacı: Dün gece akşam yemeği yedin mi?
Züheyr: Hayır.
Soruşturmacı: Niçin yemek istemedin?
Züheyr: Kimden isteyecektim? Demir bir sandıkta idim ve kimseyi göremiyordum!
Soruşturmacı: Demir sandık? Hayır, hayır. O tüm zaruri ihtiyaçların bağışlandığı bir
odadır. Divan, battaniyeler, lavabo. . .
Züheyr: Bir şeyi unuttunuz.
Soruşturmacı: Neymiş o?
Züheyr: Odanın içerisindeki helayı unuttun.
Soruşturmacı: Eğer sen doğru söyler ve bize yardımcı olursan, ihtiyacın olan şeyleri
vereceğiz. Seni tutuklamamızın bize bir yararı yok; ancak yurdumuzu tehlike unsurlarından
temizlemek istiyoruz.
Züheyr: Bizim tehlike unsurlarıyla alâkamız nedir?
Soruşturmacı: Çok güçlü bir alâka. Sende biliyorsun gizlemeye çalışma.
Züheyr: Korkarım bu işte bir karışıklık var, biz suçsuzuz.
Soruşturmacı: Vatanı anarşistlerden temizleme hususunda bize yardım ederseniz işte o
zaman suçsuz olursunuz.
Züheyr: Kötüleri yok etmekte katkıda bulunabilirsem bahtiyar olurum.
Soruşturmacı: Öyleyse anlaştık. (Oturuş şeklini düzelterek doğrulur, çehresi değişir ve
tam bir ciddiyetle konuşmaya başlar.) İslâm cemaatine gireli ne kadar zaman oldu?
Züheyr: Ben hiç bir gruba üye olmadım.
Soruşturmacı: Senin oraya üye olman olmuş bitmiş bir olaydır. Biz yalnızca senin giriş
tarihini istiyoruz.
Züheyr: Herhangi bir gruba üye olmadığımı size söyledim.
Soruşturmacı: Şu gerçektir ki, üyesi bulunduğun cemaat emperyalizmin uşağıdır.
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Ve bundan dolayı tüm şerefli vatansever milliyetçilerin onu ortaya çıkarmak için birbirlerine yardımcı olmaları şarttır.
Züheyr: Ben onun üyesi değilim, ancak adı geçen cemaat bu ithamlardan uzaktır.
Soruşturmacı: Onu savunman ondan olduğunu kanıtlar.
Züheyr: Siz bir suçtan bahsediyorsunuz ve o suçu belirli kişilere yüklüyorsunuz ve sonra da iddianız olduğu halde onun delillerinden bahsetmiyorsunuz.
Soruşturmacı: (Kızgın.) Sen utanmazın, edepsizin birisin.
(Elini uzatarak zili çalar ve evvelki muhafız, askeri bir selam vererek içeri girer.)
Soruşturmacı: Şu suçluyu al ve ona adamakıllı bir ders verilmesi gerektiğini gençlere
söyle. 13 numaralı gelsin. (Züheyr, arkasında muhafız olduğu halde dışarı çıkar.)
Muhafız: Başüstüne efendim.
***
Soruşturmacı: Salim, öyle değil mi?
Salim: Evet, Ben Salim.
Soruşturmacı: Yaşın kaç?
Salim: Yirmiüç
Soruşturmacı: Sen gençliğin, delikanlılığın daha başındasın. Onu nasıl muhafaza edeceğini ve ondan nasıl yararlanacağını da bilmen gerekir.
Salim: Tabi.
Soruşturmacı: Özgürlüğü sever misin?
Salim: Evet, onu kim sevmez ki?
Soruşturmacı: Herkes sever. Bundan dolayı senin özgürlüğünü korumamız için bizimle beraber anlayışla çalışman gerekir. Senin özgürlüğün bizim elimizde ve onu ancak
hiddetten uzak olarak akıllıca davrandığın takdirde elde edebilirsin. Senden bazı yardımlar
istiyoruz. Ondan sonra da bu korkunç yerden şerefli ve onurlu olarak çıkarsın. Edebileceğin
yardımda cimrilik edersen, yardımını esirgersen o vakit üzülerek, seni vardım etmeye zorlamak mecburiyetinde kalacağız.
Salim: Ne olursa olsun, gerçekten ben hiçbir cemaate bağlı değilim.
Soruşturmacı: Öyleyse Züheyr'in evinde ne yapıyordunuz?
Salim: Her zaman yaptığımız bir ziyaret. Biz arkadaşız.
Soruşturmacı: Önünüzde bulundurduğunuz Kur'an neyi ifade eder?
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Salim: Ne demek?
Soruşturmacı: Onun incelenmesi, sizin yıkıcı ve bölücü topluluğunuzun programından
bir parçadır.
Salim: Yıkıcı ve bölücüler Kur'an-ı Kerimi incelemezler.
Soruşturmacı: Siz Kur'an'ı incelemekle tahrif edebileceğiniz ayetleri arıyorsunuz.
Salim: Biz kimiz?
Soruşturmacı: Sen hilekâr bir tilkisin! Sizin hakkınızdaki herşeyi bildiğimizi sana söyledim. Biraz sonra sana bunun kanıtını göstereceğim. En son neşriyatınızı gizlediğiniz yer
hakkında bana bilgi vermeni istiyorum; çünkü o bizi ilgilendirmektedir.
Salim: Açık konuşmakta özgürlüğe sahip miyim?
Soruşturmacı: Evet, evet. Özgürlükler devrim döneminde teminat altına alınmıştır.
Özgürlüklerin halka geri verilmesi devrimin mevcudiyetinin en önemli sebeplerindendir.
Salim: Mevcut düzene toptan inanmıyorum.
Soruşturmacı: (Şaşkınlık içerisinde.) Tamamına?
Salim: Evet.
Soruşturmacı: Yemin ederim ki, bizim düzenimizi toptan ve kısmen reddettiğini söyleyen birisini ilk defadır işitiyorum.
Salim: İnanıyorum ki, İslâmi esaslara dayanmayan her düzenin reddedilmesi ve yıkılması şarttır.
Soruşturmacı: Ah! Siz bizi develer çağına döndürmek istiyorsunuz! Olamaz gerici,
yobaz. Biz atom çağındayız. Esas konuya dönelim. Sizin sorumlunuz kim?
Salim: Hiç bir gruba bağlılığımın olmadığını size defalarca söyledim.
Soruşturmacı: Bildiklerini bize anlatmaktan kaçınmanın bedelini çok pahalı ödeyeceksin Salim beyefendi.
Salim: Allah'tan yardım diler ve sabrederim.
Soruşturmacı: Yardımını kimden dilersen dile, sabretmeye gücün yeterse de sabret.
(Elini uzatarak zili çalar ve az sonra muhafız reisine selâm vererek içeri girer.) Bütün gerçekleri itiraf ederek bize yardımcı oluncaya kadar bir yemek tadamayacaksınız. (Muhafıza yönelerek) Edepli olma ve süratli cevap verme hususlarında ona ders verilmesi şart. "Gençlere"
bunu haber ver.
***
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(Halit, sandalyeye konuşmaksızın oturur.)
Soruşturmacı: Umarım dün geceyi rahat geçirdin.
Halit: Rahatlık ile soğuk, açlık ve korku bir araya gelmez.
Soruşturmacı: Bize yardımcı olmanız hailinde sizi rahatsız eden bütün şeyler yakında
son bulacaktır. Biz, hiç kimseye kötülük yapmak istemeyiz.
Halit: Bizi çok büyük tehlike olarak gördüğünüz ortaya çıkıyor; ta ki, bize bu muameleyi yapıyorsunuz.
Soruşturmacı: Hayır, hayır gerçi bazı kasıtlı olmayan ihmaller oldu, ama siz herşeye
rağmen bizim kardeşlerimizsiniz. Umarım bu kısa karşılamamızdan sonra özgür olarak bırakılırsınız. Bir bardak çaya ne dersin? Senin arkadaşlarının akıllı, olgun ve davranışlarının son derece edeplice olmasından dolayı çok memnun oldum. Mümtaz bir şekilde sorularımı cevapladılar; yalnız biraz sonra sana, yaptığı işleri açıklayacağım. Naci hariç. Zaten, gerekli olan bilgileri
bize vermekte cimrilik etmedikleri için pek yakında onları serbest bırakacağız. Yalnız burada
mevcut bazı formaliteler bir an önce çıkmalarını engelliyor ve bu şekli işler de biter bitmez özgürlüklerine kavuşacaklardır. Emniyet görevlileri sizin eve girerlerken davranışları nasıldı?
Halit: Doğrusu, sertlik ve kabalıkla davrandılar.
Soruşturmacı: Naci hakkında ne düşünüyorsun?
Halit: Üstün ahlâklı ve yüce fikirli bir gençtir.
Soruşturmacı: Tabii onun dış görünüşünden bahsediyorsun.
Halit: Tabi, gizli şeylerin ilmi Allah'ın indindedir. Fakat ben inanıyorum ki, o hem iç
hem de dış görünüşünde temizdir.
Soruşturmacı: Eğer onun gerçek içyüzü, onu tanıdığın şekle tamamen aykırı olsa ne
buyurursun?
Halit: Olabilir, fakat bu çok uzak bir ihtimaldir.
Soruşturmacı: Onun sapık birisi olduğuna, edep ve ahlaka aykırı davranışlardan sakınmadığına dair elimizde kesin deliller mevcuttur.
Halit: Galiba bu işte yalan bir ispiyon var.
Soruşturmacı: Biz adamlarımızı, tam bir doğruluk ve istihbaratta güvenilirlik üzerine
eğitir ve yetiştiririz.
Halit: Bu kuralın bir defa dahi bozulması mümkün değil mi?
Soruşturmacı: Kuralın şaşması imkânsızdır.
Halit: Garip.
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Soruşturmacı: Sen saf ve temiz birisisin; yoksa ona kanmaz, aldanmazdın.
Halit: Erdemli, faziletli bir ahlâk örneği idi.
Soruşturmacı: Bilakis, kendini öyle gösteriyordu.
Halit: Üzerinde samimiyet belirtileri vardı. Gösterişli ve yapmacık davranışlardan uzaktı.
Soruşturmacı: Şöyle desene: Garip rezaletler içerisinde boğulmuş olduğu halde; Allah'tan korkan salih kişinin rolünü gayet ustaca oynamaktaydı.
Halit: Bu rezaletlerin bazısını öğrenmem mümkün mü?
Soruşturmacı: Tabi mutlaka, suç kanıtsız sabit olmaz ve arkadaşlarına takdim ettiğimiz
gibi delillerden bir kısmını sana da takdim edeceğiz; isteriz ki, ona kanan insanlar onun gerçek yüzünü tanısınlar. Biz, birisinin sırrını ifşa etmemeyi dilerdik; çünkü Allah ayıpları
gizlemeyi emretmiştir, fakat şimdi mecburuz.
Halit: (Mırıldanarak) İşittiğim şeylerin doğru olması mümkün mü? İbadetlerine düşkün
bu iyi insan, nasıl olur da fasık ve günahkâr olabilir? Gerçekten ben bunu düşünemiyorum.
Yalnızca düşünmesi bile. . . .
Soruşturmacı: Halit bey, muhakkak ki, insanın dış görünüşü ile gerçeği arasında fark
büyüktür.
Halit: Hakikaten bu çok garip. Bu rezaletlerin bir Kısmını bana göstermenizi tekrar rica
ediyorum.
Soruşturmacı: Yanımızda o Salih arkadaşının bir eğlence yerinde çekilmiş bir fotoğrafı
var. İçkili bir müzik şöleninde bir kadına sarılmış vaziyette dansederken çekilmiş bir fotoğrafı
mevcut yanımızda…
Halit: Doğrulanması mümkün olmayan bir şey.
Soruşturmacı: Evet, resim olmasa doğrulanamaz. Biz onu sürekli gözetliyorduk. Çünkü içinde tahrik edici sahneler bulunan tek bir filmi bile kaçırmadığını biliyorduk.
Halit: Filmde hiç kadın oyuncu olmasa bile bizi sinemaya girmekten men ederdi.
Soruşturmacı: Belki Allah'ın size haram kıldığını kendisine haram kılmadığına inanıyordu. Birkaç dakika sonra arkadaşının gizli hayatını gösteren resimlerini göreceksin. Ve resimler gelinceye kadar isterim ki, bazı sorulara cevap veresin ve cevabın dikkatlice olmasını
ümid ederiz. Sizin örgütünüz hakkında herşeyi biliyoruz; yalnız senin doğruluk dereceni öğrenmek istiyoruz. Örgüte gireli ne kadar zaman oluyor?
Halit: Bir seneyi geçiyor.
Soruşturmacı: Seni kim davet etti?
Halit: (Sinirli.) Naci.
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Soruşturmacı: Naci. . . Ha ha ha! Yani sizin grubunuzun başkanı O demek?
Halit: Tabi, hepimizden daha eski olduğu gibi bizim en bilgilimiz ve dış görünüşte en
müttakimiz, en dindarımız idi.
Soruşturmacı: Bu arkadaşlarının dışında örgütün mensuplarından daha kimleri tanırsın?
Halit: Resimler gelinceye kadar lütfen beni bırakın.
Soruşturmacı: Resimleri görmek hususundaki acelen niçin? Sen onu göreceksin.
Halit: Gecikmenin de bir nedeni yok, resimleri de bekleyeceğim.
Soruşturmacı: Beklemekle, vaktimi boş yere harcama.
(Halit susar, bu işte bir aldatma olduğunun farkına varmıştır.)
Soruşturmacı: Konuşmayacak mısın? (Kalkar ve kuvvetli bir şekilde elinin içiyle vurur, bunun üzerine Halit sarsılır ve neredeyse yere düşecek gibi olur): Anlat köpek!
Halit: (Artık kandırıldığını tamamen anlamıştır.) Aaah öyleyse resimler yok. (Alçak
sesle ağlar.)
Soruşturmacı: Konuş.
Halit: (Kendini tutarak) Bana yalan söyledin. Beni kandırdın.
Soruşturmacı: Sus adi herif, emniyet görevlisine saldırmanın ve onların sorularının cevabını geciktirmenin cezasını göreceksin.
Halit: Demek Naci tanıdığım gibiydi. Ne sapıklık var ne de fasıklık. Ah az önce senin
öldürülmeni temenni ediyordum sevgili kardeşim.
Soruşturmacı: Sen onu sözlerinle öldürdün. Elimize ipin ucunu verdin.
Halit: Fakat o konuşmayacaktır, düşündüğünüzden çok daha yiğittir.
Soruşturmacı: Bizim aletlerimize yiğitlik sökmez. Konuya dönelim. Sizin toplantılarınız.
Halit: Konuşmayacağım.
Soruşturmacı: Işık göremezsin.
Halit: Aksine, eğer bundan sonra konuşursam ebediyen ışığı göremem.
Soruşturmacı: Güzellikle konuşman, korkunç işkence aletleri altında konuşmaktan daha hayırlıdır senin için.
Halit: Aletlerin beni doğrasa dahi konuşmayacağım.
Sorıışturmacı: Şu köpeği al ve tek lokma dahi vermeyin.
Muhafız: Başüstüne efendim.
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***
Soruşturmacı: Ehlen ve Sehlen, hoşgeldiniz, nasılsınız Naci bey?
Naci: İyiyim, elhamdülillah.
Soruşturmacı: Buyur şu sandalyeye otur.
(Naci, daha önce arkadaşlarının oturmuş olduğu sandalyeye oturur.)
Soruşturmacı: (Güleç bir çehre ile.): Eee Naci bey, konuş. Nereden başlayalım istersin.
Naci: (Soğukkanlılık ve güven içerisinde): Tutuklama sebebinden başlayalım. Afrika
ormanlarındaki yabani hayvan tuzaklarına benzeyen ve bu konserve kutularının içine atılmayı
gerektirecek bir suçumuz yok.
Soruşturmacı: Bu felsefeyi bırakalım asıl konumuza dönelim.
Naci: Size düşüncemi söyledim.
Soruşturmacı: Eğer akıllanmazsan, seni yağlı ipe teslim edebilirim.
Naci: Sen beni anlamıyorsun.
Soruşturmacı: Bilakis sen menfaatini anlamıyorsun.
Naci: Benim menfaatim inancıma bağlı kalmamdır. Onu gayet iyi anlıyorum.
Soruşturmacı: Peki gençliğin?
Naci: Onun mükafatını Allah'a bırakıyorum.
Soruşturmacı: Peki istikbâlin?
Naci: Onu bilmek Allah'a aittir. Rabbimi razı etmem bana yeter.
Soruşturmacı: Allah'ın rızasını kazanmak için bu yoldan başka bir yol seç.
Naci: Düşündüm taşındım ve seçtim.
Soruşturmacı: Sen, yok olma yolunu seçiyorsun.
Naci: Ben kurtuluş yolunu seçtim.
Soruşturmacı: Sen, ölümün iki çenesi arasında bulunurken; kurtuluş nerede, sen nerede?
Naci: Herşeye rağmen ben daha hayattayım. Sonra ben, cehennemden ve Allah'ın gazabından kurtulmayı kastediyorum
Soruşturmacı: Rızasına nail olmak için hapishanelere girmeni, işkence altında ölmeni
Allah sana farz mı kıldı?
Naci: Allah, kendi dininin zaferi için çalışmamızı ve bu uğurda başımıza gelecek
musibetlere karşı sabırla direnmemizi bize farz kılmıştır. Ama zikrettiğin işkencelere ge-
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lince, sizsiniz onun sahipleri ve onların günahı size, mükâfat ise bizedir.
Soruşturmacı: Naci sen aldatılmışsın ve doğru yola dönmen şart.
Naci: Ben, kandırmayan Kur’an’ın yolunu seçmiş bulunuyorum.
Soruşturmacı: Ben Kur'an'ın yoluna senden daha fazla inanıyorum.
Naci: öyle olmanı temenni ederim.
Soruşturmacı: Hükümetimizin İslam’a karşı olmadığını tasdik eden büyük din adamlarının fetvalari hakkında ne dersin?
Naci: Fetvaların fiyatları ödenmiş.
Soruşturmacı: Yani onları satın aldığımızı mı söylüyorsun?
Naci: Evet
Soruşturmacı: Lâkin onların arasında mala mülke muhtaç olmayan zenginler de var.
Naci: Mal, fiyatların bir çeşididir, tümü değil. Onda makam, mevki vardır. Tehditleri de
unutma.
Soruşturmacı: Gerçekte beyin yıkama işlemine ihtiyacın var. Çünkü beynin irinle kirlenmiş.
Naci: Sana bir durumdan sormak istiyorum.
Soruşturmacı: Buyur.
Naci: Şimdi sizin mevcut düzeninizi tebrik eden öyle alimler var ki, geçmişin tüm yasalarını da tebrik etmiş ve onların devamı için dua etmişlerdir. Fakat o yasaların çoğu sizinle
ters düşmektedir. O halde bu yeni tebrik ve kutlamaları nasıl yorumlarsınız.
Soruşturmacı: Halkın her ferdi için hatadan dönme kapısı açıktır.
Naci: Başka bir yorum daha var mı?(Gülerek.)
Soruşturmacı: Gerçek şu ki, bize yarar sağlayacak herkesi kazanmak isteriz.
Naci: İşte bu yorum doğru.
Soruşturmacı: İstifade kapısı senin için de açıktır. Sen gerçekten zeki ve temiz bir
gençsin.
Naci: Ölümün gelici olduğuna inandığın halde, niçin hazır olmuyorsun?
Soruşturmacı: Emekliye ayrıldıktan sonra tövbe edeceğim.
Naci: Ya tövbeden önce ölürsen?
Soruşturmacı: Vallahi hesapta bu yok. Söyle bana niçin yalan söylüyorsunuz?
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Naci: Nasıl?
Soruşturmacı: Arkadaşlarının ikisi inkâr etti, üçüncüsü ise cemaatten olduğunuzu itiraf
etti. Burada, “haram yalan” ve bir de “helal yalan” mı var?
Naci: Tabi, hatta bazen yalan, farz olur.
Soruşturmacı: Bu yeni dinin peygamberi de kim?
Naci: O, bizim değiştirilemeyen dinimizdir, yeni bir şey ilâve etmiş değiliz.
Soruşturmacı: Gerçekten bu ayrımı ilk defa işitiyorum
Naci: İsrail'de esir olsan ve arkadaşlarını kurtarmak için düşmana hile yapmağa gücün
yeterse, bunu yapar mısın?
Soruşturmacı: Yapmam gerekir.
Naci: Yalan vasıtasıyla da olsa?
Soruşturmacı: Evet, çünkü o vatan yolundadır.
Naci: Gördün mü? Demek makul bir bakış açımız var, İslam kavga eden Müslümanları
barıştırmak ve dağılma tehlikesine maruz kalan aile hayatını kurtarmak için yalan konuşmayı
mübah kılmış müsaade etmiştir. Böyleyken, bazı Müslümanları, onları en kötü işkencelere
tabi tutan kimselerden korumak amacına yönelik olan yalanlara nasıl olur da izin vermez?
Soruşturmacı: Bizi kasdediyorsun?
Naci: (Anlamamazlıktan gelir): Zaruretler zorunluluklar karşısında yalan söylemek, zaruretin derecesine ve çeşidine göre caiz veya vaciptir.
Soruşturmacı: Makul bir felsefe.
Naci: Makul ama gördüğünüz gibi yeni değil, bu yüzden sorguya çektiğiniz bazı kişiler
dava kardeşlerinin selâmetini korumak amacıyla konuşmamışlardır. Ta ki kurtulsunlar.
***
Naci: İslam'ın görevi her sahada yönetip hakim olmaktır.
Soruşturmacı: Fakat dinin siyasete ve politikaya sokulması çok büyük musibet ve facialara sebebiyet vermiştir.
Naci: Bu Avrupa'da böyledir. Müslümanların yanında değil. Bizim yanımızda tersi vakidir. Ne zaman ki, dini siyasetten ayırdık ve devlet işlerinde onun hükümlerine bağlanmadık;
işte o zaman kötülükler ve musibetler meydana geldi ve her şeyde İslam’ı hâkim kıldığımız
devirlerde biz dünyanın efendileri idik.
Soruşturmacı: Kafan hurafelerle dolmuş. Senin beynin yıkanmalı.
Naci: Bu inançtan yoksun bir kafa ile kalmaktansa, kafasız kalmayı tercih ederim.
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Soruşturmacı: Eğer durumumuzu anlamazsan o zaman senin bu isteğine uymak zorunda kalırız.
Naci: Allah Kerimdir.
Soruşturmacı: Dönelim. Toplantılarınızda ne öğrenimi yapıyordunuz?
Naci: İslam.
Soruşturmacı: (Temkinli): Eninde sonunda cevap vereceksin.
Naci: Aslında cevap versem dahi söylemiş olduğunuz gibi aletleriniz ile benden soracağınız bir hesabınız var, öyle değil mi?
Soruşturmacı: Cevabın cezanı hafifletecek.
Naci: Bilakis cezamı artıracak.
Soruşturmacı: Nasıl?
Naci: Her birşeyi konuştukça diğerini isteyeceksiniz, hangi noktada dursam sonuç yine
aynı olacak. La havle velâ kuvvete illâ billâh.
Soruşturmacı: Sen farkında mısın? Yok olmaya doğru yürüyorsun Naci…
Naci: Cennete doğru yürümüş olmayı ümid ederim.
Soruşturmacı: Fayda yok. Herşey bitti.(Zili çalar /ve bunun üzerine muhafız içeriye girer.)

DÖRDÜNCÜ SAHNE "İşkence"
SAHNENİN OYUNCULARI:
Dört genç Soruşturmacı
İşkenceci Memurlar
Cabir Ebu Casim Ebu Anter
Yer
İşkence odası
İŞKENCE
(Geniş ve aydınlık bir oda. Odanın ortasında üzerine insan çarmıha germek için
hazırlanan büyük bir alet bulunmakta ve bir ucu musluğa takılı bir su hortumu iki ayağının yanında durmaktadır. Yerde yayılmış ve uzatılmış elektrik kabloları, muhtelif
boylardaki hint kamışları -bambu- dan bir demet, araba motorlarından iki tane büyük
motor, Hind kamışlarından yapılmış içi çukur iki tane sandalye. Ve hemen büyük aletin
yanında dört adam yer almakta. Birisi, tutuklu bulunan gençlerin sorgusunu yapan so-
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ruşturmacı, diğerleri de asık suratlı ve işkenceci oldukları her hallerinden anlaşılan
kimselerdi.)
Soruşturmacı: Konuşmaları şart, anlaşıldı mı?
(Üçü aynı ağızdan) Tabi efendim.
Soruşturmacı: Eğer konuşurlarsa her birinize birer ödül vereceğim. Sert ve acımasız
olun. Bu suçlulara karşı merhametiniz olmasın. Anlaşıldı mı? Burada merhamete yer yok.
Onlardan Biri: Tabi. Burada merhamete yer yok efendim.
Soruşturmacı: Herşeyin bu gece bitmesi lâzım, 6 numara hazır olsun.
(Adamlardan biri konuşmaksızın çıkar ve az bir müddet kaybolduktan sonra arkasında
Halit olduğu halde gelir.)
Soruşturmacı: Halit, şu anda her şeyi anlatman gerekli ve geciktirmeye neden yok.
Yayınları istiyoruz.
Halit: Hangi yayınları?
Soruşturmacı: İnkâr etmekte yarar yok. Sadece birkaç dakikan var. Sonra seni en gelişmiş aletlerin üzerinde eğitiriz.
Halit: Birşey bilmiyorum.
Soruşturmacı: Ebu Anter, bu ahmak sana düşüyor, icabına bak.
(Halid'i getiren adam çıkar bir süre sonra beraberinde Salim olmak üzere gelir.)
Soruşturmacı: Salim, ya konuşurun ya da seni parça parça doğraması için Ebu Anter’le
baş başa bırakırım. O bir vahşidir!.
Ebu Anter: Evet vahşi, teşekkür ederim efendim, ha ha ha!
***
Soruşturmacı: Yedi numarayı getirin, hepiniz onu karşılamaya katılın.
(Ebu Casim bir müddet kaybolur ve daha sonra önünde Naci olduğu halde odaya girer.)
Soruşturmacı: Başkan hoş geldi safa geldi.
(Naci, kendini kaybetmişe benzer bir durumda iken üç adam ona yüklenir ve büyük alete asarlar. Ellerini ve ayaklarını birbirlerinden ayrı bir şekilde sağlamca bağlayıp belini de
alete tuttururlar.)
Soruşturmacı: Tad hisedinceye kadar onu ayıltın.
(Ebu Anter hortum ile Naci'nin üzerine su serperek tüm vücudunu ıslatır. Naci gözlerini
açar sonra orada hazır bulunanlar üzerinde göz gezdirir ve iki arkadaşına uzun uzun bakar.)
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Soruşturmacı: Nerede bulunduğunu öğrendin mi?
Cabir: Cennette! Ho ho ho!
Soruşturmacı: Naci, ya konuşursun veyahut da ölünceye kadar her türlü işkenceyi sana
tattırırız
Naci: (Cılız bir sesle.) Benden ne istiyorsunuz?
Soruşturmacı: Cemaat hakkında bildiğin herşeyi anlatman gerekir.
Naci: Gerçek şu ki konuşmaya niyetli değilim…
Soruşturmacı: Susmanın bedelini gençliğin, geleceğin ve de hayatınla ödeyeceksin;
senin arkadaşların yumuşadılar, onlardan ibret almalısın Naci.
Naci: Eğer konuşursam başkası bedelini ödeyecek hatta çok ayıda insanların onu ödemesi muhtemeldir. Herşeye rağmen ben kurtulamam.
Soruşturmacı: Tersine, ben sana kurtuluşu söz veriyorum bizimle yardımlaşırsan hiçbir
şeyden korkma biz seni koruyacağız.
Naci: Ben yalnız Allah'tan korkarım, eğer konuşursam suçsuz müminlerden birçoğunu
sizin elinize düşürmüş işkence ve ceza görmelerine sebep olmuş olurum.
Soruşturmacı: Fakat sen konuşmaya mecbursun ve Allah seni mecburiyetten dolayı
cezalandırmaz. . .
Naci: Susmaya gücümün yetebileceğine inanıyorum,.
Soruşturmacı: Fakat sen işkence altında yıkılacaksın. Yanımızda cehennemi yollar
vardır.
Naci: Madem sizin de cehennem gibi korkunç yollarınız var. Öyleyse neden Araplara
işkence yapıyorlar diye, Yahudileri birleşmiş milletlere şikâyet ediyorsunuz?
Soruşturmacı: Bizim, güneşi öğle vaktinde dahi gizlemeye yetecek gücümüz var.
Naci: Gözlerinizi kapayarak değil mi?
Soruşturmacı: Bilâkis, başkalarının gözlerini kapatarak.
Naci: Yahudilerin Araplara karşı yaptıklarından daha şiddetlisini bize karşı uygulamaya
gönlünüz nasıl razı oluyor?
Soruşturmacı: Sizin bizim için tehlikeniz, Arapların Yahudiler için olan tehlikesinden
daha büyüktür.
Naci: Ah, keşke söylediklerinizi halk bilseydi.
Soruşturmacı: Sen çok inatçısın.
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Naci: İpin benim yanımda kopacağını sana söylemiştim.
Soruşturmacı: Bizim yanımızda da onun ucuna ulaşma yollarının bulunduğunu ben
söyledim.
Naci: Deneyin, Allah'tan yardım dilerim.
Soruşturmacı: Bu yardım dileyiş seni bizim aletlerimizden kurtaramaz.
Naci: Reis, sen gerçekten kuvvetinle çok gururlanıyorsun. Bilesin ki sen zayıfsın ve şu
anda kendisinden yardım dilediğim Allah'ın huzurunda elbette beraberce duracağız.
Soruşturmacı: (Emri altındaki memurlarına yönelerek): Nasihat etmekte yarar yok, zira
anlamıyor, ateş kullanarak akıllandırınız…
***
Cabir: Bakınız rengi değişmiş.
Ebu Anter: Rengi kan kaybından sararmıştır. Devam edin.
Cabir: Ölmüş olmasından korkarım. (Naci'ye doğru gelir ve vücuduna dokunur.)
Cabir: Kar gibi soğuk, ölmüş.
Ebu Casim: Ölmüş?
Ebu Anter: Mantıki değil.
Ebu Casim: Ölmüş, mesuliyet Ebu Anter’e aittir.
Ebu Anter: Bu kadar çabuk öleceğini tahmin etmemiştim.
Soruşturmacı: Gerçekten öldü mü?
Soruşturmacı: Hakikaten ölmüş. İşkencenin dışında başka birşeyle emredilmedik, “öldürün” diye bir emir gelmemişti.
Ebu Casim: Efendim, bizi cezalandırmayacağınızı ümid ederiz. Biz senin adamlarınız.
Soruşturmacı: Size birşey olmaz. İlgili mercilerle bu işi düşüneceğim.
Ebu Anter: En iyisi onun zindanda intihar ettiğini ilan etmemizdir.
Soruşturmacı: Sen çok düşüncesizsin, arkadaşları onu bizim öldürdüğümüzü söyleyecekler.
Ebu Anter: O halde yapılacak şey ne?
Soruşturmacı: Gördükleri şeyden hiç bahsetmemeleri gerekiyor.
Ebu Casim: Onların susmalarında burada umut var mı?
Soruşturmacı: Umut büyük.
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Ebu Anter: Nasıl?
Soruşturmacı: İşi bana bırakın.
Ebu Anter: Devrim için yaşasın büyük düşünür!
Ebu Casim: Onun hayatı sizin ilgilenmenizi gerektirecek kadar önemli miydi efendim?
Soruşturmacı: Hayatı önemli idi; çünkü değerli bilgilere sahip idi. Biz onun konuşmasını dilerdik. Siz bizi değerli bir hâzineden mahrum ettiniz.
Ebu Anter: Biz büyük bir cezayı hak ettik, fakat siz tolerans gösteriyorsunuz, büyük
kalbiniz ne kadar ince ve merhametli!
Soruşturmacı: Siz benim adamlarımızsınız, bunun gibi bir suçludan dolayı sizi terk
etmem; sonra her ihtimal için bizim bir hesabımız da var.
Ebu Casim: Size teşekkür ederiz efendim.
Ebu Anter: Siz bizim velinimetimizsiniz efendim.
BEŞİNCİ SAHNE
"Araba Olayı"
SAHNENİN OYUNCULARI:
Üç Adam
Yer: Kahve
ARABA OLAYI
(Bir masanın etrafında halka kurarak oturan üç adam, önlerinde çay bardakları
var. Elleri arasında bir gazeteyi açmış bulunmaktadırlar.)
Birisi: Günümüzün gençleri çok akılsız! Eski günlerimize Allah'ın rahmeti olsun. O
zamanki genç, çok akıllı ve dengeli idi.
Diğeri: Bu doğru. Sebep terbiye şeklidir. Bizim zamanımızdaki terbiye adam terbiyesi
idi. Amma şunların. . .
Üçüncüsü: Mesele nedir?
Birincisi: Şu tuhaf haberin üzerine konuşuyoruz.
İkincisi: Onu bize okusana.
(Birincisi gazeteyi alır ve amaçlanan yeri arar sonra arkadaşlarına okur): (Dört gün önce
dört genç, aralarından birisinin akrabasına ait arabayı çalıverip onunla şehrin dışında meçhul
bir yöne doğru çıktılar ve anlaşıldığına göre arabayı yürütenin onu iyi sürememesi üzerine dağ
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yolu üzerindeki virajlardan birisinde araba şarampole yuvarlanarak dağın dibindeki dereye
düşmüş ve araba parçalanarak içindekilerin tümü ölmüştür. Bir grup emniyet görevlisi beraberinde hükümet doktoru olduğu halde olay yerine gitmişler, araba ve cesetler üzerinde yapılan
keşif tamamlanmıştır. Ölüler kimliklerini belirten eşyaları taşımaktadırlar. Yetkililer cesetleri
sahiplerine teslim edeceklerdir.)
İkinci Şahıs: Korkunç bir haber. O dört kişi kim?
Birinci Şahıs: İsimler resmin altında yazılı. Parçalanmış araba ile beraber çekilmiş resimlerine bak.
İkinci Şahıs: Ver bakayım gazeteyi bana. Doğrulanamayacak bir şey, birisi bizim komşumuz, gerçekten o Züheyr. . . Onun araba hırsızlığına katıldığına inanmıyorum.
Birinci Şahıs: İnanmıyorsun? Peki, resim ne oluyor?
İkinci Şahıs: Fakat çok dürüst birisi idi.
Üçüncü Şahıs: Dış görünüş seni kandırmasın. İçe bakılır efendim, içe bakılır.
İkinci Şahıs: Mutlaka bu işte bir sır var:
Üçüncü Şahıs: Ne demek istiyorsun?
İkinci Şahı: Hakikaten anlayamıyorum. Lâkin komşumuzun böyle bir işi yapabileceğini
mutlak surette düşünemiyorum. Aklıma geliyor ki, meselâ arabanın çalıntı olduğundan habersiz olmuş olabilir; ama bile bile bu işe karışması imkânsız gibidir.
Birinci Şahıs: Tuhaf yorumlar yapmaya gerek yok. Medeniyetin çocuklarından bir genç
hırsızlık yapmış. Ne var bunda? Niçin kabul etmiyorsun? Sadece sana karşı dürüst gözüküyormuş, dış görünüşün kıymeti yok dostum.
Üçüncü Şahıs: Çoğu insanlar kuzu postuna bürünerek kurt karakterlerini gizlerler.
İkinci Şahıs: Eğer onu tanısaydınız, fikrinizi değiştirirdiniz; bu işte bir sır var mutlaka.

ÖZET
Celal SANCAR
16.08.2015
ANKARA
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