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I

Berbat bir yolculuk! Uğuldayan kulakları kalbinin azal
mayan çarpıntısını dinliyor. Terliyor, terinden üşüyüp tit
riyor, gereğinden de kalın giyinmiş oysa. Koyu renk boğazlı 
kazak üzerinde aynı renkten bir ceket, takımı tamamlayan 
pantolon, kalın çoraplar ve iyi kalite kışlık ayakkabılar. Ba
cakları bitişik elleri kucağında üşüyen ıslaklığı içinde dalıp gi
diyor, irkilip toparlanıyor. Heyecandan dün akşamdan beri 
yememiş ve uyumamış olsa da her an dikkatli olmak zo
runda, en zoru geçti ama bitmedi.

Nasıl çıkmıştı ama, bedeni sevinçle titriyor tjjj kez boş 
midesi burulurken. Polisin bakışları pasaporttaki fotoğrafla 
yüzü arasında gidip gelirken koltuk altlarından başlamıştı ter. 
İlgilenir görünmemeye çabalamıştı. Sondan başa baştan 
sona çevrilen sayfalar, yine fotoğrafa ve karşısındakinin tep
kisine bakış. Sırada onca kişi beklerken çıkış damgasını 
basıp vermiyordu pasaportu geri.

“Nerede oturuyorsun Almanya’da?”
“Dietzenbach’da, Frankfurt yakınlarında.”
Heceleri ezerek söylüyor adları, kaç gündür hiç bilmediği 

Almancayı Almanya’da çalışan bir işçi gibi konuşmaya çalıştı. 
Yanıtı doğal gibi geliyor ama ter artıyor, alnında belirdi bile. 
Saçlarının dibinde gözlerden uzak birikiyor, aşağıya
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yürüyor. Terleyen yüz ilginçtir özellikle de bir havalanı polisi 
karşısında.

“Bu gelişimden bir şey anlamadım,” diyor çabucak. “Yen
gem ölmüş, kriz geçirip ölmüş. Atlayıp geldim birkaç 
günlüğüne.”

Polis ilgilenmiyor bile. Yusuf, pasaporttaki adıyla Fevzi, 
biraz acemice yapılmış giriş damgasından on gün sonra 
neden geri gittiğini anlatmaya çalışıyor. Arkadaki uzun sıra 
kıpırdanıyor, sanki herkes anladı, biliyor. Adam yine 
fotoğrafa bakıyor. Arkalardan birisi, uçağı kaçıracağız, diyor. 
Ter yanaklarından süzülüyor artık. Bitti, herşey bitti daha ilk 
adımda. Bıyıklarına bakıyor gibi geliyor. Fevzi’nin bıyıkları 
belirgin, kalın biraz da. Yusufunkiler ince, seyrek hem on 
günde fazlası da çıkmaz.

“Ben, diyor durarak, çalışıyorum Almanya’da.” Garip 
isimli fabrika aklına gelmiyor bir türlü. “Ford’da çalışıyorum 
Frankfurt’ta.” Bir an rahatlıyor. “Şu arabaları yapan büyük 
fabrikada. İşçiyim orada.”

Polis yeniden sayfaları çeviriyor, sanki bir şey arıyor. Te
rini soğutan bir mühür basıyor. Yavaş hareketlerle uzatıyor 
pasaportu. Dış hatlar salonuna yürürken bacaklarının tit
remesi durmuyor. Kuşkulandılar bir kere her an geri 
çevirebilirler, belki havadayken uçağı tekrar Yeşilköy’e in
dirirler.

Yanındaki adam eliyle belini gösteriyor, anlamıyor Yusuf. 
Bir anda telaşlanıp bu esmer, bakımlı ve bıyıklı yüze 
bakıyor. Kıpırdayan dudaklar bir altın dişi ışıldatıp ka
rartıyor. Titreyen bacaklarını izleyen düşüncesi uçağa ge
liyor. Kemer, diyor adam. Kemerini çöz. Parmakları be
ceriksizce uğraşırken yine ter boşanıyor. Açılmıyor bir türlü. 
Güçlü isteğini duyurup açılmaya ikna edebilirmiş gibi sıkıyor 
tokayı parmaklarının arasında beyaz zeminde ıslak izler 
bırakarak. Adam seyrediyor tıpkı polis gibi ilgi ve kuşkuyla.
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Elini uzatıp basit bir hareketle açıyor. Sanki tüm ter
lemesinin, telaşının nedeni kemermiş gibi rahatlıyor Yusuf. 
Ayaklarını uzatıyor, bir de sigara yaksam mı?

“Uçağa ilk mi biniyorsun?”
Kapanan altın dişe bakarken başını sallıyor. Bir de şövalye 

yüzük var sağ elinde, göstermek ister gibi sürekli oynuyor. 
“Aslında ilk değil ama her defasında korkarım.” Altın diş 
geniş bir sırıtmayla görünüyor. “Ayağını yerden kesince 
korkarsın değil mi.” Yüzüklü el koltuğun yanına vuruyor. 
“Ama korkma, bunlar Alman uçağıdır, birşey olmaz.”

Maviler içinde bir hostes içi çeşitli içeceklerle dolu ara
bayı iterek yanlarına geliyor. Adam bira istiyor, Yusuf da 
başka şey istemesini bilmediğinden aynı sesleri çıkarıyor 
ağzından. Şişeyi dimdik bardağı boşaltmaya başlayınca kö
pürüyor bira, biraz da taşıyor. Adam acemiliğine güler gibi 
oluyor altın dişi gözükmeden. İnsan bardaktaki soğuktan 
üşür mü, Yusuf üşüyor. Elini bardaktan çekip köpüğün in
mesine bakıyor. Kocaman köpük azıcık bira oluyor. Adam 
şişeyi yarıladı bile. Yeniden bira koysa mı, ya taşarsa, ama bu 
da çok az içmek için. Şişeyi eğip doğrultuyor hemen, 
köpürdü yine taşmadan. Şimdi içmek gerekiyor. Dudakları 
köpüğün altındaki birayı arıyor. İlk birkaç yudum midesine 
gitmiyor sanki, bedeniyle içiyor birayı. Bu onun gibi değil, 
değişik. Üç yıl oldu değil mi? Üç yıl önce liseden dört ar
kadaş yeni açılan bir birahaneye gitmişlerdi. Üniversiteyi ka
zanan Yusuf ısmarlıyordu. İlk defa bira içeceklerdi ve en 
büyüğünü istemişlerdi. Sonra kocaman bardaklar yeni 
müşteriler gibi gelmişti masaya. Yüzüne vuran bardağın 
soluğunda neşeli olduğunu anımsıyor. Tuğrul iddiacıydı her 
zaman olduğu gibi. İki nefeste içerim bunu deyip içmişti. 
Kusuyordu az kalsın. Onunla birlikte bardaklarını kaldırıp 
hızlı birkaç yudum alanlar da bir tuhaf olmuşlardı. Bira yavaş 
içilir, demişti deneyimli birisi. Konuşacaksın, dinleyeceksin,
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iki yudum alacaksın. Gülmüşlerdi, biz yine de hızlı içeriz der- 
cesine. Tuğrul geçen yıl Adana’da okurken faşistlerle çatış
mada vurulup ölmüştü. Gazetede elinde ondörtlüsüyle sırt
üstü yatan fotoğrafından gözlerini ayıramamıştı bir türlü. Ar
kadaşları, üniversiteden yeni arkadaşları sormuşlardı, “kim” 
diye. Adı onları ilgilendirmemişti, “kim” yani hangi örgütten? 
Öncü savaşçı küçük bir grubun militanıydı Tuğrul. Ken
dilerinden olmayana ilgi uzun süreli olmazdı. Yusuf da kim
seye anlatmamıştı büyük birada küçük, silahta büyük olmuş 
Tuğrul’u alay ederler düşüncesiyle.

“Genç olmandan kuşkulandı da onun için tuttu seni.” 
Tuğrul’un iri siyah gözlerini kapatıyor sözcükler. Ne diyor 
bu adam, kim tutmuş? Unutmaya başladığı polisi anımsıyor 
telaşlanarak, kalkalı bir saat oldu yine de geri döner mi bu 
uçak?

“Yönetim de haklı, vallahi ben hiç alınmıyorum, kızmı
yorum, girişte çıkışta o kadar bekletilip aranmaya. Mem
leket anarşist dolu, kimin ne olduğu belirsiz. Allah seni 
inandırsın, en son on sekiz ay önce geldim izine. Korktum 
kardeşim, ayıp değil ya korktum. Herkes birbirini vu
ruyordu.”

Birayı bitirmiş bile, ne çabuk içiyor. Hafiften belli et
memeye çalışarak geğiriyor. Duyuyor ama dinlemiyor Yusuf, 
çattık belaya diye düşünürken.

“On sekiz ay önce memleketi tanıyamadım. Düşmanı 
olan birbirini vurur, bu eskiden de olurdu. Ama sen gel 
benim yolumu kes, olur mu?”

O zaman izine arabayla gelmiş. Akılsız kafa işte! Ga
zetelerde her gün yazan olaylara bakıp da yerinde otu
racağına üstelik Mercedesle gelmiş. Sivas’a giderken bir ka
sabanın kenarında kesmişler yolunu. On kişiydiler, hepsi 
bıyıklı, iri yarı adamlar. Silah görmedim ama üzerlerinde 
vardı mutlaka. İn dediler, indim arabadan. Nasıl korktum
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yeğenim, anlatılmaz. Üzerimde fazla para yok, paradan 
vazgeçtim oracıkta öldürseler kimse duymaz. Nereye gi
diyorsun, dediler. Söyledim, Almanya’da işçi olduğumu da 
söyledim. Kes sesini biliyoruz, dediler. Sağcı mısın, solcu 
musun, diye sordular. Ben anlamam Almanya’da işçiyim, 
dedim. Birisi bir tokat attı bana, sen başka söz bilmez misin, 
dedi. Yalan mı, Almanya’da işçiyim. Bazı isimler sordular, 
tanır mısın diye. Dedim, bilmem. Ben orada işçiyim, kim
seye karışmam, ne yaptığını bilmem. Bunda para çoktur, de
diler. Can derdi kolay mı, çıkarıp beş yüz mark verdim. 
Birkaç tokat daha attılar. Ulan, dedi birisi, bize numara mı 
yapıyorsun? Almanya’ya gitmesen köyde çobandın sen. 
Çıkar, çıkar... İki bin mark verdim. Sonra beni bıraktılar. 
Sivas’a vardım, köye gidemedim. Korkuyorum, ya beni 
orada da bulurlarsa diye. Arabayı sattım, çok ucuza sattım. 
Hemen uçağa binip geri döndüm.

Sonra beklemiş, ortalığın düzelmesini beklemiş. 12 Eylül 
olduktan sonra da hemen gelmemiş, güvenememiş. İki ay 
beklemiş, gidip gelenlerden sorup durumu öğrenmiş, sonra 
da bu kez uçakla gelmiş. Ülkeyi çok iyi bulmuş, askerler iyi 
çalışıyormuş doğrusu. O yolunu kesenleri arayıp sormuş ama 
bulamamış. Bir bulabilse yakalarına yapışıp hesap so
racakmış. Gidip şikâyet etmiş ama ilgilenen olmamış, işlerin 
çokluğundan olsa gerek.

Yan yan konuştuğunu duymuş da anlamamış gibi adama 
bakıyor. Askeri yönetimi rahatça, korktuğundan ya da ne 
olacağını bekleyiş tedirginliğinden değil de öyle istediğinden 
öven birisini ilk defa görüyor. Türkçe konuşan başka bir^ 
ülkenin insanı gibi. Kısa bedenini koluyla birlikte kaldırıp' 
hostesi çağırıyor yeni bir bira için. Kalan birasını o da yu
dumlamak zorunda. Gözleri parlıyordu, yakalarına yapışa
caktım derken. Dünkü korkusu şimdiki cesaretinin kaynağı 
gibi, en çok korkanlar en cesur olurmuş. Eliyle dürtüyor
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Yusuf u, biraya ve kendini dinletmeye alışmış, anlatıyor, dur
madan. Adı Kemal, Sivaslı. Almanya’da Köln’de çalışıyor, on 
iki yıl olmuş gideli. Karısı, çocuklan da oradaymış. Karısı ve 
bir çocuğu da çalışıyormuş. Bir arsa alıp üzerine üç katlı ev 
yaptırmış, arazi almış. Üç yıl önce taksitle bir kamyon alıp 
çalıştırması için şoföre vermiş ama kazıklıyormuş onu. Ka
zanamıyorum deyip para vermiyormuş. Bu geldiğinde 
yapışmış yakasına, sen de bir anarşistsin tıpkı yolumu ke
senler gibi, beni soyuyorsun, demiş. Şoför neredeyse, ben 
ettim sen etme diye yalvaracakmış. Öpeceğim elini diye tut
turmuş adam. İyice azarlayıp almış parasını, sonra bağışlamış, 
öptürmemiş. Evdeki kiracılar ise bir efendi olmuşlar ki 
sorma. Kira borçlarını almış önce. Hepsine bir zılgıt, en ufak 
açığınızda tepenizdeyim ha! Aslında iki gün önce döne
cekmiş ama bırakmamışlar, ille de kal demişler. Daha ka
lacakmış ama sıkılmış, sonra fazla da yüz vermemek gerek.

Derin bir soluk alıyor. Eskiden olsa yapabilir miydim 
bunları? Vallahi şoför tornavidayla üstüme yürür, kiracılar 
kendi evimin kapısından sokmazlardı. Artık rahatım yeğenim, 
diyor dinlemesi için yine dürterken. Allah razı olsun!

Bira bedenini, düşüncelerini iyice sarıyor. Dürtüp durma 
ulan, demek var şu herife. Bana ne senin bilmem neyinden! 
Kızdığını belli ederek başını çeviriyor, pencerenin altında 
beyaz bulutlar. Gözleri kapanıyor. İstediğin kadar konuş 
mark hastası herif, senden de işçi mi olur be!

Dürtüyor, aldırmayınca yeniden dürtüyor. Sıçrayarak 
dönüyor açılan gözleri ne var dercesine ters ters bakarken.

“Ford’da çalışıyordun değil mi?”
“Evet ne olmuş!”
“Ben iki sene Frankfurt’ta çalıştım. Ford ne zaman fabrika 

açtı oraya?”
Allah kahretsin! Ford değildi Fevzi’nin çalıştığı yer garip 

isimli bir fabrikaydı. Beyni zorlanıyor, uyku gitti bir hatır-
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layabilse. Adam susmuş bekliyor. Her şeyi görüp dinlemiş 
bu herif. Elini alnında dolaştırıyor.

“Bende kafa mı kaldı birader! Kaç gündür uyku uyu
madım, bu ölüm sonra cenaze perişan etti bizi.”

“Başınız sağ olsun!”
İster istemez teşekkür ediyor. “Daha kırkını yeni geçmişti. 

Gece bir kriz geliyor hastaneye zor yetiştiriyorlar, ama sa
baha çıkmıyor. Önceden hiç şikâyeti yoktu kalbinden nasıl 
oldu biz de anlamadık.” Adam susuyor konuşmanın değişen 
konusuyla ilgilenmeden, anlaşılan nerede çalıştığını öğren
mek istiyor. İster misin uçak' inince doğru Alman polisine 
gidip, ben bu adamdan kuşkulanıyorum desin. Küçük bir 
araştırma yalanını dökerdi ortaya. İçeri atarlar, belki de geri 
gönderirlerdi. Denizi geç derede boğul, olacak şey mi bu?” 

Rahat görünmeye çalışarak adamın gözlerine baktı, merak 
ve kurnazlık vardı. Yeşil renkleri bir de sinsilik katıyordu. 
Artık işyerinin adım hatırlasa da yararsızdı, oradan da mut
laka falancayı tanıyor musun diye sorardı. Soruları tüm bil
diklerini dolaşır, ayrıntıları karıştırırdı. Sessizlik sürüyordu. 
Sıkıntıyla gülmeye çalışarak, “Senin rahatın iyi, dedi. İşlerin 
yolunda, ölenin kalanın da yok.”

“Öyle deme yeğenim, öyle deme. Bak, eliyle açık alnını 
sıvazladı, kafamda saç kalmadı. Durmadan çalış, ne için? 
Allahın izniyle üç yıl daha dişimi sıkacağım, sonra döneceğim. 
Gâvurun memleketi daha fazla çekilmez. Ama eli de boş 
dönmemeli insan değil mi?”

“Sen ufak çapta milyonersin zaten.” dedi Yusuf, konuş
manın gidişinden duyduğu sevinci belli etmek istemeyerek. 
“Ev, kamyon, arazi; daha ne istiyorsun?”

“Elimizde birkaç kuruş olsa kötümü olur yeğenim? İnsan 
gücü yettiği kadar çalışmalı sonra da rahatına bakmalı. Ben 
bunu bizim küçük oğlana anlatamadım bir türlü. Yaşı on 
sekiz oldu, yine boşta gezer, iş bulurum Çalışmaz. Haftalık
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veririm iki günde bitirir. Vallahi ben dövmekten utanırım, o 
serserilikten utanmaz.”

Sesi yükselip sustu. Kalan birasını büyük yudumlarla bi
tirdi, yan dönerek gizli bir şey söyleyecekmiş gibi Yusuf’a 
sokuldu, gömleğinin aralanan yakasından boynuna asılı kolye 
görünürken. “Ben, dedi fısıltıyla, senin çalışmadığını anladım.” 
Durup baktı karşısındakinin bu kavrayışına şaşırmasını bek
leyerek. Gerçekten şaşırmıştı Yusuf.“Doğru değil bu,” dedi 
çabucak. “Doğru değil. Şimdi gençsin ama ilerde çok 
pişman olursun.” Yusuf güldü, “İnşallah haklı çıkmazsın,” 
dedi.

İlk defa kolye taktığı halde takım elbisenin altında tüm 
düğmeleri ilikli gömlek giyen birini görüyordu. Ne kolyesi 
ne de kıllarını açmamıştı göbeğine kadar. Kısa bedenini ko
luyla birlikte kaldırıp hostesi çağırıyordu yine.

“Bir bira daha iç yeğenim.”
Şişenin yarısını bile içmemişti Yusuf ama başıyla onayladı.
“Çok bira içmiyor musun?”
“Yok canım, arada bir. Bunlara dünyanın parasını verdik 

birkaç tane de içmeyelim mi?”
Hostes gelip birşeyler söyledi, anlamadı Yusuf. Galiba 

inişe geçmek üzereydiler. Eliyle kazağını araladı biraz hava 
almak ister gibi. Sıcaktı yine ama artık terlemiyordu.

*
*  *

Yorgun ve mutlu bir karanlık var odada. Saat geceyarısını 
geçmiş olmalı. Kollan başının altında yatakta göremediği bir 
noktaya bakıyor. Ne kadar sessiz bir gece. Yağmur durdu 
mu acaba, belli belirsiz yağıyordur. Ayakları yorganı itip 
uzaklaştırıyor, hışırtıyla yere düşüyor. Bedenini oynatıp kar
yolanın gıcırtısını duymak istiyor ama ses o kadar az ki. Ken-

12



dişine ayrılmış küçük bir odada yalnız, alışık değil. Ayrı nefes 
alış, uykuda kıpırdanma hafiften horlama ve bedenlerden 
yayılan farklı ısıları arıyor duyuları. Böyle uyunmuyor, hele 
de bu saatte. Burada gece ve yağmur sessiz, hava soğuk, evler 
sıcak, insanlar da erkenden yatıyor. Yarın işgünü diye saat 
onda yatmak, öğrenciliğin ve devrimciliğin gecesi yeni 
başlıyor oysa.

Kerim elinde tepsiyle odaya girer, saat on iki çayı ar
kadaşlar! Genellikle herkes arka odadadır. Burası sokağa 
bakmaz, küçük ama güvenlidir. Bir süreden beri hava 
kararınca ön odada oturmuyorlar, yatmıyorlar, ışık yakmı
yorlar. Gerçi ikinci kat ama faşistler sokaktan bombayı attı 
mı, tamamdır iş. Ali, Selçukla birlikte çayını alıyor. Bir süre 
şeker aranıyor ve kutu karyolanın altında bulunuyor. Bu oda 
temiz sayılır, Ali temiz tutar. Toz yoktur en azından 
görünürde, sadece küçük mutfaktan gelen birkaç hamam 
böceği yürür duvarda. Döşemede üstüste atılmış dergiler 
var, kenarlarında kıvrık sarı bir yıldız, havaya kalkmış kollar, 
iri yazılmış başlıklar görünen. Duvarda Mahir’in kalın bıyıklı 
bir fotoğrafı, altında “Devrim yolu engebelidir, sarptır, do
lambaçlıdır” yazıyor. Rafta rastgele okunan kitaplar sıralan
mış. Bütün Yazılar, Gerilla Günlüğü, Ekonomi El Kitabı, Dev
let ve Devrim, İktisat Teorisine Giriş, Halk Savaşı, Halk Or
dusu, Sosyalizmin Alfabesi, Faşizme Karşı Birleşik Cephe. 
Zaman güzel bir yaz gecesidir, sıcak ve lacivert. Aralık pen
cereden İstanbul’un uzak gürültüleri gelir. Her biri ayrı 
anlam taşıyan gürültüler karışıp boğuklaşır buraya kadar. 
Selçuk sürekli sigara içer, Kerim arada bir. Ali içmez. Ko
nular her gece yarısı aynı yerlerde dolaşır. Radyo günün 
önemli haberlerini özetler, nerede ne olmuş, kaç kişi ölmüş. 
Kerim ölü sayısına bir ıslık çalar, sonra kimin yaptığı 
konuşulur. Faşistler mi devrimciler mi, devrimcilerse hangi 
örgüt, çoğunluğunu mutlaka biz yapmışızdır ve her gece
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yarısı yaşanır bu gurur. Demlik biter, biraz sonra Ali yemek 
yapacaktır. Bu orta boylu, beyaz tenli, yeşil gözlü, kumral 
Trakyalı konuşmanın arasında bir menemen veya pilav veya 
sürekli ıslattığı fasulyeden bir yemek yapıverir. Üstüne yine 
çay içilir. Uzaklardan boğuk birkaç el silah sesi duyulur, be
lirsiz bir ürperti olur. Bir örgüt afişleme veya yazılama ya
parken ekiple karşılaşmış olabilir, faşistler veya devrimciler 
birisini vurmuştur veya birşeyler olmuştur işte. İstanbul ge
cesi bu, her şey olur. Ali, galiba cunta gelecek, diyor bar
dakları toplarken. Selçuk her zamanki gibi rahat, zor, diyor, 
olanaksız da denebilir. Ülke çapında halk muhalefetini, dev
rimcilerin örgütlü gücünü özellikle de bizim gücümüzü 
anlatıyor. Sonra burjuvazinin iç çelişkileri de çok fazla. Ge
lemezler, gelseler de fazla kalamazlar.

Üşür gibi oluyor, kalorifer söndü galiba. Kalkıp yorganı 
almaya üşeniyor, ayaklarını sürtüyor birbirine. Yağmur 
hızlandı, rüzgar da var. Damlalar birden cama vuruyor, 
sonra sessizlik, yine vuruyor ve sessizlik. İnsan Selçuk’u 
gözlerini kapayıp da dinlemeli. Zorlanmadan çıkan net bir 
sesi var. Konuşup durur, bitti sanırsın, yine devam eder. Ki
taplardan ezbere alıntılar yapar bazan sayfasını da 
söyleyerek. Devrim tarihinden hiç kimsenin bilmediği 
olayları anlatır. İlk on dakikada ikna olur Yusuf, sonrasını 
inancını pekiştirmek için dinler. Düşünebilecek her ko
nuda anlatabileceği o kadar çok şey vardır ki, bazen belli 
etmeden gözlerini kapar. Yükselip susan sustuğu 
yükseklikten başlayıp alçalan bir sesle anlatır Selçuk. Bir
den yakından bir silah sesi duyulur, irkilir Ali eve ateş edil
diğini düşünerek. Bekleye bekleye tek tek patlar mer
miler. İlerideki gecekondularda yine içiyorlar. Tam on el 
ateş edilir havaya, her gece içer, her gece sıkar bu adam. 
Birkaç dakika sonra beklenen ses duyulur. Daha aşağılarda 
bir yerden sekiz el ama kuvvetli. Sonra bir cayırtıdır başlar,
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herkes neyi varsa içerek ve sıkarak katılır buna. 
Ondörtivilerin uzun ve tok sesleri; Çeska, Fransız Onlusu, 
İtalyan Barettası ve Barebellumu bastırır. Hukuk ikinci 
sınıfta okuyan Kerim evin silah uzmanı sayılır. Üniversite 
merkez binasının faşistlerden ele geçirilmesi mücade
lesinde herkes tanımıştır onu. Kısa boylu, zayıf, kara kuru 
biridir. Gür siyah saçları alnını örter, bazan nereye baktığı 
da zorlukla seçilir. Şenlik başladı yine, der. Pencereyi iyice 
açar sesler odaya dolsun diye. Güzel senfoniyi dinler su
sarak ve herkesi susturarak. Her alet sırasını bekler, çalar 
sonra susar, Kerim markasını söyler hemen ve öteki başlar. 
En sonunda hepsi birden. Ardından sessizlik. Sonra oldukça 
uzaklardan silahını geç çıkaran birisi, kapanışı yapar, pen
cere de kapanır.

Ne büyük güvendir bu, koskoca mahallenin her gece sana 
ait olduğunu duymak. Faşistler giremez buraya, yanından 
bile geçemez. Yine de ön odada oturulmasını istemez 
Selçuk. Girilemeyecek yer yoktur bu dünyada, der. Evde 
otururken aptal gibi ölmeye hiç niyetim yok. Bazan büyük 
bir operasyon olur, tüm mahalle çevrilerek. Yusuf karanlık 
bastıktan sonra çalman her kapının açılmasının ardından bir 
çığlık bekler. Geçen yıl operasyonda polis kapıyı açan 
Kerim’e oracıkta sille toknt girişmişti. Bağırtıya uyanmış 
birkaç saniye sonra da kafasına copu yemişti yataktan dışarı 
sürüklenirken. Evi darmadağın etmişler, afişleri, yayınları ve 
onlan toplayıp götürmüşlerdi. Ali yöktu o zaman. Ertesi 
akşam bedenlerinde morluklarla şubeden salınmışlardı. 
Kerim’in dolap kapağındaki zulası bulunmamıştı. Bu Alman 
çıplağı poliste bile yok, derdi Kerim. Ali sesini çıkarmazdı 
ama silahın kendi dolabında saklı olmasından huzursuz olur
du. Belli de ederdi ama aldırmazdı kimse. Silah neyse de 
temiz değil, birkaç çatışmaya girmiş, yaralaması da var. 
Üzerine kaldı mı yersin birkaç yıl.
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Ne olur, derdi Kerim, devrim için birkaç yıl yatmışsın 
ne olur? Polis her gördüğünde yakalardı, Kerimi; uygun ol
mayan bir yerde fazla dolaşmıştır, faşistin biri şikâyet 
etmiştir veya öylece yakalanmıştır işte. Sanki yakalanmak, 
dövülmek ve bırakılmak polisin ve Kerim’in görevleri 
arasındaydı. Birkaç da kısa tutukluluk yaşamıştı. Ali, derdi, 
sen hiç işkence gördün mü? Ali başıyla hayır der, anlatsın 
diye bakardı soruyu duyunca rengi solarak. Kerim yavaş 
yavaş, etkisini artırmak ister gibi bazan ellerini de kul
lanarak çeşitli işkence yöntemlerini anlatırdı; falaka, elekt
rik ve ikisinin birlikte uygulandığı biçimler. Kerim, eğer 
yanında oturuyorsa Ali, kolunu tutardı sıkıca işkenceye 
götürüyormuş gibi. Ali arada bir gelen titremelerini sez
dirmemek için, bedeni kaskatı dinlerdi ses çıkarmadan. 
Selçuk bu işkencelerden hiç birini yaşamamış ama duymuş 
Kerim’in konuyu bu kadar uzatmasına kızar, dinlememek 
için çıkıp giderdi. Yusuf da vahşi bir zevkle anlatılan, iki 
yerden birden verilen elektrikle birlikte falaka bölümünde 
daha fazla dayanamayıp uzaklaşırdı. Ali dinlerdi sonuna 
kadar, bir devrimciyi her an nelerin beklediğini düşünerek 
ve rengi solarak. En sonunda Kerim gidenler ve rengi so
lanlarla alay ederdi. Ali işkence görmüş veya görmüş gibi 
anlatan, önemli bir çatışmaya girmiş veya girmiş gibi an
latan herkesi dinlerdi sonuna kadar; bunları yaşamak is
teyerek ve yaşamaktan korkarak.

Peşpeşe birkaç araba geçiyor caddeden. Bedeni ge
riliyor. Burası neresi, olabilir mi? Fren sesi, açıldığı du
yulmayan kapanan kapılar, karanlığı açan farlar. Çok 
gürültü yapmayan ama kalabalık ve silahlı adamların ayak 
seslerini bekliyor. Belki duymaksızın ama gölgeler halinde 
dağılarak yürüyorlardır. Bir ip sarılıyor önce ince, ayak
lardan başlayarak. Sonra yükseliyor kalınlaşıp sıkarak. 
Soluk almak zorlaşıyor, göğsünü, boynunu, kafanı sarıyor.
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Kımıldamıyorsun, yalnızca bakıyorsun nasıl sardığına, ses
siz ve profesyonelce. Zil sesi! Burası mı! Yusuf yataktan 
sıçradı, gerçekten kapı çalınır gibiydi. Sessizce pencereye 
yanaştı kalbinin gümbürtüsü içinde. Yere iyice eğilip per
deyi altından araladı. Yüzüne vuran ıslak soğuk ve ka
ranlıktan başka şey yoktu dışarıda. Damlaların gürültüsü 
arasına saklanmış başka sesleri duymaya çalıştı, duyar gibi 
de oldu. Birileri karanlığın içinden çıkıverecekmiş gi
biydi. Cadde susmuştu. Yağmur duvarların, camların, be
tonun, eve girerken gördüğü birkaç ağacın üzerinde her 
şey olabilecek çeşitli sesler çıkarıyordu. Ne güzeldir yaz 
geceleri, özellikle İstanbul’da. Ayrı bir ses gecenin boğuk 
gürültüsünde hemen belli olur. Otomobil, minibüs, otobüs, 
jip, reo, cemse, zırhlı araç; hepsinin ayrı bir sesi vardır. Ge
cenin getirdiği tehlike konuşur. Bir gece cemselerin ho
murtusunu duyup fırlamıştı yataktan. Şirinevler’de bir evde 
kalıyordu. Cama yapışıp dinlemişti, Londra Asfaltı’ndan bir 
konvoy geçiyordu kimbilir nereye doğru. Yarım saat pen
cerede beklemişti, buraya gelirler mi diye. Sonra yatmıştı 
her gece olduğu gibi uyumadan.

Sokağa çıkma yasağı ve sürekli ev baskınları, tedirgin bir 
uyanıklık içinde bekleyen insanlar yaratmıştı. İstanbul’da. 
Gündüz uyuyup gece oturuyorlardı, önce her sese kalkarak, 
giderek alışarak. Duysalar ne yapacaklardı tehlikeyi, kesin 
bilen yoktu. Sokağa çıkma yasağında çevrilmiş mahallede 
evden çıkıp kaçmak ne getirirdi, kimse düşünemiyordu. 
Yine de usanmadan sesleri dinlemek, değerlendirmek ve 
hazır olmak gerekiyordu. Geldiklerinde arka pencereden 
atlanabilir, belki aranmayacak tavan arasına çıkılabilir, silah 
varsa çatışılabilir ya da öylece beklenirdi. İnsan kurtulur, ya
kalanır veya vurulur. Tüm olasılıkları içeren bekleyiş kadar 
yorucu şey yoktur. Sabaha doğru yasak kalkıp da ilk insanlar 
sokakta belirlemeye başladığında rahatlıkla birlikte ağır bir
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uyku bastırır, yatar akşama kadar uyursun ve sonra yeni bir 
gün başlar.

Pencereden ayrılıp yerdeki yorganı topladı ağır ağır. 
Gözleri kapanıyordu ama uyuyamayacaktı, tam dalarken 
sıçrıyordu. Saatine baktı, iki buçuk, İstanbul’da üç buçuk. 12 
Eylül bitmemişti daha.
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II

Selçuk sabah kalabalığının içinde birden durdu. Ak
saray’da minibüslerden inip yanından akıp geçen insanların 
arasında gazeteye öylece baktı. Bir bayinin camında günlük 
gazeteler asılıydı her zaman olduğu gibi. Ali değil mi bu? 
Uzaktan bile belli oluyor, bir gözü oldukça şiş ve yüzünde 
morluklar var. Başı biraz eğik birşeylere bakıyor. Fotoğrafın 
altını başka bir gazete kapatmış görünmüyor. İnsanlara 
çarparak yaklaştı, gazeteyi isteyip aldı. Burada açıp okusa 
herkesin ortasında dikkati çekmez miydi? Şöyle bir baktı, 
fotoğraf aşağıya uzayıp gidiyordu, bir masa üzerinde kitaplar 
ve silah da var galiba. Sabah ayazında bir ter boşandı. Hızlı 
adımlarla aşağıya sahile doğru yürümeye başladı. Yahu bizim 
Ali bu? Nasıl olur? Ara bir sokağa dönüp gazeteyi açtı. Çok 
dövmüşlerdi Aliyi, neredeyse yeşil gözleri bile kararmıştı. 
Alçak bir masanın önünde ayakta duruyordu iki eliyle da
yanarak tutunmak ister gibi. Afişler, kitaplar, dergiler, bir 
silah şarjörü, mermiler fotoğrafın altında hücre evi basıldı 
yazıyor. Yanda kocaman bir başlık, anarşist yakalandı. Ha
berin yazısı kısa ama yeterli; polisle sayısız kere silahlı 
çatışmaya girip kurtulan, iki polisi ve iki karşıt görüşlü 
öğrenciyi yaralayan, bir kahvenin taranmasına katılıp dört 
kişiyi öldüren Ali Kireçtepe yakalandı. Hücre evi kullanan 
diğer militanlar aranıyor. Silaha yeniden bakıyor, Walter,
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Kerim’in silahı bu. Birden duruyor. Nereye gidiyorum ben? 
Bipz ilerde Aksaray Emniyet Amirliği, sonra cadde derken 
ara sokaklar ve Küllük civarı. Buralar iyi yerler değil, dönmeli. 
Faşistin biri görecek ya da bir polis tanıyacak, tamam!

Yakalanmaktan çok aptalca yakalanmak dokunur insana, 
Ali gibi. Kesinlikle anımsıyorum, tam dört kere söyledim ken
dinize gelin diye. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz. 
Bu ülkede darbe oldu ve mahallede herkes bu evde dev
rimcilerin kaldığını biliyor.

Bilsinler ne olacak, demişti Kerim o umursamaz tavrıyla. 
Bir aydır daha mahalle bile aranmadı. Telaşlanmaya hiç 
gerek yok. Sinirlendiğini belli etmemeye çalışmıştı. 
Kerim’in kritik bir anda yapılması gerekli şeye karşı 
çıkarak kendini gösterme huyunu hiç sevmezdi. Zaten 
dört kişi birlikte yürümeyelim demesine karşın onun 
ısrarıyla yürümüşler ve bir kahveye oturmuşlardı. Kerim 
sesini alçaltarak konuşmak gereğini bile duymuyordu. 
Hemen bir kutuplaşma olmuştu aralarında, Ali sessiz ve 
hayran bakarken Yusuf tedirginliğini onunla paylaşır du
rumdaydı. O ev hemen boşaltılmalı, demişti, kesinlikle de 
kullanılmamalı. Taşınacak bir yer göster de orada kalalım, 
demişti Kerim alaylı. Yusuf ikide bir, yavaş konuşalım, di
yordu. Yapılmaması gereken ama haklı olan bir karşı çıkıştı 
Kerim’in söylediği. İstanbul’da gizlenecek uygun ev bul
mak olası mı? Kalacak yeriniz yoksa ben ne yapabilirim, 
benim var mı sanki? Bakın, diyor sesini sertleştirerek, bu 
ev kullanılmayacak. Yusuf ailesinin yanında kalır, derken 
kıpırdanıyor Yusuf, polisin ilk uğrayacağı yer babaevidir 
öyle ya; veya, diyor düzelterek, bir akrabasında kalır. 
Ali’nin memleketi yakın oraya gitsin, bir süre gelmesin 
İstanbul’a. Kerim’le ben de kendimize bir yer arayacağız 
artık. Kimse sesini çıkarmamıştı. On gün sonrasına ran- 
devulaşmışlardı. Kerim ve Ali evi boşaltacaklardı o gün.
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Randevuya kimse gelmemişti, geç gelirler diye iki saat de 
beklemişti üstelik. Sonra bağlantıları kopmuştu. Ortak 
tanıdıkları insanlar her geçen gün biraz daha azalıyordu. Kor
kunç, inanılmaz hızda bir yakalanma vardı. Şimdi de Ali! 
Nasıl yakalandı bu çocuk, nasıl yakalandı?

Adımlarını hızlandırıyor, burasını çabuk geçmeli. Saat 
daha erken sayılır ama Aksaray’da her zaman her çeşit 
adam bulunur. Şurada kaldırımda on dakika dursam mut
laka birkaç tanıdık görürüm. Karşıya geçmeye yönelen 
birkaç kişiyle birlikte yürüyor. Kalabalık ve açık alanlarda 
hep tedirginlik duyar sanki bir el dokunacak omzuna, 
Selçuk değil misin sen, yürü bakalım. Birden fırlayıp 
kaçmaya kalktığında, nerden çıktığını anlamadığı birkaç 
kişi üstüne atlayıp oracıkta sille tokat girişecekler. Böyle ya
kalanmıştı bir kere.

Karşı tarafta önünde duran minibüse biniyor. En arka 
sırada ortaya oturuyor. En az görünen yer burası. Bakırköy’e 
gidiyor, farketmez, nasılsa akşama kadar dolaşacağım. 
Kaldığı evden sabah erken komşular uyanmadan çıkmak ve 
karanlık basınca dönmek zorundaydı. Ev kadınlarının 
karşılıklı ziyaretleri, akşama kadar gevezelik yapmaları. Kim 
bu, hiç görmemiştim. Beyin akrabasıdır, memleketten 
geldi, biraz kalacak. Tanınmayan herkes kuşku veriyor in
sana özellikle de 12 Eylül akrabaları. Bir ihbar, tamam.

Minibüs durup kalkarak gidiyor. Haseki, Fındıkzade; 
köşedeki binanın camında fotoğraflı büyük bir afiş asılı. Bi
rinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığınca arananların 
fotoğrafları, altında adı soyadı, doğum yeri ve tarihi. İlk 
asıldığında kendini aramış ve bulamamıştı. Afişe uzun uzun 
bakınca birkaç kişinin de kendine baktığını hissedip uzak
laşmıştı hemen oradan. Bu gidişle yakında benimki de 
çıkar.

Topkapı’da insem mi, boşver. Belki İncirli’de iner
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yukarıya doğru giderim. Yakalanalı çok oldu mu acaba? En 
azından iki hafta, önceden açıklamazlar. Ama nasıl oldu bu, 
hem de Kerim’in silahıyla? Bunlar evi boşaltmadılar mı 
yoksa? Kerim, o da yakalandı mı? Buz gibi bir ter sırtından 
boşandı. Kerim’in, başkalarına anlatmadıysa eğer, yalnız 
Kerim’in bildiği şeyler vardı. Mecidiyeköy’de gece faşistler 
saldırmış ve afişleme yapan gruplan dağılmıştı. Sonra diğer
lerinden uzakta onları kıstırmaya çalışan bir ekip otosuna 
ateş etmişlerdi. Ertesi gün iki polisin yaralandığını okumuşlardı. 
Kimseye söyleme, demişti Kerim’e. Ama herkesin ıfe 
yaptığını övünerek ve abartarak birbirine anlattığı bir or
tamda bu olası mıydı? Kendisi bile içinden söylemesini, an
latmasını istememiş miydi? İstanbul’un ayaklı ga
zetelerinden biriydi Kerim. Hangi mahallede, hangi okulda 
ne olmuş, kim yapmış, nasıl yapmış bilirdi. Bilmediklerini 
öbür ayaklı gazetelerden alır, bildiklerini aktarırdı. İstanbul’da 
en az yüz kişi iki polisi vurduklarını duymuş olmalıydı. 
İncirli’de indi. Bir an ne yapacağını bilmez oyalandı. 
Kavşakta karşılıklı durmuş dört jandarma çevrelerine ilgisiz 
gözlerle bakıyordu. Yürüyüp karşıya geçti. Geriye dönmek 
en iyisiydi. Kerim de yakalanmış olsa silah nasıl Ali’nin 
üzerine kalır? Belki de yakalanmadı Kerim, Ali bir aptallık 
edip yakalandı. Bu kahve taramak da nereden çıktı? Yeniden 
Aksaray minibüsüne biniyor. Nereye gitmeli bilmem ki! 
Sarıyer tarafının akşama kadar çok sakin olduğu söyleniyor, 
oraya gidip oturmalı. Birden kendisinin de kahve ta
rayanlardan biri olarak aranabileceğini düşünüyor. Hücre evi 
basıldı, birisi yakalandı, ötekiler aranıyor. Neden olmasın? 
Öyle bir dönem ki, kim nasıl yakalanmış, üstüne neler 
yüklenmiş ve başkaları tam olarak neden aranıyor belli değil. 
Kerim yakalanmamıştır. Peki ya Yusuf, ondan hiç haber yok. 
Üniversitede faşistlerle kavga nedeniyle aranıyordu eğer 
başka şeyler eklenmediyse. Merter’i geçtikten sonra trafik
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sıkışıyor, minibüs yokuş yukarı yolda zorlanarak kalkıp dur
maya başlıyor. Kaza mı olmuş? Aksaray’dan otobüse binip 
Eminönü’ne gitmeli, oradan da Sarıyer’e. İlerde yolun kena
rında duran birkaç polis görünüyor. Bedeni geriliyor, arama 
mı var? İyi yapılmış sahte bir kimlik var yanında ama ya po
lislerden birisi tanırsa? Yolun ortasında bir polis arabaların 
sağa geçmesini işaret ediyor, kesin arama var! Kimliğini hızla 
akimdan geçiriyor; Yalçın Özbilgin, Balıkesir 1957 doğumlu, 
İstanbul’a üniversiteye hazırlık kurslarına kayıt olmak için 
geldim, ana adı, baba adı... Minibüs durmadan geçiyor. Her
kes sol tarafa eğilip yukarıya bakıyor. Üst geçite bir pankart 
asılmış, ne yazık okunmuyor. Bir sürü polis gelmiş ama 
kimse yaklaşamıyor, yalnızca pankartın altındaki yolu trafiğe 
kapatmışlar. Açılan yolda hızlanan minibüsle birlikte ra
hatlıyor. Kim asmış acaba hem de güpegündüz? Sürekli ya
kalanma var ama herkes yine de bir şeyler yapıyor. İstanbul 
büyük kent, denetlemek çok zor. Bir yanda birkaç mahalle 
basılıp aranır; öbür yanda duvarlar afişlenir, yazılanır, pan
kart asılır. Bir semti didik didik ararlar kuşkulandıklarını 
götürerek ve ertesi akşam henüz aranmamış semtlerden 
oraya insanlar taşınır. Her tarafa küçük pullar yapışır, sürekli 
bildiri dağıtılır. Herşey insanları direnişe çağırmak için 
yapılıyor, henüz belirgin bir direniş olmasa da. Bu yalnızca 
İstanbul, gazetelerin dışında pek az bilgi kaynağı vardı ama 
tüm ülke böyleydi aslında.

Aksaray’da minibüsten indi. Bayide duran Ali’nin fotoğ
rafına bakmamaya çalışarak otobüs durağına yürüdü. Akılsız
lık değilse rastlantıdır. En akıllı, en uyanık olursun, her 
önlemi alırsın ve yakalanırsın kötü bir rastlantıyla. Demin 
minibüsü durdursalardı ve arama yapan polislerden birisi de 
üniversitedeki çatışma ve kavgalardan onu tanısaydı, yürü 
bakalım aslanım. Sefaköy’de kalan İbrahim böyle ya
kalanmıştı bir ay önce ve daha şubeden çıkmamıştı. Ka
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labalıkla birlikte otobüse bindi, yüzünü sola dönüp ilerledi. 
Küllük’ün önünden geçerken birisi tanıyıverir neyime gerek!

Beyazıt alanını ağır ağır geçti otobüs. Alana, gerideki 
üniversite giriş kapısına baktı, kenarda bir polis arabası, 
kapıda askerler duruyordu. İnsanlar rastgele gidip ge
liyorlardı. Bir dönem neredeyse her gün el değiştirirdi bu 
bina, bir gün faşisüer sonra devrimciler, derken polis baskın 
yapar ve arkadaki sokakları ezbere bilirdi o; nerede tümsek 
var sipere yatacak, iyi ateş edilip korunulacak yer var bilirdi. 
Şimdi gelmişler ve hepsini almışlardı, çevrede dolaşmak bile 
olanaksızdı artık. Neyi kazanmışsak alıyorlar, alanlan ve alınanı 
ezerek. Kaç kişi öldü, yaralandı, yakalandı, hapis yattı bu bina 
için. Kaç silah kaptırdık anımsamıyorum. Başka örgüderle 
kavga bile etmiştik burası bizimdir diye. Şimdi gitti hepsi, ye
niden kazanmanın umudu kaldı yalnızca. Eminönü’nde indi. 
Sonbaharın son günleri olmasına karşın o kadar soğuk değildi 
hava. İskelenin yanında kayıkta kızartılan balıklann kokusu 
yayılıyordu ortalığa. Sabah birşey yememişti ama kahvaltı için 
balık da yenmezdi. Büfeye yaklaşıp peynirli bir sandöviçle 
ayran istedi. Yüzünü insanlann en az olduğu yöne dönerek 
büyük bir lokma ısırdı. Çocukken gemilerin geliş gidişini sey
retmeyi severdi. İrili ufaklı, iskeleye yanaşıp kalkan, manevra 
yapan, suda beyaz izli vapurlar, açıklardan geçen gemiler. Ba
calardan çıkan dumanın, trafik gürültüsünün, çeşitli yemek 
kokularının içinden de olsa sabah daha iyi duyulan rüzgârın ge
tirdiği yosun kokusu. Yine bir vapur boşalıyordu işte. Belki 
yanılıyorum ama burası Karaköy iskelesi gibi değil, fazla sivil 
yok. Saat dokuz buçuk, on saat daha dışandayım.

Tanımadan önce bir an irkiliyor yönünü birden ken
disine çeviren adamı görünce. Mustafa değil mi bu! Orta 
boylu, biraz topluca, saçlan dökülmüş, güneşe karşın pal
tosunun yakasını kaldınp boynunu içeri çekmiş bir adam 
yaklaştı. Seni gördüğüm iyi oldu, dedi selamlaşmadan. Te
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dirgin bir merakla baktı ona, Mustafa aralarının hiç iyi 
olmadığı ayrı bir örgüttendi. Bir ara basılan evlerinin bu
lunduğu mahallede örgütlenmeye çalışmışlar ama en
gellenmişlerdi. Afişlerinin çoğunu tek tek yırtınışlardı Ke
rimle birlikte. Duvarlara yazdıkları yazıları ise silmemişler, 
altındaki imzayı boyayıp kendi örgütlerinin adını yazmışlardı. 
Bu nedenle iki kere ağız kavgası yapmışlar, neredeyse bir
birlerine silah çekecek duruma gelmişlerdi. Yine de birkaç 
taraftarı inandırmayı becermişlerdi. Sandöviçi bitirdi, ayranı 
içti ve biraz birlikte yürümek ister gibiydi Mustafa, işim var 
deyip gidebilirdi ama ne isteyebilirdi bu adam? Suratını astı 
yürüyüp onu dinlerken, biliyordu değil mi burası üniversite 
bahçesi değildi, köprünün başına kadar yürüyüp ge
leceklerdi ve konuşma da bitmeliydi. Bizden birkaç kişiyi 
iki hafta önce alıp yeni bıraktılar. Senin üzerinde çok du- 
ruyorlarmış, bölge sorumlusu olarak en çok seni sormuşlar. 
Yan gözle ona bakmıştır mutlaka ve kimbilir neler an
latmışlardır? Kafasını yokluyor; Mete, Tarık ve Sait, ma
hallede olup da bu üçünün bilmediği ne vardı acaba? 
Köprünün başına varıyorlar ve burada da balık kızartılıyor 
dayanılmaz kokusuyla. Ne demişler benim için, diyor o 
dönerken boş bulunup ileri gittiğinden arkasında kalan Mus
tafa’ya bakmadan. Önemli bir şey söylememişler, genel 
şeyler hepsi de, bir de Ali. Ali’ye ne olmuş? Şubede görmüşler, 
durumu çok kötüymüş, devamlı yükleniyorlarmış. Bi
liyorum bugün gazetede fotoğrafı vardı. Öyle mi, daha gör
medim, ne yazıyor? Güldü Selçuk gülmenin anlamsızlığını 
bilerek. Neredeyse İstanbul canavarı diyecekler adama. 
Kötü, diyor Mustafa, çok kötü. İşkence önceden de vardı 
ama şimdi kol, bacak kırmadan bırakmıyorlar. Sizinkileri 
bırakmışlar ama, diyor alaylı. Yanıt vermiyor. Aldınız üç kişi 
bizden ama işe yaramazları aldınız, yoksa bırakır mıydı polis 
hem de bu dönemde?
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Söylenmeyen soruyu duymuş gibi Mustafa Sarıyer otobü
sünün yanında özür dilercesine, kendine dikkat et, derken. 
Öfkesinin içinde birden üzülüyor Selçuk belli etmemeye 
çalışarak. Bugün bir rastlantı oldu aynı semtin yıllanmış iki ra
kibi için, bir daha herhalde görüşemeyiz. Otobüse biniyor, 
kapı kapanıyor. Mustafa elini kaldırıyor hafifçe.

Deniz çırpıntılı birden çıkan rüzgârla. Kıyılar boş, bugün 
balık tutan yok, yalnızca birkaç yürüyen. Otobüs durup 
kalkıyor, yolcu yok sayılır. Selçuk pencereden geçen denizi 
seyrediyor. Derinlikler gibi karanlık bir gelecek. Ne olacak, 
ne olacak? Dalgalar kıyıya vuruyor arasıra kaldırımlan ıslatarak. 
Küçük küçük geliyorlar önce, sonra birden büyük ve dur
gunluk. Tekerleklerin sesi sürekli değişiyor yer yer ıslanan 
asfaltta. İyice karardı ortalık, yukarda simsiyah bulutlar, ama 
yağmur yağmıyor. Şoför iyice yavaşladı, her an birşey ola
bilirmiş gibi. İnip yürümeliyim biraz.

Bedeni kalkıyor kendiliğinden, sonra oturuyor gitmesi 
gereken yeri düşünerek. Yeniden denizi seyretmeye zor
luyor kendini, gittikçe sular da kararıyor. Bir ürperti geçiyor, 
sonunda bölge sorumlusu da oldum. Eskiden olsa sevinirdi, 
eskiden dediği birkaç ay önce. Sorumluluğu artmış gerçekten 
veya polis öyle sanıyor, farketmez. Yakalarlar, biraz dayak 
yersin ve belki bazı şeyleri kabullenirsin de. Sonra savcılık, 
mahkeme, hepsini reddedersin ve zaten kanıt yok, belki 
kısa bir hapislik o kadar. Birçok arkadaşının durumu 
böyleydi, ölü-yaralı olmadıktan veya olan bilinmedikten 
sonra. Şimdi bölge sorumlusu en az bir ay işkence demek. 
Otobüs sahilden uzaklaşırken deniz daha da siyah 
görünüyor. Yükselmek güzel şey düşülecek yol da uzun ol
masa. Kendini pek güvensiz hissediyor birden, karaların 
çevirdiği beyaz gibi karşı koyan ama kararan, 1976’da ilk kez 
bildiri dağıttı, hiçbir şey olmadı. Sonra yazılamaya çıkış, 
yakalanış. Kötü dövülmüştü ama salıverilmişti. Korsan
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gösteriler, üniversitenin arka sokaklarında çatışmalar, kav
galar, birkaç Ülkü Ocağı binasının kurşunlanması. Merkez 
bina, faşistler, ekip otoları, siviller, diğer örgütler. Herkesle 
çatışma, çevrilen beyazın karayı dönüştürmesi. İki defa daha 
yakalanmış ve kısa bir tutukluluk da yaşamıştı. Sonra eyleme 
giden gruplarda yöneticilik ve çok soğukkanlıydı. Eylemi 
planla, adamları organize et, direktif ver, gerekli silahları bul. 
Epeyce eylemleri vardı. Adı bilinir olmuştu artık. İnsan her 
yerde birden tanınıyor; kendi arkadaşları arasında, başka 
örgütlerde ve poliste. Derneklere girdiğinde birkaç kişi 
yanındakilere gösterirdi onu sessizce. Kendini gösterenlere 
bakıp konuşmazdı, içi garip bir sevinçle taşardı çayını 
içerken veya önemli bir işi varmış gibi kısaca oyalanıp 
çıktıktan sonra. Hep daha fazlasını yapmak istemişti, ya
pamadığı zaman da yapıyormuş gibi görünmeye çalışarak.

Bir keresinde Adapazarı’na gitmişti. Gece dernekte ya
zılamaya çıkmak için hazırlananlar polisten, faşistlerden 
konuşurlarken ondan söz etmişlerdi tanımadan. İstanbul’da 
Selçuk diye bir yoldaş varmış, o burada olacaktı şimdi. 
Yazılamada uzmanmış, ne faşistler ne polis yanaşabilirmiş 
onun grubuna. Tanır mısın? Yüzüne yayılan gülümsemeyi 
zor tutmuştu, adını duydum ama tanımıyorum derken. Bir 
başkası o da bir şey mi deyip, faşistlerle Niğde Yurdu’nun 
sokağında çıkan çatışmada ne kadar ustaca davrandığını an
latmaya başlamıştı. Birden kimliğini söylemeden onlarla bir
likte gitmeyi düşünmüştü. Her adımda ne yapılması ge
rektiğini anlatacak, bir olay çıkarsa koruyacaktı onları 
Gözlerdeki hayranlığa karşın doğru söylemeyecekti adını, 
nasılsa araştırıp öğrenirdi onlar. Ama hemen dönmesi ge
rekiyordu. Yine de kendini tutamamış, bilmedikleri ama 
dikkat etmeleri gereken birkaç noktayı açıklamıştı: Afişleme 
yaparken birden faşistler veya polis bastırırsa dağılmak zo
runda kalabilirsiniz. Bir kaç kişilik gruplar halinde dağılın,
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her grupta silah bulunsun ve sakın tek tek dağılmayın. Ko
layca yakalanırsınız belki de vurulursunuz. Kalmasını is
temişlerdi ısrarla ama işi vardı ne yazık İstanbul’da, en güçlü 
olduğumuz o büyük kentte. Geçen ay bir yakalanma olmuştu 
Adapazarı’nda. O gece dernekte olan birkaçını tanımıştı ga
zetedeki fotoğrafta. Önlerinde afişler vardı. İster misin birisi 
bunları İstanbul’dan filan tipte bir adam getirmişti desin ve 
tanısın polisin gösterdiği fotoğraflar arkasından. Ona ge
linceye kadar daha neler var? Birlikte o kadar eyleme 
girdiğimiz insanlardan yakalanan var mı bilmiyorum. O her 
an’ı coşku ve başanyla dolu olan geçmiş, şimdi poliste 
hakkında verilmiş ifadelerle dolu bir yığın dosya olmuştu.

Yağmur yağdı yağacak, otobüsün içi de karardı artık. 
Şoför hep ona bakıyor aynadan, tek yolcu çünkü ve normal 
ama yine de tedirgin oluyor. Ne zaman ineceksin, ne zaman 
yakalanacaksın, öleceksin? Başıyla işaret ederken ayağa 
kalkıyor. Otobüs durmuyor kendisi kapının önüne gel
mesine karşın. İçinde bir şeyler uçuşuyor bir an, beni 
tanıdı, bir karakolun önünde durup atlayacak aşağıya, işte 
orada yakalayın, diye bağırarak. Dursana be adam! 
Kafasındaki haykırış ağzından çıkmıyor motorun sesi 
azalırken. Durak!

Emirgan, burada inmekle iyi mi yaptı bilmiyor. Kuşkuyla 
yürüyor normal görünmeye çalışarak. Evler, boş kaldırımlar, 
geçen arabalar ve deniz, herkes ona bakıyor, soruyor, iz
liyor. Serin hava biraz iyi geliyor. Bir yere oturmalı, böyle 
ortalıkta tek başına olmaz. Çok kötü birkaç saat geçirecek 
şimdi. Arandığını bilen insan bir süre sonra alışır, bildikleri 
yeniden anımsatılıncaya kadar. Sanki ilk defa öğreniyormuş 
ve her an yakalanabilirmiş gibi paniğe kapılır, herşeyden 
kuşkulanmaya başlar. Eski sorular tekrarlanır bir yandan; 
kim, ne söylemiş, en çok nerede arıyorlar, sorguda ne ya
pabilirim, yoksa izleniyor muyum? Gergin sinirlere yapılan
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yükleme uzun sürmez, tedirgin bir yorgunluk çöker. İnsan 
birdenbire fazla aldırmaz olur, tersini istemesine karşın. Ge
nellikle de anlamsız birşey yapar ve gidip Emirgan ka
rakolunun altındaki çay bahçesine oturur.

♦**

Karanlık her gün biraz daha erken iniyor İstanbul’a. Saat 
daha altı buçuk ama gece oldu. Gitmeli artık, yol d;ı en az bir 
saat sürer zaten. Çay salonunun arka köşesindeki masadan 
kalkıyor. Otobüsten sonraki günü sakin geçti. Bu üçüncü 
çayhane, birinciden kalkıp ötekine oturarak dolaşmıştı 
sürekli ve ne iyiydi hiç arama olmuyordu burada. Biraz 
yağmur yağıp durmuştu sonra bulutlu güneşli bir hava. 
Durağa yürüyor. Otobüsler, minibüsler, taksiler tıka basa dolu 
İstanbul’u sabahki yerine taşıyor. Islak caddede hışırdayan 
lastikler yansıyan ışıkları çiğniyor, ilerde deniz karanlık ve 
sessiz. Otobüs en güvenlisi, biniyor itilerek ve iterek. Zor 
bir günün kolay olmayan gecesi başlıyor. Eve gider, yemek 
yer sonra çay içerler birlikte. Yeni bir haber var mı, ne 
olmuş? Mustafa’dan duyduklarını söylemeyecek, bölge so
rumlusu olarak arandığını. Eskiden insanlar, en azından bi
zimkiler, sorumlu birisi evlerinde kalınca sevinip övünürlerdi. 
Şimdi ise sorumluluk arttıkça tedirginlik de artıyor teh
likeyle birlikte. Böyle bir adamı tanıyıp evinde sakladığına 
göre sen sıradan biri olamazsın, öt bakalım, diyor polis. 
Sempatizandan iyisi yok şimdi.

Pencerelerden kentin ışıkları geçiyor peşpeşe, parlak, 
çekici. Ne güzel İstanbul sanki hiçbir şey değişmemiş, 
birkaç saat sonra baskınlar başlayacak oysa. Her akşam biraz 
daha yorgun oluyorum. Bütün gün dolaşıp zaman geçirmeye 
çalış, gece ise rahat uyumak olanaksız. Sokaktaki değişik her
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ses bazen de sessizlik için uyanıp kalkıyor, pencereden 
çevreye bakıyor ve tekrar yatıyor. Ev üçüncü katta ve bir ai
lenin yanında kalıyor iki çocuklu. Bu nedenle silah da ge
tirmedi eve bakarsın vuruverirler hepsini diye düşünerek. 
Aramada kaçma şansı yok, bekleyecek öylece. Kuşkulanırsa 
da alıp götürecekler. Yine de uyanıyor, pijamayla apar topar 
götürülmek istemediğinden belki. İnsan sonu belirsiz bir 
yolculuğa giyinip de çıkmalı değil mi? Gülüyor! Belki bugün 
Ekrem bir haber almıştır neler olup bittiğinden. Gazeteyi 
mutlaka o da okumuştur. Ali’yi tanımaz ama bir yerlerden 
duyabilir nasıl yakalandığını. Tek bilgi kaynağı taraftarların 
çevrelerinden, iyi haber alan yakınlarından veya tanımadığımız 
diğer taraftarlardan duydukları söylediklerinin yarısı yanlıştır 
ama o da yeter. Sıkışıyoruz, kötü sıkışıyoruz.

Yine Mustafa geliyor aklına. O da benim gibi tedirgin eve 
mi gidiyor şimdi? Gülümsüyor, ne garip, en kızdığım adam
lar bana en çok benzeyenler. Çay bahçesine ilk oturduğunda 
dışarı vurmamaya çalıştığı bir öfke kaplamıştı içini. Ulan, 
başımızdaki işler yetmezmiş gibi bir de sizin aptal adam
larınızla uğraşacağız. Kimbilir nasıl yakalanmışlardır, unut
tum sormayı, sorsaydım keşke. Kesinlikle biliyorum eski 
günlerdeki gibi serbestçe davranmaktan olmuştur. Daha an
lamadılar ülkede darbe olduğunu, oyun oynuyorlar. Herşeyi 
anlatmışlardır, üstelik de bırakmışlar. Sürekli beni so
ruyorlarmış diyor bir de. Adamların söylerse başka kimi so
racaklar? Bu dönemde alınıp bırakılan adam, kuşkulu adamdır. 
Zaten bunlar doğru dürüst adam olsalar size geçmezlerdi. 
Ali’yi de bunlar yakalatmış olamaz mı? Ali’yi şubede gördük 
diyorlar ama doğru mu bakalım? Evi onlar da biliyordu.

Peşpeşe ve çok hızlı sigara içtiğini düşünerek kendini 
frenlemeye çalışıyor. Bir çay daha istiyor. Keşke daha uzun 
konuşsaydım şu herifle. Bizden üç kişi geçtiğinde attığı 
havayı unutamıyorum. Aldınız da hayrını gördünüz, ajan
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mıdır nedir herifler! Sonra unutmuştu Mustafa’yı iyice yo
rulan sinirleriyle. Yine gülümsüyor güneşe karşı yakasını 
kaldırdığı pardesüyü anımsarken. Onun durumu farklı mı 
sanki, belki de aynı bölgenin ayrı örgütlerden sorumluları 
olarak aranıyoruz. Kimbilir onun için neler söylemişlerdir 
şimdiye kadar yakalananlar? Herşeyimiz aynı aslında, örgüt
lerimiz ayrı. Karanlık tehlikeli bir yolda gidiyoruz işte ka
ranlıktan çok birbirimizin belirsiz gölgelerine kızarak. Sev
giye benzer birşeyler duyuyor içinde, tam sevgi değil belki 
ona yol açabilecek bir şey. Sabah biraz ayıp ettim, daha fazla 
konuşabilirdik. Ben tehlikedeydim, o değil mi? Bir daha 
karşılaşır mıyız bakalım? Zorlukla iniyor otobüsten. Canı 
yürümek istiyor. Yağmur çiseliyor ama ev de uzak değil 
zaten. Gören tanıyan olur diye gündüz yolda da yürüyemez 
olduk, hiç olmazsa geceleri. Işıklı dükkanlarla içiçe bir ka
labalık alışveriş yapıyor sakin bir geceye hazırlanarak. Mus
tafa’nın yeri sağlam mıdır? Becerikli adamdır bulur o, ama 
çok tedirgindi. Adama, bir sağol bile demedik. Ne yapalım 
haberi kötüydü, daha kötüsü yapacak birşey de yok.

Evin bulunduğu sokakta herşey normal gibiydi. İki sıra 
evler, kapalı perdeler ardından yanan ışıklar. Pencerelerde 
kimse yok, bu mevsimin de bu iyiliği var. Yaz olsaydı birkaç 
kadın gece yarısına kadar açık pencerede oturup dışarıya ba
kardı. Sen de bekle dur eve gireceğim diye. Hiç ışık yok, 
garip! Adımlarını yavaşlattı. Ekrem’le kararlaştırdıkları bir 
işaret vardı, tehlikeli bir durumda yan odanın ışığını sön
düreceklerdi. Ama şimdi hiç ışık yok, evde olmamaları da 
olanaksız. Ne oldu? Eve bakmadan yürüyüp geçiyor bir yan
dan, hergünkünün aynı ama belli olmaz yine de. Polis de 
öğrendi, arabayı baskın yapıp içinde karakol kurduğu evin 
yanına bırakmıyor artık. Sokak bitiyor, aşağıya doğru 
yürüyor. Biraz dolaşıp yeniden gelmeli. Geç saatte böylesi 
sokaklardan iki kere geçmek iyi değildir ama ne yapalım.

31



Hiç sevmem yarı karanlık sokakları, birden birşey olu- 
verecekmiş gibi gelir. İlerde otobüs durağı var ve Ekrem’i 
görüyor. Eve girmeyeceğimi bildiğinden burada beklemiş. 
Ne oldu acaba? Durakta yaşlı bir adamla kadın var ayrıca. 
Kuşkulu bir durum yok. Ağır adımlarla durağı geçiyor, biraz 
yürüyüp yine yarı karanlık bir sokağa sapıyor Ekrem 
yanında belirirken.

“Dün büyük bir yakalanma olmuş!”
“Kim yakalanmış, nasıl?”
“Bilmiyorum. Duyabildiğim sorumlu kişilerin yakalandığı 

ve bir sürü yere baskın yapıldığı. Gayrettepe bizimkilerle 
doluymuş.”

Soluğunu gürültüyle dışarıya veriyor Selçuk. Belirsiz ve 
korkutucu bir haber. Bütün belirsiz kötü haberler kor
kutucudur.

“Kimden duydun bunu?”
Bürodan bir arkadaşının adını veriyor, önceden de söz 

etmişti, şu polislerle içli dışlı olan. O kadar çok yakalanan 
varmış ki, nereye koyup sorgulayacaklarını şaşırıyorlarmış. 
Dikkati çekmemek için soru sormayıp ilgilenmez görünmüş. 
Ama, diyor sesini iyice alçaltarak, bugün bir ara dışarıya 
çıkmıştım, iki kişi gelip beni sormuş. Tanıdıklarıma hiç ben
zemiyorlar. Sekreter, sorup gittiler, dedi. Sivil giyimli, iriyarı 
iki adammış. Yine bugün bizim sokaktan içinde dört kişi bu
lunan bir araba beş altı kere ağır ağır geçmiş. Hanım, bizim 
eve bakıyorlardı, diyor. Evde bulunan birkaç kitabı hemen 
yok etmiş, sonra Selçuk’u uyarmak için ışıkları söndürmüş 
ama ardından ev gözetleniyorsa eğer bunun dikkat çeke
ceğini düşünüp karısını ve çocuklarını komşuya göndermiş 
ve evden çıkıp izlenebileceği düşüncesiyle yarım saat 
dolaştıktan sonra durağa gelmiş.

Birlikte susuyorlar. Bu şokak da bitti, alt sokağa dönüyorlar. 
Selçuk saatine bakıyor, sekizi geçiyor. Hemen bir karar ver
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mek gerek. Gidebileceği güvenilir bir ev yok, bu saatten 
sonra aramak bile tehlikeli. Ama bunu Ekrem’e söylemiyor. 
Koskoca örgütüz, bu kadar çabuk mu tükendi evler ve 
değişen davranışlar, gevşeten ilişkiler. Yılların olaylan, 
anılarıyla sağlanmış güven ne kadar çabuk yıkılıyor. Belki bu 
olaylar arasında bağlantı yoktur; yakalanma hergün oluyor, 
şube herzaman dolu, soran ve bakan adamlar rastlantıdır 
yalnızca. Hiçbir şeyi değiştirmeye gerek yoktur bu gece, 
yarın ve sonraki günler. Türkiye’de bir salgın kol geziyor, 
korku. İnsan korkunca en olmayacak şeyleri birbirine 
bağlar, korkusuna uygun.olaylar yaratır kafasında. Ekrem de 
korkuyor mu? Belki, ama karısı çok korkuyor.. Evde 
kalırken birşey belli etmek istemezdi, dolaşırdı sessizce 
çevreye korkusunu yayarak. Bir gün yine bu saatlerde alt 
kata konuk gelenler yanlışlıkla onların zilini çalmışlardı. 
Ekrem’le karşılıklı bakışmışlardı bir an ne yapacaklarını bil
meyerek. Kalkıp dışarıya bakmıştı perdeyi aralayarak, 
kimse yoktu. Sonra Ekrem otomatiğe basmış, kapıyı açıp 
merdivenlerden aşağıya bakmıştı. Hemen anlaşılmıştı 
yanlışlık. Rahatladıktan sonra Zehra’nın kaybolduğunun 
farkına varmıştı. Mutfağa çay yapmaya giden Ekrem’e sez
dirmeden dipteki odanın kapısını açıp, çıkın, demişti, 
birşey yok. Kadın iki çocuğuyla birlikte yatağın altına 
girmişti ve Ekrem değil de o haber verdiği için kin’ dolu 
gözlerle bakmıştı yerlerde sürünmesinin nedeni olan ona. O 
gece gitmek istemişti bu evden, ama nereye? Kadının has
talığı erkeğe de bulaşacaktı bir gün.

Yalan söylüyordu bu adam, ne birşey duymuştu ne de sorup 
bakanlar vardı. Herşey kendisinin, bu tehlikeli konuğun 
evden gitmesi için uydurulmuştu. Dahası işyerinin de güven
sizliği anlatılarak oraya da uğrama denilmek isteniyordu. Bu 
gece gidecek ve tüm ilişkiler kesilecekti, mutlu ailenin ortak 
arzusu.
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Bu sokak da bitiyor. Ekrem belli etmemeye çalışarak hu- 
zursuzlanıyor. Caddeye çıkıyorlar. Eve gidecekmiş gibi 
yukarıya çeviriyor, adımlarını, Ekrem şaşkın ve telaşlı. Teh
likeyi anlamadı mı Selçuk, bir daha anlatsa, ama ya terslerse? 
Bu gece de kalırsa Zehra olay çıkarır. Onu sustururum ama ya 
birkaç kere eve bakan adamlar! O kadar çok kişi biliyor ki 
bu evi, birisi söylemiş olamaz mı? Yalan, derim, tanımıyorum 
bu adamları, bir süre sempati duydum sonra bıraktım, 
derim. Ama evde bir kişinin, sorumlu bir kişinin ya
kalanması herşeyi bozardı, yutmazdı polis. İşkenceden çok 
yaşamının bir daha düzeltilemeyecek kadar bozulması kor
kutuyordu Ekremi. Polis alır, döver, sonra önemli bir kişi 
olmadığını anlayıp bırakırdı. Birkaç hafta ortadan kay
bolması sorun yaratmazdı işyerinde. Herkesin başına ge
lebilirdi bu, öyle bir dönemdi. Başkasına benzetmişler, 
derdi. Olağan karşılanırdı. O kadar çok insan yakalanıyor, evi 
aranıyor ve bir süre ortadan kayboluyordu ki, benzemeler, 
benzetmeler olağandı. Ama yataklık yapmaktan hakkında 
dava açılması, mahkemeler, belki yıllarca tutuklu kalmak 
tüm yaşamını mahvederdi. İş, aile, çevre tümü dağılabilirdi. 
Birden sessizce eve doğru yürüyen Selçuk’a kızdı. Bunlar 
anlayışsız insanlar, yalnız kendilerini düşünürler. Gizlenecek 
yer gerek, tamam ama biz ne olacağız? O nerede yakalansa 
durumu değişmez, ya ben? Yakalanınca o mu kollayacak, ba
kacak aileme?

Gürültüyle öksürdü eve iyice yaklaştıklarını anlatmak is
tercesine. Selçuk birkaç adım atıp duruyor, yüzünü ona 
dönüp susuyor bir an. Kızdı mı, karanlıkta belirsiz. Bu an
lattıklarından sonra senin evde kalınmaz, diyor sakince. Se
sini çıkarmıyor, öylece bakıyor sağol dercesine. Nereye gi
deceğini sormuyor, Selçuk bulur, isterse on ev bulur. 
Arkadaşlık güzel şey, yıllardır tanıdığın birisinin yanında giz
lenmek daha güvenli ama tehlike var şimdi. İlerde seni
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ararım, diyor Selçuk, biraz zaman geçtikten sonra. Başıyla 
onaylıyor Ekrem, kendine dikkat et derken. Evin sokağına 
gelmeden ayrılıyorlar.

Saat dokuza geliyor. İnsanlar evlerine çekilmişler bile. İki 
saat içinde bir yer bulabilir miyim? Aklından evler, tanıdık 
yüzler geçiyor peşpeşe. Ev çok ama güvenli mi, bildiklerimin 
hangisi basılmış veya gözetleniyor veya her an basılabilir be
lirsiz. Dünkü yakalanma doğruysa hareket alanı iyice daraldı 
demektir.

Uzun bir gece var sabaha kadar, iyice de yorgun üstelik. 
Nereye gitmeli? Önünde duran dolmuşa biniyor. Bu saatten 
sonra birçok kavşakta arama olur, dolaşmak bile tehlikeli. 
Geri dönsem mi? Bu gece kalmam gerek Ekrem! Durumu 
önceden bilmediğim için yeni yer arayamadım. Yarın bir yo
lunu buluruz. Bizim gibi adamlann gece İstanbul’da dolaşması 
ne demektir bilirsin, bu gece kalmam gerek. Kabul edecekti 
zorunlu olarak, hayır diyemezdi. Belki isterdi demeyi ama 
telaşlanacak, bütün gece gözlerini karşı duvara dikip ka
ranlıkta sessizce, yaklaşan her gürültüyle irkilerek oturacak 
da olsa içeriye alacaktı onu. Öne doğru eğildi, inecek var di
yecekti neredeyse. Vazgeçti. Böyle zor bir durumda yalan 
söylemezdi Ekrem. Evi kullanmak gerçekten tehlikeliydi ve 
geriye dönmekle ona inanmadığını gösterecekti.

Ekrem yapmaz böyle şey! Bu orta boylu, zayıf biraz 
esmer adamı neredeyse beş yıldır tanıyor. Birkaç kere 
faşistlerle çıkan çatışmadan sonra silahları ona bırakmışlar ve 
büroda saklamıştı birkaç gün. Gösterişsiz ve işe yarayan tüm 
insanlar gibi sevimlidir o da. Yapmaz böyle şey, ama öyle bir 
dönemdeyiz ki, kimin ne yapacağı belli olmuyor.

Minibüs bir yere takılmadan yoluna devam ediyordu. 
Birkaç polis arabası geçmişti ama henüz arama yoktu. Ne 
yapmalı? 12 Maıt döneminde arananlardan bazılan gazinolarda 
sabahlarmış. Dışan çıkmak yasak, içerde eğlenmek serbest,
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sabaha kadar da program var. Kimin aklına gelir devrimciyi 
gazinoda aramak? Gündüz bir eve gidip uyuyorlarmış, gece 
yine gazinoya. Ama geçti artık, polisin bildiği bir yöntem 
şimdi, hem o kadar para da yok.

Selim’e gidebilirim! Bu saatten sonra başka çare yok. 12 
Eylül’den birkaç gün sonra görüşmüşlefdi. Radyoda peşpeşe 
okunan bildirileri, yasakları ve emirleri, basındaki alkış
lamayı, insanların kararsız ve şaşkın oluşunu, ciddi bir ilk 
tepkinin ortaya çıkmayışını, baskın ve yakalanmaların 
inanılmaz hızda artışını, yakın geleceğe ilişkin çeşitli yer
lerden sızmış politik dedikoduları konuşurlarken, araya 12 
Mart anılarını sıkıştırıvermişti her zaman olduğu gibi. O 
zaman öyle değildi, demişti. Cunta geldiğinde herkes, si
zinkiler geldi diyordu. Devrimcilere bir saygı vardı, sorma. 
Biz de, inanmasak da, belki birşeyler yaparlar diye bek
liyorduk. Ankara’da özel okullara karşı bir yürüyüş 
yapmıştık ve tüm sloganları atmıştık. Bir polis arabasının 
içinden sloganların anında İçişleri Bakanına iletildiğini 
öğrendiğim zaman şaşırmıştım. Dev-Genç’e büyük önem 
veriyorlardı. Önce beklediler, bizi yanlarına almaya çalıştılar, 
alamayınca saldırdılar. Şimdi ise çok değişik, böyle saldırı 
görmedi devrimci hareket.

Evi sağlam mıdır? 12 Mart’ta kısa süre yatmış, sonra politik 
bir işi olmadı. Belki izleniyordun İstanbulda sıkıyönetimin 
ilan edildiği ilk günlerdi, telaşlanmıştı Selim. Bir sabah erkc*n 
elinde bavulla çıkagelmişti. Evini boşaltması gerekliymiş 
çünkü eskiler aranırmış önce. Her an bir baskın olabilirmiş, 
bu nedenle kimse uğramasa iyi olurmuş. Birkaç saat önce 
yattıkları uykudan kalkıp onu dinlemişlerdi bir bavul kitaba 
bakarak. Ali yine kahvaltı hazırlamıştı kimse farkına var
madan. Silah yoksa önemli değil, demişti Kerim,_ boşuna ge
tirmişsin bunlar herkeste var. Kitap eskiden aranırdı, şimdi 
silah aranıyor. Olsun, demişti, böyle "Zamanda herşey aranır.
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Güldü Selçuk o zaman olduğu gibi. 12 Mart gazisi -Kerim’indi 
bu terim- kitaplarım her an aranabilecek bu eve getiriyor 
sabah erken. Kapı çalınınca baskın var sandım, ekmişti 
Kerim, akşamı beklesen olmaz mıydı? Yanıtlamamıştı Selim, 
çayını içip gitmişti hemen, belki kitaplarıyla birlikte ya
kalanmamak için.

Minibüsten indi. Yürüyerek birkaç dakikalık yolu kalmıştı. 
Korkar da beni almak istemezse içeri, bir sürü yalan uy
durarak. Olmaz Selim, diyeceğim, başka yerim yok. Du
rumunu biliyorum ama sen 12 Mart’ı yaşamış adamsın, bir an 
geliyor insan zorunlu kalıyor. Kalacak yer yok işte, onca 
ilişki, tanıdık, arkadaş var ama yok. Ya sonra, yarın ve öbür 
gün... Belki uygun tanıdıkları vardır, neyse şu geceyi atlatalım 
da.

Sokakta kuşku verici bir durum yoktu, karanlık ve ıssız. 
Apartmanın önüne geldi, birkaç basamak merdiveni çıkıp 
zillerdeki adları okumaya çalıştı. Işığını gizleyerek bir kib
rit yaktı, dördüncü zil. Kısa kısa iki defa bastı. Bekledi, kapı 
açılmadı. Ses yok! Selim başka yerde kalıyor olabilir mi, 
görüştüklerinde öyle bir niyeti yoktu ama o kadar şey 
değişti ki! İki ay uzun bir zaman şimdi, insanları bıraktığın 
yerde bıraktığın gibi bulmak çok zor. Tekrar zile bastı. 
Şimdi pencere açılır, bir kadın sesi, kim o? Sokağın 
ortasında başın yukarıya dönük açıklama yap duyurmak 
için bağırarak. Selim evde mi, evet, siz kimsiniz? Kadının 
yanından Selim’in başı uzanır veya geride bekler. Yine 
açıklama yap, tüm apartman, komşu evler dinlesin. Belki 
de, evde yok, der. Zaten evde olsa da artık girilmez içeri. 
Kapalı perdeler ardında insanlar geç saatte gelmiş bu 
konuğun ne zaman gideceğini gözler. Gitmezsen ve eğer 
gece ihbar olup da basılmazsan ertesi gün birkaç komşu 
kadın gelir eve, söz sırasında, gece size konuk geldi, kimdi, 
diye sorarak. Gözetleyen, araştıran, bildiklerini birbirine
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aktaran bir ilgi çemberi doğar ve hemen gitmek gerek. 
Tekrar zile bastı saatine bakarak, onu geçiyordu. Belki de 
yatmışlardı, duymuyorlardı. Zile uzun uzun basamıyordu. 
Bu dairelerin duvarları incedir ve yandaki komşu da açar 
kapıyı.

Sokak kapısı titredi hafifçe, sonra bir daha. İtti ve açtı. 
Sessizce yeniden kapadı. Ayağıyla ilk basamağı buldu. Işık 
yakmadan yavaşça çıkmaya başladı Dördüncü katta ara
lanmış bir kapıdan sızan ışıkta Selim’i gördü. İçeriye girdi 
kısa soruları bekleyerek; başka yer olmaz mıydı, burası teh
likeli hem de bu saatte. Konuşmadı Selim o ayakkabılarını 
çıkarırken, görmüş ve korkuyu kabul etmişti evine.

Oturma odasına geçtiler, zaten iki odaydı ev. Selçuk ken
dini koltuğa bıraktı, yorulmuştu. Selim mutfağa gitti, musluk 
açılıp kapandı arada su sesiyle, birkaç madeni tıkırtı, sonra 
ocak yanıyor. Çay yapıyor, bilir geceleri benim çay içmeyi 
ne kadar sevdiğimi. Mutfaktan öbür odaya gidiyor. Karısı ve 
çocuğu yatıyor olmalı. Dikkat kesilip sesleri duymaya 
çalışıyor. Bu evde geçirilebilecek birkaç günü şu konuşma 
belirleyecek. Karısı korkar mı, karşı çıkar mı? Ya Selim ne 
yapar? Odadan çıkıyor kapıyı ardından kapatarak. Kısa 
sürede, hemen git diyebilir veya önemli bir sorun yok.

“Aç mısın?”
“Boşver önemli değil.”
“Çayla birşeyler yersin.”
Yeniden mutfağa gidiyor. Salonun sıcaklığında yorgunluktan 

gözleri kapanıyor. Bu gece iyice uyusam. Şansım varsa gi
rerken gören olmamıştır. Sabah ne yapmalı, yine er
kenden kalkıp dolaşmaya başlayacağız. Para da iyice azaldı. 
Para da istemeli Selimden ama önce evin durumunu 
konuşalım. Bir tepsiyle içeri geliyor, bardaklarda çay, 
ekmek ve kahvaltılık yiyecekler. O yemiyor Selçuk’un 
iştahlı yiyişini seyrederken. Arada kalkıp çay dolduruyor.
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Sessizlik uzadıkça tedirginleşiyor, birşeyler anlatmak gerek 
en azından bildiklerini, yoksa hemen kızar Selim.

“Ali’yi gördün mü gazetede?”
“Gördüm. Nasıl olmuş?”
“Bilmiyorum. O evin çoktan boşaltılmış olması gerekirdi. 

Evde mi yakalanmış, onu da bilmiyorum.”
“Başka yakalanan var mı?”
Dudağını bükerken omuzlarını kaldırıyor Selçuk.
“Ali benden de söz etmiş olabilir mi?”
Allah kahretsin! Neden düşünmedim bunu şimdiye kadar? 

Ali biliyor bu evi. Sırtı terlemeye başlıyor. Doğal görünmeye 
çalışarak ceketini çıkarıyor. Selim’in yanıt bekleyen gözlerine 
bakıyor. Yok canım, Ali neden söz etsin bu adamdan? Nor
mal olarak öyledir, diyor Selim düşüncelerini anlamış gibi 
konuşarak. Kimi insan hiç konuşmaz veya az konuşur, kimisi 
tüm sorulanları söyler, bazıları ise polisin sormadıklarını da 
anlatır. Polis beni sormaz, Ali de anlatmadıysa sorun yok. 
Yaslandığı koltuktan doğrulup öne eğiliyor, şimdi daha genç 
görünüyor yüzü endişeden bir an kurtulup canlanınca. 
Aslında otuz yaşında ama şakakları ağarmaya başlamış bile. 
12 Mart’ta adamın birini yakalıyorlar, başlıyorlar işkenceye. 
Öyle sorular soruyorlar ki adam şaşırıyor. Merkez Ko- 
mitesi’nde başka kimler var, nasıl örgütleniyorsunuz falan 
filan. Önce numara yaptığını zannediyorlar, sonra gerçekten 
birşey bilmediğini anlıyorlar. Birkaç toplantıda kalkıp 
düşüncelerini açıklamış. Sonra yakalanan birisi ondan, beni 
çok etkiledi diye söz etmiş. Ardından polis her yakaladığına 
onu sormuş, herkes de yalan yanlış birşeyler söylemiş. 
Adam büyük yönetici diye aranıyormuş ama haberi yokmuş. 
Durum anlaşılınca polisler kızmışlar, ulan biz de seni önemli 
bir adam zannetmiştik, demişler. Biraz da bu nedenle dayak 
atmışlar. Sonra, bak demişler, bu kadar eziyet gördün. 
Yazıktır, boşa gitmesin! Hücre sorumlusuyum falan de hiç
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olmazsa. Bir kahkaha atıyor Selim. Hep böyledir bu adam, 
sinirlerinin gerilmesine hiç dayanamaz bulur bir eğlenceli 
yan. Yakalansam en çok ne zoruma gider biliyor musun? 
Ulan, diyecek polis, on altı yaşındaki çocukların bile birkaç 
ölüsü var. Sen de adam mısın?

Eskiden olsa birlikte gülerdi Selçuk bu anlattıklarına, 
henüz yoğun işkence ve sonu belirsiz bir hapis serüvenini 
günlük yaşamında düşünmezken. Birden sıkıntılı bir ses
sizlik. Selim yeniden çay koymak için kalkıyor. Tedirgin o 
da, belli etmek istemese de. Şimdi kapı çalınır ve karanlık 
bir geleceğe düşersin, bu kadar kolay. Saat on bir, yasak 
başlamak üzere.

Bugün birisini gördüm, belki tanırsın Mustafa, bölge so
rumlusu olarak polisin sürekli beni sorduğunu söyledi ya
kalanan arkadaşlarına. Bir bulutlanma geçiyor Selim’in yü
zünden, keşke söylemeseydim. Burada birkaç gün kalma 
şansım yok oldu belki de. Böyle birden ağızdan kaçıvermiş 
gibi söylenen sözlere kızardı aslında. Eskiden olsa gösteriş 
yapıyor diye düşünürdü böyle konuşanlar için. Ama şimdi, 
tehlike paylaşıldıkça azalır gibi oluyor. Konuşmak istiyor 
insan, sürekli kaçar ve gizlenirken konuşmak. Bütün günün, 
günlerin konuşması birikir. Ne kadar gevezeymiş diye düşü
nürler ilk tanıdıkları zaman. Bilmezler ki!

Dur bakalım, diyor Selim kendini toparlayarak. Birkaç ay 
daha yakalanma İstanbul sorumlusu bile olursun.

Güler gibi oluyor Selçuk. Evet, aynen böyle olacak. Karşı 
konulan kader gibi bir kaçınılmazlık bu; aramalar, ya
kalanmalar, geride kalanların hızla yükselmesi, daha fazla 
sorumluluk ve bir gün yakalanırsın. İpe giden yol daha 
kısadır senin için. Bunlar çok adam asacaklar, diyor birden 
Selim. Altı ay önce devrimcilerin peşpeşe idam edi
lebileceğini düşünemezdim. Olanaksız gelirdi bana bu. 
Omzunu silkiyor Selçuk, amma da söz deıcesine. Altı ay
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önce düşünemediğimiz çok şey oluyor bugün. Nerede 
meydanları dolduran onbinler, her biri büyük bir gösteri 
olan cenazeler, mahallelerde hemen dağılıp biten yüzlerce 
gazete, faşistlere karşı birlikte nöbet tuttuğumuz insanlar, 
grevler nerede? Herşey bu kadar çabuk nasıl dağılabilir, 
inanamıyor insan. Dün direnmekten, mücadele etmekten, 
faşizme geçit vermemekten söz edenler, şimdi kışlaların 
önünde teslim olmak için sıraya girmişler. Davutpaşa’ya 
arandığını duyup da teslim olmaya gelen sendikacılar o 
kadar çokmuş ki, bazılarını .yer yok diye almayıp ertesi 
güne sıra numarası veriyorlarmış. Rezalete bak!

Demek böyle, dedi Selim yeniden öne eğilirken. Ge
celeri sigara içmezdi ama şimdi Selçuk’la birlikte yakıyordu 
peşpe^e. Kimisi idam edilir, işkence görür, kimisi polisle 
köşe kapmaca oynar, çatışmaya girer ölür; kimisi de teslim 
olmak için sıra bekler. Bir an durdu sokaktan geçen bir ara
banın gürültüsünü dinlerken. Bazen düşünüyorum da, 
bütün bunlar bir oyun gibi geliyor. 12 Mart’ta da böyle 
olmuştu. İnsanlar, bir sürü insan inanıyor, mücadele edi
yor, başkalarını da harekete geçirmeye çalışıyor kimi en 
önde kimisi daha geride; ardından bir cunta geliyor ve kor
kunç terör dalgası en iyileri biçiyor. En önde giden ve ilk 
düşenler onlar. Başka nasıl olabilir zaten deftere yazılmışlar 
bir kere, ya canlı yakalanıp asılacak ya da öldürülecekler. 
Onlar gibisi de gelmiyor kolay kolay. 1975 sonrasında bir 
sürü devrimci yetişti ama ne bir Mahir, ne bir Deniz 
çıkmadı. Çıkabilseydi bu kadar dağınıklık olmazdı. Şimdi 
desen yine aynı şey, en iyileri biçiyorlar. Zaman geçecek, 
hareket toparlanacak, gelişecek ve tam birşeyler oluyor 
derken yeni bir darbe gelecek. Herkes görevini yapıyor; 
kimisi ölüyor, yıllarca hapis yatıyor veya vazgeçiyor bu 
işten. Kararlılardan sağ kalanlar sürdürüyorlar, ama çok 
azlar. Bir tiyatro gibi, değişen yalnız günler, ama oyun aynı.
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Belli etmemeye çalışarak esnedi Selçuk. Eskiden de 
değişik şekillerde kaç kere tartışmışlardı bu konuyu. Evet 
Mahir yok olmadı, olmayacak ama koskoca bir örgüt var. 
Canı konuşmak istemiyor öylesine yorgun. 1972de çakılıp 
kalmış bu adam yeni Mahir’i bekleyerek ve gelmeyeceğini 
bilerek. Oda sigara dumanıyla dolmuş, pencereyi açamıyorlar 
gece sesleri duyulur diye. Bu saatte ışık yakmak da sakıncalı 
aslında, ama Selim’i ikna etmek gerek hem de şimdi, yarın ve 
sonrası için evin durumunu konuşmadan.

Hepimizin biraz cesarete ihtiyacı var, diyor yavaşça. Bu 
kadar geniş, şiddetli ve gittikçe yoğunlaşan bir saldırıyı bek
lemiyorduk. Ben diğer yerlerin durumunu bilmiyorum ama 
İstanbul’dan çok farklı olduğunu da sanmıyorum. Bütün 
örgütler peşpeşe darbeler alıyor ve henüz önü alınamayan 
bir yakalanma var. En başa bizi almışlar hemen belli oluyor. 
Öncelikle büyük hareketleri, en tehlikeli olabilecekleri et
kisizleştirmeye çalışıyorlar ve sırayla herkese yoğun olarak 
saldıracaklar. Artık onbinler yok sokaklarda, grevler, di
renişler yok. Halkı sindirdiler. Ustaca geldiler, en azından şu 
anda öyle görünüyor. Sağa da sola da karşıyız, can güvenliğini 
sağlayacağız, diyerek sessiz de olsa bir destek sağladılar. 
Selim’in ilgiyle dinleyen gözlerine bakıyor; doğru bunlar, 
sen de biliyorsun, ya sonrası?

İlk adımda direniş örgütlenemedi, diyor Selim. Bundan 
sonra daha da zor örgütlemek, insiyatifi ele aldılar bir kere. 
12 Mart’ta da böyle olmuş, o zaman da reformlar yapacağız 
diyerek gelmişlerdi. Başlangıçta solcuların çoğunluğu bile 
inanmıştı onlara. Mahir ne kadar doğru saptamıştır durumu! 
Bir yıl geçmeden herkes anlar bunu ama artık çok geçtir. En 
iyiler yalnız kalmış ve ortadan kaldırılmıştır. Şimdi de aymsı 
mı olacak?

Sinirleniyor Selçuk soruyu bitiminde yakalarken. Geç
mişle her türlü benzerlik eskiden beri kızdırır onu. Hayır,
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diyor sesinin normalden fazla çıktığını düşünerek. O zaman 
devrimci hareket bu kadar yaygın değildi, her kentte hatta 
her kasabada insanlarımız yoktu. Şimdi insiyatif onlarda 
doğru, ama bu geçicidir. Büyük bir örgüt büyük bir darbe yi
yebilir. Ekrem’den duyduğu büyük yakalanmayı anımsıyor, 
doğru mu acaba? Henüz böyle bir durum yok, ama olsa bile 
unutma ki geride kalan da büyüktür. Sorun cesaretimizi ve 
mücadele gücümüzü yitirmemektir. Herşeyi kapatıyorlar, 
herkesi yakalıyorlar, asıyorlar, öldürüyorlar. Halk uzun 
zaman katlanamaz bu duruma. O zaman hazır olabilecek 
miyiz? Yeterince güçlü ve örgütlü olabilecek miyiz, sorun 
budur.

Derin bir nefes alıyor dışarısını dinlerken, sessizlik. 
Daha fazla oturmasak iyi olacak. Selim tablada birikmiş iz
maritlerle oynuyor düşünceli, inanmak ister de inanamaz 
gibi. Arada bakışlarını kaldırıp bakıyor. Selçuk olağan ama 
yapılması zorunlu bir işten söz edercesine, kazanmamız 
gerek, diyor. Biz tüm devrimci hareket değiliz, ama biz ye
nilirsek sol kazanamaz, bunu unutmayalım.

Güvenli konuşmak daha da önemli bu günlerde, herşey 
öylesine çözülüyor ki insanlar doğrudan önce güven arar ol
dular ve hem anlatanın da ihtiyacı var buna. Selim’e bakıyor 
yeniden söndürdüğü sigaranın dumanı ardında yorgun iyice. 
Birden önceden farketmediği kadar sempatik buluyor onu. 
Geniş alnı hep düşünür gibi duran gözlerinin üstünde 
kırışınca yine günlerce aklımıza geldikçe konuşup alay 
edeceğimiz birşey söyleyecek diye beklerdik. Ne aptallık! 
Hep aynıdır Selim, belki içtiği sigara değişmiştir o kadar. 
Herşey altüst olurken birisini bıraktığın gibi bulabilmek ne 
güzel.

Yeniden esneyince, Selim yastık ve battaniye getirmek 
için doğruluyor. Evin durumunu şimdi mi sormalı? Divan 
üzerindeki yastıkları toplarken yarın ne yapacaklarını so
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ruyor öyle önemsizce ve rastgele. Selim beklediği soruyu 
yanıtlıyor hemen; yarın evden çıkmadan kalabilir. Sonunda 
kavuşulan bir günlük uyku, dolaşılmayacak sokaklar. Ama, 
diyor, sonraki gün hanımın bir akrabası gelecek buraya. 
Yüzüne bakıyor, tereddüt var.

“Başka olanak yok mu Selim?” .
Var, diyor biraz zorlanarak, belki mutlaka kazanılacak ge

lecek için şimdiki yanıtının önemli olacağını düşünerek. Üst 
kattaki daire bir haftalığına gidiyor. Anahtarı bize bırakmak 
istiyorlar, çiçeklere su verilmesi için. Henüz olur demedim 
ama orası kullanılabilir. Yalnız çok dikkatli olmak gerek. 
Başıyla onaylıyor Selçuk gülümserken. Bir haftalık güvence, 
beklemek, düşünmek, ilişkileri gözden geçirmek, kopan 
bağlantıların nereden kurulabileceğini araştırmak için yeter. 
Bu arada büyük yakalanmanın doğruluk derecesini de 
öğrenebilirim belki. Sokağı dinliyor, yine sessizlik. Bu yor
gunlukla hemen uyurum herhalde. Işık sönerken Selim’in, 
iyi geceler, diyen sesini duyuyor. Gitti sanırken başucunda 
görüyor onu.

“Burası uygun olmasaydı ne yapacaktın?”
“Kapısı açık bir apartman bulup merdivenlerde sabahla- 

yacaktım.”
Göremiyor ama gülümsediğini düşünüyor Selim’in yanıt

tan mutlu. Son çare olmayı istemiyor insanlar belki de her
kesin kendilerine koşacağından korkarak. Gözleri kapanıyor. 
Güvenli bir gece, insan başka ne isteyebilir?
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Saat üç olmuş! Yusuf odaya dolan zayıf ışıkta saatine tekrar 
bakıyor. Evet üç, on saatten fazla uyumuşum. Doğrulurken 
evi dinliyor bir an, hiç ses yok. Buranın sesleri zayıf diye 
düşünüyor çoraplarını giyerken. İstanbul’da olsa on kere 
uyanmıştım. Sokaktan geçen satıcılar, oynayan çocuklar, 
iyice açılan radyolar teypler ve kalkıyor insan. Pencereye gi
diyor. Yağmur mu, kar mı belirsiz bir sıvı yağıyor. Blok apart
manın beşinci katından çevreye bakıyor. Caddeden geçen 
arabalar, çeşitli yerlere dikilmiş ağaçlar, yürüyen birkaç kişi, 
çevrede evler ve herşeyin üzerini örten ıslak, puslu bir hava. 
İlk kez bakıyor Almanya’ya, hoşuna gitmiyor. Dün bek
lemediği bir kolaylıkla pasaport polisinden geçip, aktarma 
uçağına binecek Kemal’den de ayrılınca karşılamaya gelen 
amcası ve yengesini görmüştü. Kucaklaşma, birisi, şükürler 
olsun, diyor. Fevzi işyerinden izin alamadığı için gelememiş. 
Amcası çok değişmiş, saçlarda belirmiş aklar, göbek de 
çıkmış, esmer yüz kırışık iyice. Fazilet yengesi şişmanlayınca 
boyu daha da kısalmış gibi, yusyuvarlak olmuş. Üç yıldır ilk 
kez görüşüyorlar. Sabri amcası her yaz izne gelir kardeşinin 
yanma ama Yusuf yoktur evde; yurtta, o gecekondu sem
tinde ortaklaşa tuttukları evde veya biryerlerde kalıyordur 
işte. Hep yapacak bir iş vardır; afişleme, yazılama, faşistlere
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karşı nöbet tutmak veya oturup öylece konuşmak işte. Kimse 
üzerinde konuşmamış, tartışmamış, eleştirmemiş veya alay 
etmemişti ama kendiliğinden bir davranış birliği oluşmuştu 
aralarında. Birbirlerine ailelerinden söz etmiyorlardı. Selçuk 
ve Kerim’inkiler zaten İstanbul’dan uzaktaydı, arada bir eve 
mektup geldiğini anımsıyor bazen de para. Yanıt yazarlar 
mıydı, belki çok kısa. Kerim iki, Selçuk üç yıldır gitmemişti 
memleketine, tatillerde bile. Yalnız Ali giderdi, tatilde iki ay 
bir de bayramlarda. Yusuf da birkaç kere denemişti. Ev, an
nesi, kız kardeşi, babası, iyi yemekler, temiz yıkanan 
çamaşırlar ve kimse birşey anlamıyor. Ülkede kan gövdeyi 
götürüyor, ölüler, yaralılar, baskınlar; siz hangi taraftansınız. 
Aydınlıktan tarafız biz, karanlık basmadan eve döneriz, gece 
de sokağa çıkmayız. Akşam ışıkları yakınca perdeleri 
çekeriz, kapıyı çalınsa bile açmayız. İnsan yaşamda tek 
kavga verebiliyor; babası ekmek, annesi evişi, kardeşi okul, 
Yusuf devrim kavgasında. Bir yabancı gibi evde, yiyip, içen, 
uyuyan, televizyona bakan, gazete okuyan, eski bir alışkanlıkla 
kardeşiyle ilgilenmeye çalışan ama beceremeyen, ağzından 
fırlayıp orta yere atılan sözcüklerle konuşan bedenine bile 
yabancı. Bir garip yer burası; anne, baba, çocuk, üç kişilik 
aile. Yusuf bekâr, ailesi yok.

Şükür kavuşturana, diyor amcası, üç yıl sonra burada 
görüşecekmişiz demek. Yine evdeki gibi, kulağına sesler 
çarpıyor, insanlar gülüyor onu gördükleri için sevinerek, 
sarılıp sorular soruyorlar. Yusuf gülüyor, birşeyler mırıldanıyor 
öyle yapması gerektiği için. İçi durgun ve sessiz, birşey 
düşünmüyor aslında boşluk geçiyor aklından, arada bir pat
layan anılar da olmasa. Selçuk ne oldu acaba, ya Ali, ya 
Kerim? Kahvede konuşmaları bitince ayrılmışlardı. Selçuk tek 
gitmiş, onlar üç kişi yürümeye başlamışlardı. Önlerine 
yüzlerine pis pis bakan üç kişi çıkmıştı, faşistler mi, polis mi? 
Galiba bizi tanıdılar, demişti Kerim yürüyüşleri hızlanırken.
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Yanlarına yaklaşamamışlardı ama peşlerinden de ayrılma
mışlardı. İlk yol ağzı, aceleyle verilen randevular ve her bir 
ayrı yöne sapıyor. Yürüyor Yusuf sonra koşmaya başlıyor ve 
yaptığının yanlışlığını bilmesine karşın. Her an ardından 
adımlar duyuyor yakalanacak gibi. Köşeleri dönüyor, so
kakları bitiriyor soluk soluğa ve ana cadde! Kalabalık, kimse 
de yok! Amcasıyla yürüyor anımsadıklarından utanarak ve 
yine soluğu hazırlanırken. Bırakıp gittim onları! Randevuya 
da gitmedim. Havalarımdan çıkıp güzel bir arabaya bi
niyorlar. Amcası kullanıyor, geniş yollar ve karanlık çöküyor 
zaten. Burası böyledir, diyor yengesi, hep yağmur yağar. En 
yakından uzaktakilere doğru akrabalar için sorular başladı 
bile. Aslında son üç yıldır bu ot gibi adamların hiçbirisiyle il
gilenmemişti ama şu 12 Eylül. Ne kadar akraban varsa o . 
kadar kalacak yerin oluyor. Değişik yerlerde kala kala her
kesin son durumunu öğrenmişti. Yanıtlıyor sürekli içinde ka
baran sevinci gizlemeden. Havaalanı, polisler, gizlenme, iz
lenme geride kaldı, kurtuldum, zor değilmiş! Herkes 
kurtulmuştur. Birden neşeleniyor, şaka bile yapıyor. Neşesine/ 
onlar da ortak oluyor kendiliklerinden, belki de anlayarak. 
Aileye hoş geldin Yusuf!

Eskiden, birkaç ay önce sinirlenir hatta öfkelenirdi. Şimdi 
de kızmak istiyor ama bir yorgunluk var üstünde. İstenmeyen 
çaredeki çaresizlikten gelen yorgunluk. Deminden beri 
yağan bulanık sıvı beyaza dönüşüyor. Kar başladı. İri taneler 
düştükleri ıslakta kayboluyorlar önce, sonra tutunmaya 
başlıyorlar. Çevre yavaşça beyazlaşıyor. Şekillerdeki sertlik 
kayboluyor. Herşey gittikçe birbirine benziyor. Birbiri ardına 
gelen beyaz tanelerin arasından uzaklara bakmaya çalışıyor. 
Sis ve karanlık, bir de sessizlik. Kar sesleri de örtüyor sanki, 
artık bir çift siyah iz bırakmak geçen arabalar duyulmuyor. 
Morgun önündeki yolda siyah izler. Cenaze arabası bek
leniyor. Polis binaya kimseyi yaklaştırmıyor. Sabahtan beri
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kar yağıyor. Üşümüş, paltolu, yorgun bir kalabalık hazır bek
liyor. mi gün önce öldürüldü, faşistler vurmuş, bizim yaşlarda, 
tanıyanlarımız var. Kar saçlan, giysileri kaplamış', siyah be
nekli beyaz bir gövde oluşturmuş, kişinin kendini yi
nelemesinden oluşan bir gövde. Yalnızca bizim örgüt her 
hafta bir bazen iki cenaze kaldırmaya başladı, morg hiç boş 
kalmıyor. Nedense hep kendi cenazemde bekliyormuş gibi 
olurdum. Aynı giysiler, bıyıklar, bakışlar konuşmalar, aynı 
yaş. Şimdi beklediğimiz belki geçen cenazede birlikteydi bi
zimle. Selçuk o gün konuşma yapmıştı cenazenin yanında. 
“Belki gelecek yıl burada bulunan herkes ölmüş olacak, ama 
kavgamız mutlaka zafere ulaşacak!” Havaya kalkmış sol yum
rukların arasında onun yorgun ve kararlı yüzünü anımsıyor. 
Selçuk da kurtuldu mu acaba?

Pencerenin önünde durmaktan yorulduğunu hissediyor, 
biraz da soğuk geliyor. Dönüp ağır hareketlerle yatağı top
luyor. Yeni bir alışkanlık bu. eskiden toplamaz olduğu gibi 

"bırakırdı. O gecekondu mahallesindeki evlerinde dört yatak 
da dağınık dururdu, Ali’ninki bile. Yatarlar kalkarlardı ve bir 
gün Ali’nin ısrarıyla çarşafları yıkadıklarını anımsıyor. Ken
dine özgü ekşimsi bir kokusu olurdu yatağının. Sonra uzak 
akrabalarından birinin evinde birkaç gün kalınca arkasından, 
yattığı yatağı bile toplamıyor, denildiğini duymuş, kızmıştı. 
Sorsalar neden kızdığını, o herifin adam olmadığını söyler, 
bir sürü kusurunu sayıp dökerdi. Sonra yataklarını top
lamaya başlamıştı. İnsanlar zaten korkuyor ve en küçük 
gerekçeye sığınıyorlardı, gece evde kalmaması hatta hiç gel
memesi için. Herkes git diyordu, evden git, bu mahalleden 
git, İstanbul’dan git, ülkeden git! Almanya’da amcan var, 
oraya git. Biraz yatışsın ortalık dönersin sonra. Evden çıkma, 
kimseyle de görüşme, deli misin sen! Babası Fevzi’nin pa
saportunu getirtmiş bile, çok benziyorsunuz, oymuş gibi gi
dersin.
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Korkaiı, birbiriyle geçinemeyen, huzursuz ama sürekli 
ilişki içinde bir topluluk; kolladılar, sakladılar, kurtaracaklar. 
Büyük dayısı gerici, küfürler, lanetler yağdırıyor uzaktan, 
ama Yusuf u ve saklayanları ihbar etmiyor. Gazete başlıkları 
çökertilen örgütlerden söz ediyor sürekli. Polis kuşkulandı 
mı yakaladıklarının tüm yakınlarım da göz altına alıyor. Ama 
akraba örgütü güçlü, çökertilemiyor bir türlü. Hani nerede 
senin örgütün, arkadaşların? Herkes kendi derdine düştü, 
seni bırakıp gittiler, demişti bir gün küçük teyzesi. Yusuf 
karşı çıkmıştı ama boşuna. Kaldığı yerde kimseden haber ala
mazdı, haber gönderebileceği yerlere de gitmekten 
çekindiğinden Yeşilköy’ün yolu açılıyordu hergün biraz 
daha.

Dalgın dalgın oturduğu yataktan kalkıyor. Kıpırdamak 
biraz, akşam olacak daha birşey yemedim. Oda kapısını açıp 
çıkıyor. Ev sessiz, kimse yok anlaşılan. Akşama doğru geliriz 
dediklerini anımsıyor dün gece yemekte. Lavaboda musluğu 
açık sıcak suyu bekliyor. Yüzünü yıkarken terlediğini his
sediyor. İstanbul’daki gibi geceyi geçirdiği odadan iyice gi
yinerek çıkmıştı evin içine. Saatlerdir soluğuyla ısınmış oda 
sıcak, ev soğuk olurdu. Burada heryer sıcak, kazağı çıkarmalı 
en iyisi, gömlek yeter. Aynada ıslak yüzüne bakıyor. Gözleri 
şişmiş uykusuzluğun ardından çok uyumaktan. Bıyığı dam
lacıkları bile tutamıyor. Kesmeli zaten iyi de çıkmıyor. Üst 
dudağına iyice yakın burnunun altında bıyık gülünç görü
nüyordu ama zorunlu kalmıştı. Midesi kazınıyor, akşam da o 
kadar yemek yedim oysa. Fevzi kesmiş bıyığın, amcası kes
tirmiş, Bir gören olur ikinizi yanyana, bu kadar benze
menizden kuşkulanır, sen de yeni gelmişsin Türkiye’den, bir 
ihbar tamam! Burada da mı? Ne sandın ya, kim dost kim 
düşman belli olmuyor. Birisi seni çekemiyordur, gider polise 
ihbar eder. Evinde de kaçak kalan birisi yakalandı mı, haydi 
bakalım! Banyodan çıkıyor, mutfak karşıdaydı. Pasaportun
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amcasında olduğunu anımsayınca içini huzursuzluk kaplıyor. 
Şimdi kapı çalınıp da polis gelse, kimlik sorsa... Bu mutfak 
da amma büyük, oda gibi, dolaplar, dolaplar... Ne diyordu 
akşam amcası? Bir süre, işler yoluna girinceye kadar evden 
çıkmamalıymış. Bakarsın bir kontrol olur, polis pasaportsuz 
yakaladı mı doğru Türkiye’ye. Sonunda buzdolabını açmaya 
karar veriyor. Beyaz peynir, zeytin, yağ, reçel var, yeter. Bir 
de çay yapmalı. Dahası pencerelerde de pek görünmeme- 
liymiş, yabancı bir yüz, bir ihbar tamam! Ulan nereye düştük 
be! Çayı arıyor, dolaplarda bir sürü kutular. Aynı pasaportu 
kullansam olmaz mı, demişti. Deli misin sen, diye bağırmıştı 
amcası, burasını Türkiye mi sandın? Havalanındaki polis 
yuttu ama hepsi yutar mı? Bir anlarlarsa pasaportun senin 
olmadığını, sadece seni değil Fevziyi hatta beni bile atarlar 
Almanya’dan. Korku, heryerde korku. Bir korkudan ötekine 
kaçmak için mi uğraştık bu kadar? Çayı buluyor. Yengesi 
gülümsemişti sürekli konuşma boyunca, ciddiye alma bun
ları dercesine. İyi olacak, herşey iyi olacak. Yengesini 
tanımıyor, amcasını tanıyor mu? Bir yaşam kadar uzak or- 
taokul-lise anıları... Her yıl sınıfını geçince aynı yaz 
armağanını getirirdi amcası. Bisiklete sevinmişti, ötekileri 
anımsamıyor. Amcasının çok parası olduğu söylenirdi evde. 
Üniversiteye başladığında yeni tanıştıkları ve birbirlerine ai
lelerinden azçok söz ettikleri ilk günlerde Kerim, amcandan 
para kopar da silah alalım, diye tutturmuştu. Olmaz, demişti 
Yusuf sürekli, Kerim de fazla üstelememişti. Uzak, değişik, 
yabancı ama sayılan bir adamdı, çok sıkıştığında para da 
gönderirdi babasına. Sonra unutup gitmişti işte. Bu ocak 
nasıl yanıyor? Masadan aldığı çakmağı yakıp ocağın yanına 
tutuyor düğmeyi çevirirken. Gaz gelmiyor mu? Belki bu 
düğme bunun değildir. Hepsini deniyor ısınan çakmak elini 
yakmaya başlarken. Belki de tüp kapalıdır. Ocağın üstünden 
arkasına eğiliyor, hortumu göremeyince şaşırıyor. Alttaki
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dolabı açıyor. Bir sürü büyük, renkli kutular, herhalde te
mizlik malzemeleri, tüp yok. Sıkıntıyla duruyor bir an ne ya
pacağım bilmez halde, ne çok şey . var bu mutfakta! 
Çokluktan boğulur insan burada. Midesi yine kazınıyor, 
çaysız da kahvaltı olmaz ki! Yeniden deniyor soğumuş 
çakmak ısınıncaya kadar, olmuyor. Düğme çevrilince ocak 
ısınır gibi oluyor ama yanmıyor, gaz gelmiyor. Selçuk olsaydı 
şimdi ya da Kerim, hemen bulurlardı ne yapılması ge
rektiğini. Evdeki sürekli bozulan gaz ocağını çabucak onaran 
Selçuk, ilk kez gördüğü silahı bile söküp takabilen Kerim ol
saydı... Herhalde bozuktur'bu ocak, başka ne olabilir? Dolap 
çekmecelerini açmaya başlıyor, bıçaklar nerde bu evde? Bu
luyor, ucu sivri olanını seçiyor. Ben de o kadar anlamaz 
değilim canım, belki gaz delikleri tıkanmıştır. Bıçağın ucuyla 
metal yuvarlakların yanını yokluyor eve geldiklerinde basit 
bir arızayı nasıl hemen onardığını anlatacağını düşünerek. 
Hayretle doğruluyor, şaşkınlık yüzünden akıyor sanki. Delik 
yok, nerden çıkıyor, bu gaz öyleyse? Kerim’i anımsadıkça 
iyice sıkılıyor, yine terlemeye başladı bir ocağı yakamadın 
diyen sesini duyarken.

Çakmağı bırakıp mutfaktan çıkıyor, odaya yöneliyor. 
Güven de ne çabuk yıkılıyor! Okulda faşistlerle ilk kavgada 
sıkıştırıldığı köşeden Kerim kurtarmıştı onu. İlk yazılamada 
az kalsın yakalanıyordu, Selçuk kolundan tutup hangi yöne 
kaçması gerektiğini göstermese. Sonra hep onların yanında 
olmuştu kavgalarda, yazılamalarda. Yatağa oturuyor gözleri 
pencereden geçen beyazlıkta. Fevzi’nin pasaportuna giriş 
damgası yapması veya yaptırması -kime yaptıracaktı- ge
rektiğini öğrendiğinde nasıl korkmuştu. Saatlerce oturmuştu 
gözlçri pasaporta dikili. Sonra patatesler, kilolarca patates. 
Selçuk bir gün, öyle eğlence olsun diye, patatesten nasıl 
mühür yapıldığını göstermişti. Kötü bir mühür olmuştu, 
basıldığında harfleri belirsiz yuvarlağı dalgalı. Hergün birkaç
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kilo patates aldırtır tek tek seçerdi gözüne uygun görünenleri. 
Soyardı, bölerdi ortadan, uğraşırdı ve olmazdı. İstanbul’da 
patates kıtlığı başlayacak, polis kuşkulanacak ve patates ope
rasyonu düzenleyecek, diyordu kulaklarında Kerim’in alaylı 
sesi. Olur gibi olmuştu sonra, çıkmıştı ve gelmişti ya! Ne 
biçim yer burası; kar yağmura döndü,, ocak yanmıyor, bu ev 
de çok sıcak.

Kalkıp pencereye gidiyor. Yağmur güzel bir boyayı kazır 
gibi beyazı kaldırıyor, sonra çirkinlik. Keşke hiç gelmeseydim 
buraya! Ortalık yatışınca dönerim diyordum ama keşke hiç 
gelmeseydim. amcasının ilgisizdi yüzü o ülkenin durumundan 
söz ederken. Bunları sonra anlatırsın, şimdi dinlen! Sivaslı 
Kemal gibi, burdakilerin tümü Kemal gibi mi? Para var, anarşi 
yok! Bunlar da kat almışlar geçen yıl İstanbul’da. Kiraya ver
memişler, belki de kirayı alabileceklerine güvenemedikle- 
rinden. Şimdi verirler artık, nasılsa asker geldi. Asker geldi, 
anarşi durdu! Küçük teyzesi böyle söylemişti bir gece de az 
kalsın evi bırakıp gidiyordu, o satte nereye bilmeden. 
Ağzımdan kaçtı, demişti sonra, aldırma sen. Neye inandığını 
bil ama aldırma! Sen de onlardan yanaysan neden tutuyorsun 
beni evinde? Soramamıştı bu soruyu, sokak mı çok karanlıktı 
ya da bir araba mı geçivermişti birden gürültüsü polis 
minibüslerine benzeyen, anımsamıyordu. Çirkinlik, karla 
örtülmeden öncekinden bile çirkin oldu çevre. İri ama 
çıplak ve biçimsiz ağaçlar, rengi soluk evler, pencerenin 
önü bile çamur oldu, cadde simsiyah. Terörist bunlar, sal
landıracaksın birkaçını, ötekileri de tıkacaksın içeriye ve 
hergün sopa, Allah yarattı demeyeceksin! Garip bir duy
guydu bunları dinlemek. Ona söylenmiyordu, bunların 
arasında yoktu. Oysa neredeyse tüm yaşamı bunlarmış gibi 
geliyordu ona. Karşı çıkıyor, savunuyordu bunları, aralarında 
sayılmak umuduyla. İtinayla veya üstünkörü, şaşırarak veya 
bilinçlice bunlardan ayırıyordu onu konuşan. Yusuf bun
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lardan olamazdı veya bu ananın babanın çocuğu, bu dayıları, 
teyzeleri, amcası, yengesi daha bilmem nesi olan Yusuf 
terörist olamazdı. Bunlardan ne kadar çok tanıdığını anlatırdı 
o zaman, tanıyordum demek ki bunlardanım. Başını sallardı 
konuşan, herkes hata yapabilir dercesine. Bunlara bulaşmışsın 
ama bunlardan değilsin, kurtulabilirsin. İşte böyle konuşan 
bir adamın yüzüne haykıracaksın tüm nefretini, sonra da 
çıkıp gideceksin evinden. Kerim böyle yapardı. Nereye, o gi
decek yer bulur. Kahvede konuşurken, kalacak yerim yok di
yordu. Vardır! Selçuk’a gıcık olsun diye konuşur böyle. He
yecanlı, alaycı, atılgandır Kerim. Evden çıkar gider önce, 
sonra nereye gideceğini düşünür. Bulur da! Selçuk daha 
soğukkanlı. O olsa ne yapardı böyle bir durumda? Düşündü 
bulamadı. O bir şey yapmazdı, çünkü bu duruma düşmezdi.

Kapı açıldı! Geriye dönüp odadan dışarı koridor boyunca 
baktı. Sokak kapısından amcası, yengesi ardından Fevzi gi
riyordu ellerinde torbalar. Küçücük yerde bir süre döndüler 
torbalarla birlikte. İtişerek ayakkabılarını çıkardılar. Önce 
amcası yan dönerek önünde ve ardında torbalarla mutfağa 
girmeye başladı, yüzü Yusuf a dönük bakışları, ne yapıyorsun 
sen orada, derken. Ardından yengesi girerken mutfakta yere 
bırakılan torbalardan dökülen teneke kutuların sesleri gel
meye başladı. Yanlarına gitmesi gerektiğini düşünerek çıktı 
odadan. Mutfak kapısının önüne geldi. İçerde insanlar, tor
balar, marullar, konserveler, yuvarlanmasını bitirmemiş por
takalların çarptığı domatesler vardı. Yardım etmesi gerektiğini 
düşünerek ama istemeden orada durdu. Amcası yükünden 
kurtulmuş hiçbir şeye basmamaya çalışarak kapıya ge
liyordu. Çekilip yol verdi. Her çeşit eşya ile dolmuş mutfak 
şimdi daha da karışıktı. Yengesi Fevzi’ye de, çık diyordu eliy
le. Amcası banyoya, Fevzi salonda televizyonun karşısına 
yönelmişti. Yengesi eşyaları topluyordu. Su sesi, televiz
yonun, açılıp kapanan dolap kapaklarının sesi. Her cuma
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böyle olur, diye söyleniyor, mutfak yangın yerine döner. 
Başım çevirip hâlâ kapıda duran Yusuf a bakıyor.

“Bu kadar çok şey almak gerekli mi?”
Düşünmediği birşeyi birden aklına gelince soruyor orada 

beklemesinin nedeniymiş gibi. Yengesi portakalları toplayıp 
bir torbaya dolduruyor hızlı ve sessiz. İçeriye girip eğilip 
yardım ediyor. Birkaç tane toplayınca sorusunun güç ka
zandığını hissediyor. Çok değil mi bunlar?

“Burası Türkiye değil oğlum. Hergün alışveriş yapılmaz, 
zaman da yok. Haftalık alışverişi bir günde yaparsın, ortalık 
da böyle olur işte.”

Sert, güvenli hareketlerle dolapları açıp kapatıyor, nerede 
ne var biliyor. Bir yerden tencere çıkarıyor. Yusuf kapıya 
doğru gidiyor ocağı yakması isteneceği düşünerek. Söylese 
mi bu ocak bozuk diye, yakamadım, yanmıyor. Burası 
Türkiye değil oğlum, derse. Yusufa aldırmadan, sanki 
mutfağa girmemiş gibi ocağın düğmesini çeviriyor. Alt do
laplardan birisini açıyor. Tüp orada mı? Hışırtıdan soğan 
çıkardığını anlıyor. Gülümsüyor, yanmadığını anlayınca nasıl 
şaşıracak. Ben biliyordum zaten diyeceğim. Buzdolabını açıp 
yağı alıyor. Yengesinin düğmeyi çevirdikten sonra kibrit, 
çakmak aramadığını anımsıyor. Nasıl yanıyor bu ocak? Tür
kiye’deki gibi mi yakmaya çalıştım? Yağı kaşıkla tencereye 
koymaya başlıyor, bakalım ne olacak? Yengesi göz ucuyla 
bakar gibi. Hareket etmek gereğini duyup birkaç adım atıyor 
öne sonra yana. Mutfağın pek de büyük olmadığını düşünüyor, 
bir yerlere sıkışamıyor insan göze batmadan. Tencereden 
yağ kokusu yayılıyor demek ocak yanıyor kibritsiz, 
çakmaksız.- Burası Türkiye değil oğlum! Doğranan soğanın 
kokusu midesini burarken açlığını anımsıyor. Yavaşça 
çıkıyor mutfaktan bir an başını çevirerek, yengesi yine 
bakmıyor ona, meşgul. Odaya mı salona mı? Amcası ban- 
y<Kİan çıkmak üzere, Fevzi televizyon seyrediyor. Salona gi
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riyor herkes evdeyken odada oturmanın garip karşılana
cağını düşünerek. Kapıyı ardından kapatsa rra, şu yemek ko
kusu ne kadar sürer? Biraz aralık kalıncaya kadar kapatıyor, 
beğenmeyip açıyor biraz, Fevzi’nin baktığını hissedince 
öylece bırakıyor, geçip oturuyor. Televizyonda renkli sesli 
şekiller, insanlar, pencerelerde beyazlık, yine kar başladı. 
Amcası giriyor kapıyı ardına kadar açık bırakarak, ayağa 
kalkmak gerekiyor mu, yerinden doğrulur gibi hareket edi
yor, birşey alacakmış da sonra vazgeçmiş gibi, Fevzi kıpır
damıyor. Kimse konuşmuyor, amcası ona bakmıyor, yemek 
kokusu salona doluyor, kapıyı kapatsa mı? Bu insanlar bazen 
ters anlıyorlar herşeyi; küçük eniştesi, benim evimin kapılannı 
başkası nasıl kapatabilir demişti ya. Bu işçilerin ayaklan da 
hep beyaz oluyor. Amcası bacağını altına alıp oturmuş, koyu 
renk pantalonunun yanından çıkan büyük, solgun beyaz, 
yeni yıkandığı belli parmakları dolgun bir ayak. Oturduğu 
yere yerleşmekle meşgul, gövdesinin ileri geri hareketlerine 
ayak da uyarken. Babası, küçük ve büyük dayıları da işten 
gelince ayaklarını mutlaka yıkarlar sonra çorapsız gelip sa
londa otururlardı. Çocukluğunda temizliği sanki özellikle 
gösterilen ayakların otoritesi üzerinde düşündüğünü anım
sıyor. Bacağın altından çıkan ayağı görünce günlük gazeteyi 
götürürdü babasına. Sonraki yıllarda evlerinde ve başka ev
lerde gazete getirilmedi -gazete alınır mıydı?- ama hep bir- 
şeylerin yâpılması gerektiğini anımsatırdı o ayak; yokluğunda 
evdeki Önemli olaylar, nereye gidilmiş, ne yapılmış, evin kızı 
hâlâ niye gelmemiş, üstteki alttaki yandaki komşuları şikâyet, 
bezgin bir sessizlik içinde dinlemiyor bile eliyle ayak par
maklarını eğip bükerken veya oturduğu yerden kalkmadan 
esip geçen öfke sağanağı. Amcası küçükken ancak çok si
nirlenince dövermiş çocukları, birgün Fatma’yı tutmuş 
saçlarından^ sahi Fatma nerede yahu? Dün gece gelmedi, 
ondan söz eden de olmadı. Sormayı düşünüyor bir an.
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Fatma’nın üç yıl önce evlenip başka bir ülkeye -galiba Fran
sa’ya- gittiğini anımsıyor sonra. En yakınlarımı bile unut
muşum!

Salonu kaplayan yemek kokusunun içinden amcasının 
kendisine baktığını hissediyor. Bir eli ayak parmaklarında 
yanıt bekler gibi, uzun zamandır mı bakıyor?

“Ne biçim hava, bir yağmur yağıyor, bir kar.”
Konuştu işte konuşmuş olmak için söylediğini beğen

meyerek. Yine parmaklar bükülüp açılıyor; burası Türkiye 
değil oğlum, hep yağmur yağmaz mı diyecek? Bakışlarını 
kaçırmaktan vazgeçip ona dikiyor. Amcası yeterince bakıp 
incelemesini bitirmiş gibi başını çeviriyor, şu kapıyı kapat 
dese!

“Yarın polise gidersiniz.”
Yusuf televizyona bakmaya çalışıyor, güzel bir kadın şarkı 

söylüyor arkasında dansçılarla. Yanıp sönen ışıklar altındaki 
sahnede dikkatini kadının hareketlerinde topluyor polis 
sözcüğünü duyunca kendiliğinden gerilen bedeni gevşerken. 
Uzun yırtmaçlı eteği onu durunca giyinik yürüyünce yarı 
çıplak yapıyor. Beyaz tenli, iyi ki esmer değil, sarışının es
meri birşeye benzemiyor. Amcası yine bakıyor biraz önce 
söylediğini tekrarlarken. Ne polisi, ne diyorsun be adam!

İçindeki paniği seyrediyor sanki susarak. Yusuf yine te
levizyona dönüyor, kadının görünüp kapanan bacakları.

“Sabah erkenden gidin geç kalmayın.”
“Polise gideceksem neden buraya geldim ben?”
Sesinin olağandan yüksek çıktığını düşünüyor bir an, 

önemli mi artık? Kalkmak, çıkıp gitmek buradan, Kerim gibi 
bir yolunu bulmak sonra. İnsanın nasıl isterse öyle an
layacağı türden geniş bir sırıtma yayılıyor amcasının yüzüne. 
Alay, acıma, düştün şimdi elime!

Burası Türkiye değil oğlum... Ötesini dinlemek istemiyor, 
televizyondaki kadın da gitmiş yerine çirkin suratlı bir herif.
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İltica etmek, kaçak kalmanın tehlikeleri, polise gidip kayıt 
yaptırmak. Burada herkes kayıtlı, Alman insancıldır, senin 
gibi binlerce var burada, birşey olmaz, kaçağı bağışlamazlar, 
demiştim ya yakalandın mı Türkiye... Ekrandaki herif pis pis 
sırıtarak birşeyler anlatıyor, anlamıyor, hiçbirini anlamıyor. 
Mutfaktan tabak sesleri geliyor, yemek, yengesi çağırıyor. 
Fevzi’nin ardından salondan en son çıkıyor. Şimdi sağa 
dönüp kapıyı açıp gitmek var hiçbir şey söylemeden. Ar
kandan öyle bakakalacaklar. Geri çağırırlar mı, belki. İltica 
etmek, hiç duymadım. Ağır hareketlerle zorlukla karar ve
riyormuş gibi masaya oturuyor. Kuru fasulye, pilav, turşu, 
herkes başlamış bile. İsteksizce birkaç kaşık alıyor karnı 
daha da aç olmasına karşın. Kurtulduk derken işe bak! Yen
gesi, yesene, diyor, amcası sessiz, bizim evlerde yemekte 
konuşulmaz aslında, ortaya konmuş pilavdan alıyor sonra 
turşu. Polis polise İstanbul’da da giderdim. Nebahat, küçük 
teyzesi, birgün, devletten kaçılmaz git teslim ol, demişti de 
sözü ağzına tıkamıştı. Hepiniz faşist misiniz ulan, diye 
bağırdığını anımsıyor. Öyle korkmuştu ki kadın, bir daha tes
lim olmayı ağzına almamıştı. Gitmeyeceğim, polise de git
meyeceğim, iltica da etmeyeceğim. Ben İstanbul’da bile ya
kalanmadım, burada mı? Yeşil giysili kibar polisi anımsıyor 
havaalanında, pasaportu şöyle bir karıştırıp vermişti. Bunlar 
mı yakalayacak beni? Elinde kaşık iskemlede dikleşiyor bir 
an kavgaya hazır olduğunu göstermek ister gibi. Heryerde 
ayni; gideceksin, gitmeyeceğim; hepimizi hapse atarlar, 
amma da korkaksınız birşey olmaz; kimisi, bunlar hep sizin 
yüzünüzden oluyor, ülkeyi mahvettiniz, derdi. Üç ay önce 
de böyle mi konuşuyordun, devrimcilerden iyisi yoktu o 
zaman değil mi? Bak yalan söyleme, benim yeğen dev
rimcidir diye övünürmüşsüri çevrede, duydum. Şimdi sıkıyı 
görünce işler değişti mi? Karşılıklı bağırıp çağırma, teh
ditler, yaşı küçük ve ufak tefek olsa dövmeye bile kal
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karlardı, sonra birisi, bağırmayın herkes duyacak, diyor ve 
ortak korkuyla sesler kısılıyor öfkeler boşalmış olarak, sonra 
herşey yine eskisi gibi oluyor biriken endişenin yeni pat
lamasına kadar.

Amcası sonra Feyzi kalkıyor, yengesi sofrayı toplamak ister 
gibi ona bakıyor. Hızla yutuyor lokmaları, bakmasından değil 
az doyurulmuş açlığın bastırmasından. Turşu tabağında kalan 
salatalığı biraz büyük olmasına karşın alıp ısırıyor, beklediği 
tadı bulamayınca yemekten vazgeçiyor. İskemlesini itip 
kalkıyor. Gitmeyeceğim, gerekirse evden çıkmayacağım ama 
gitmeyeceğim. Salona girip bacağın altından çıkmış ayağın 
önünden geçerek televizyonun karşısına oturuyor. Bir an 
konuşan adama bakıyor, sonra herkes baktığından ve ortak 
birşey yapmak öfkesini yatıştırır gibi olduğundan ilgilenecek 
başka şey arıyor. Şimdi söylemeli mi, boşver, sabah git
meyeceğim o kadar! Yağmur mu kar mı ne yağıyor, perdeler 
kapatılmış görünmüyor. Gazete okumalı. Gazete amcasının 
yanında kıvrılmış duruyor. Kalkıp alsam mı, istesem mi? 
Konuşma için gerekçe yaratacağını düşünerek istemiyor. 
Amcası elindeki küçük siyah kutunun düğmelerine basarak te
levizyonda program arıyor. Bir dokunuyor program değişiyor 
derken bir daha. Şu dünyada neler yapılmış! Birden uzanıp ga
zeteyi alıyor, gözler ekranda kimse ilgilenmiyor.

Lisedeyken okumaya spor sayfasından başlardı. Galata
saraylIydı, yine de öyledir ya, üniversite yıllarında ilgisi biraz 
azalmıştı ama maçların sonuçlarına, puan sıralamasına bir 
göz atmadan duramazdı. Kısacık bakış, Galatasaray kazanmış 
ve o gün daha mutlu olduğunu anımsıyor. İyice kıvrılmış ga
zeteyi yavaşça açmaya başlıyor. Oİaylâr, silahlı çatışmalar, 
ölenler, yakalananlar, operasyonlar; ilk sayfa en önemli oldu 
birkaç yıldır. Hele 12 Eylül sonrası manşetten çökertilen 
örgütler, bütünüyle açmak gerek bunu, dış yaprağı6bulup 
katlıyor, kaçarken ölenler, bir de samimi itifafçılar çıktı hata
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yaptım devletle başa çıkılmaz diyen, hepsini okurdu ve daha 
bizden çıkmadı neyse. İlk sayfaya bakıyor yukardan başla
yarak ve büyük fotoğrafta Ali’yi görüyor. Ali!

*
*  *

İnsan çok şaşırınca bu genellikle belirsiz ve büyük bir kor
kuyu getirir. Birbirini izleyen sözcüklerden okuduğunu algı
layıp düşünemez olur. Sözcükler atlayarak gelir, düşünce 
kopar, arayı korku doldurur. Kişi daha sakin kafayla kendini 
ilk anda bu kadar korkutan yazıyı sonra bir kere daha oku
yunca, aslında pek birşey anlamamış olduğunu hayretle far- 
keder.

Saatine baktı, iki. Ev kimse yokmuş gibi sessiz, uyu
muştur herkes. Terörist... yakalandı... basıldı... aranıyor. 
Akşamdan anımsadıkları bunlar. Gazeteyi elinde tutarak 
rastgele karıştırır gibi yapıp, göz ucuyla yazıya ve fotoğrafa 
tekrar tekrar bakarak televizyon seyretmiş sonra erken 
yatan bu insanlardan da önce kalkıp odasına gitmişti. Sa
atlerce oturarak, pencereden bakarak ve yatakta dönüp du
rarak sözcükleri düşünmüştü korkunun içinde anlamlarını 
kavramaya çalışarak. Salona gidip gazeteye yeniden bak
mak istemiş ancak bu kadar ilgi duyulan haberle arasında 
hemen ilişki kurulacağı düşüncesiyle vazgeçmişti. Herkes 
yatsın, yatmıştır şimdi. Oda kapısını yavaşça açıyor, ışık 
yakmamak gerek. Ellerini uzatıp adımlarını yavaş yavaş at
maya başlıyor. Okulda kavga etmiş, fazla bir şeyi yok diye 
bilgi verilmişti amcasına. Bundan bile korkuyor insanlar, ya 
şimdi! Salona giriyor, gazete bıraktığı yerde, alınca bir he
yecan kaplıyor içini, sözüükler elinden geçip beynine 
ulaşıyor sanki. Yavaş, yavaş! Oda kapısını kapatıyor. Işığı 
yakıyor. Çare yok yakacağız. İlk sayfayı yatağın üzerine
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boydan boya açıp okuyor. Kuşku yok, ama olabilir mi? Sa
atlerdir kafasından kovmaya çalıştığı düşünce yine geliyor: 
Aranıyorum! Gazeteyi birkaç kere katlıyor, öyle ki fotoğraf 
ve yazısı görünüyor sadece. Sözcükleri teker teker okuyor 
her cümleden sonra da orada ek açıklama bulacağı umu
duyla fotoğrafa bakarak. Hayır, kuşku yok! Birden kalkıp 
pencereye gidiyor. Dışarısı durgun ve soğuk, birşey de 
yağmıyor. Selçukla, Kerim aranıyordur. Kerim her zaman 
aranır zaten. Rahatlıyor. Ama şimdi, Ali! Aranıyorum, bu 
kesin! Fotoğrafı görünce anlamam gerekirdi. Ürperiyor. 
Orada ayrıldıktan sonra Ali yakalandı demek, ya Kerim, ya 
Selçuk? Belli değil. Ali randevuları da söylemiştir. Sonra 
onlar da yakalanmış olabilir, sorguda oldukları için henüz 
haber yoktur. Pencerede iyice üşüdüğünü hissediyor. Git
mediği randevuda neler olmuş! Işığı söndürüp yatağa otu
ruyor. Dayanamayıp yeniden yakıyor. Kurtuldu, yakalandılar, 
yine kurtuldu, iki aydınlık arasındaki karanlık gibi. 
Yaşamadığı, farkına varmadan geçip giden tehlikenin ge
cikmiş korkusunu yaşıyor. Rastlantı, ya gitseydi o ran
devuya? İçinden bir duygu gitme demişti belirsiz ve git
memişti kendine kızarak da olsa. Orada izlendiklerini 
anlayıp aceleyle ayrıldıktan sonra hiç düşünmemişti bi
risinin yakalanmış olabileceğini, ne aptallık!

Yeniden gazeteye bakıyor. İki karşıt görüşlü öğrenciyi ya
ralayan, bu Kerim’in işi ama demek Ali’yi de katmışlar. Bir 
kahveyi tarayıp... Gazeteyi bırakıyor. Sanki yeni bir haber 
okumuş gibi şaşırıyor. Bu da nereden çıktı ne kahvesi? Hangi 
kahve? Bir yıl önce yandaki mahallede faşistlerin sıkça gittiği 
bir kahvenin Tuğrul’un grubunca tarandığını anımsıyor. Döıt 
kişi mi ölmüştü, olabilir. Sonraki gün Kerim aynı özellikte 
başka bir kahvenin istihbaratıyla gelmişti. Bu adamlar burada 
örgütlenmeye çalışıyor. Son işleri etki yarattı. Biz de hemen 
eylem kaymalıyız, diyordu. Yoksa o örgüt de bölgede ta
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raftar bulabilirdi. Çok sinirlenmişti Selçuk, kahve taramaya 
öteden beri karşıydı. Herkes faşisttir diye öldürülmez, bırakın 
bu aptalca işleri, demişti. Ama bir grup taraftar onları, özellikle 
de Selçuk’u pasif bulduklarını, böyle giderse ayrılacaklarını 
söylemişlerdi. Kerim’e göre haklıydılar da. Tartışma uzamış, 
sonunda Selçuk, bul azılı bir faşist, gidip birlikte öldürelim, 
demişti. Kerim inanır gibi görünmemişti ama bulacağını 
söylemişti ve ardından çevrede başka eylem olmayınca da 
unutulmuştu olay.

Tartışmada Ali’nin Kerim’i tutar gibi olduğunu anımsıyor. 
Ali ve kahve... İnsan yolda yürürken tanımadığı birisi karşısına 
geçip de küfredince nasıl şaşırır, bir an düşünemez birşey ya
pamaz olur, onun gibiydi Yusuf. Kalkıp pencereye yürürken 
dolaba çarptı. Gürültünün evdekileri uyandırabileceğini 
düşünürken kalkarken ışığı söndürdüğünü anımsadı. Öyle ya, 
tehlikeliydi geç saatte ışık yakmak burası Türkiye olmasa da. 
Caddenin parlak ışıklarının çevresine baktı, kimseler yoktu.

Herşeyi konuşmuş Ali! Yaptıklarını -ne  yapmıştı ki- 
başkalarının yaptıklarını ve yapmadıklarını. Herşeyden de faz
lasını söylemiş. Belki üçü de kahve taramaktan aranıyordur, 
Ali tek başına yapacak değil ya. Herşey berbat oldu! Büyük bir 
öfke duydu içinde. Ali’ye, bu kaçamayıp yakalanan beceriksiz 
herife, ona bir sürü şey anlatan Kerim’e, gelişmeye açık bir ar
kadaş, bizimle kalsın diyerek onu eve getiren Selçuk’a, hep
sine. Peşpeşe olaylar geçiyordu aklından, eskiden olağan 
bulduğu şimdi neden kızmadığını anlayamadığı olaylar. Bi
linmeyen ne kalmıştı? Yaptıklarına yapamadıklarını ekleyen 
polis belki tasarılarım bile biliyordu. Hergün konuşulan pek 
azı yapılan kavga, baskın, Aksaray’daki köprüye pankart asma 
tasarıları. Bizim evi de basmışlar mıdır acaba? Öyleyse eğer 
haber yakında gelir. Küçük teyzesinin sesini duyar gibi, en 
yakın arkadaşın ele vermiş seni. Halbuki biz... Bitti hareket, 
evet bitiştir bu. Omuzlannı silkerek gülüyor üşümesinin de so
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rumlusu Aliymiş gibi öfkesi artarken. Ellerini pijamasının içine 
sokuyor. Bitti, diyor yüksek sesle söylediğinden üzüntü du
yarak. Ali gibi adamlara herşey anlatılırken gün gelip ya
kalanabileceği hiç düşünülmemişti.

Selçuk, biz büyük hareketiz, derdi. Olmadığımız yer yok
tur, kasabalarda bile varız. O büyüklükle övünen küçük bir 
parçaydık biz ve bize bile ulaşıldıktan sonra...
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IV

Ellerini cebine soktu, soğuk. Rüzgâr da çıktı, sabaha 
kadar iyice üşüyeceğim burada. Bacaklarını kıvırıp boynunu 
da iyice içeri çekti. Yine de serin hava pardesünün yakasından 
ve pantalonun paçalarından içine doluyordu. Uzandığı top
rak nemliydi, birkaç gündür yağmur yağmamıştı ama 
öncekiler kurumamıştı demek. Islaklık rüzgârla birlikte be
denine yayılırken titremeye başladı. En iyisi doğrulup otur
mak yeniden. Yalnızca kalçası ve ayakkabılarının altı toprağa 
değince daha az nem alıyor insan, bu kez de rüzgâr her 
yanından esmeye başlarken. Olsun, bir soğuktan ötekine 
geçerken de ısınabiliyor insan. Üşümeyi değiştirip ısınıyor. 
Doğrulurken belindeki silahı kabzasından tutup düzeltiyor. 
Bacağını rahatsız etmemesi için biraz yukarıya çekip arkaya 
alıyor. Eline biraz büyük geldiğinden ondörtlüyü sevmezdi 
ama seçme olanağı yoktu. Sol cebinin kıvrımlarını düzeltti, 
yedek şarjör dolu ve dik olarak duruyordu. Buraya geldi
ğinden beri kaçıncı kez yapıyor bunu anımsamıyor. Eli 
çeliğin soğuğundan üşüse de hareket etmek ve güven içinde 
olduğunu anımsamak için gerekçe oluyor. Boğaz’a bakan bu 
tepe yeşilli olmasına karşın ağaçsızdı. Issız sayılırdı. Çevrede 
ev yoktu. Özel olarak aranmadıkça, aydınlatılmadıkça bi
risinin bulunduğu görülemez hatta düşünülemezdi. Tek kor
kusu Adem Babalardı. Bu adı Kerim’den ilk kez duyduğunda
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gülmüştü. Giyimi perişan, parası ve yatacak yeri olmayan bu 
insanlar serin ilkbahar gecelerinden başlayarak parklarda sa
bahlardı. Polisin her gece birkaç kez bastığı parklarda rahatı 
bozulan biri buraya gelebilir, giyimini iyi bulup askıntı olur, 
vursan gürültü olur vurmasan tantana yapar ve sabahleyin de 
ihbar için doğru polise. Ne için hem de, sıcak bir çay için 
veya sıcakta yatsın diye birkaç gün karakolda tutarlar, en 
fazla biraz para verirler. Bak bakalım şu fotoğraflara, han
gisiydi? Bu muydu, Selçuk! Ulan, sen kime rastlamışsın bi
liyor musun? Ardından Boğaz tepelerinin her birine birkaç 
nöbetçi konurdu geceleri.

Geçen yaz tehlikeli bir bölgede geniş bir afişleme 
yapıyorlardı, adamın biri o sıcakta giydiği büyük sarkık ceketi, 
uzaktan bile alkol kokan nefesiyle takılmıştı peşlerine. Kah
rolsun faşizm abiler, iyi mi! Emperyalizm de kahrolsun! Hele 
sol yumruğunu kaldırıp kendini geriye verip düşmemek için 
de çabalarken, Tek Yol Devrim, diye bağırması herkesin 
hoşuna giderken sıkılmıştı Selçuk. Bu herif mahalleyi başımıza 
toplayacak. Az nefes almaya çalışarak yaklaşmış, bir paket si
gara ve şarabının bittiğini düşünerek biraz para vermişti. 
Gitmişti herif, şimdi de gelmese. Cebinde para vardı ama 
dönem farklıydı.

Ne oldu böyle, ne oldu? Devletle başa çıkılmaz, teslim olun! 
Biz bu savaşı kaybettik arkadaşlar, devlete teslim olun. Ben 
işkence görmedim, iyi davrandılar. Teslim olun! Televizyon 
her gece böyle konuşan birkaç kişiyi gösteriyor. Yakalanmış 
sonra teslim olmuşlar. Kaldığı evlerde seyredenlerle birlikte 
küfrederdi konuşana. Bazılarını tanıyordu veya tanır gibiydi, 
bir yerlerde karşılaşmışlardı. Konuşanın geçmişini anlatmaya 
başlardı hemen, gördüklerini ve duyduklarını. Zaten iş yoktu 
bu adamda, eylemden korkardı veya eylemden başka şey 
düşünmezdi, burjuva alışkanlıklan vardı veya çok sekterdi, ai
lesinden kopamamıştı, gelecek düşüncesini kafasından ata
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mamıştı, sürekli sınavlarım var derdi, şimdi sıkıyı gördüler... 
Konuşanın bilmediği özelliklerini kendisi tamamlar, neden 
böyle olduğunun tam bir açıklamasını sunardı dinleyene. Sesi 
spikerin açıklamalarına kanşırdi; Gültepe’de iki karşıt görüşlüyü 
öldüren, korsan gösteri yapan, çeşitli banka şubelerine pat
layıcı madde atan... Kamera yakalanan ama teslim olmayanlar 
üzerinde dolaşırdı bu arada. Her gece aynı sahne; önde bir 
masa üzerinde silahlar, kitaplar, bildiriler, ek olarak daktilo ve 
teksir makinesi; arkada bir grup insan sakalları uzamış, yorgun 
ve yaşlanmış. Bazen kızlar da olur yanlarında ve hepsi ifadesiz 
gözlerle önlerine veya kameraya bakarlar. Her örgütten her 
çeşit insan. Kamera dönüyor, ayrı yerde duran yeni bir insanı 
tanıtıyor. İnsan teslim ol’a çağınyor, ardından Selçuk o insanı 
anlatıyor. Çok yoruluyordu, konuşmaktan değil de tam an
layamadığı, açıklayamadığı ama kbrkarak hissettiği birşeylerden 
yoruluyordu. Sürekli yakalamak çabası içinde olan insan, ya
kalayıp da aslında yine kovalamak zorunda olduğunu görünce 
yorulur. Değişiyordu insanlar yakaladığını sende bırakıp gi
derek. Televizyonda program değişir; reklamlar, türküler 
geçidi, dizi film, açık oturum ve ne önemi vardı aynı program 
kafalarda sürerken. İnsanlann değiştiğini fark ederdi. Çevresi, 
kendisi, belki sokaktakiler, herkes. Birşeyler yıkılıyordu sanki, 
hergün azar azar ve sonra çökmeye başlayarak. Öfkeyle 
saldırıp duvarları, tavanı, eşyalari, kucaklayabildiği herşeyi 
kendisiyle birlikte ayakta tutmaya çalışıyordu, ayakları yere 
gömülürken.

Olağanüstü bölümleniyordu yaşam. Yurtdışma gidenler, 
herşeyle ilgisini kesenler, saf değiştirenler, ortadan kay
bolanlar ve mücadele edenler. Onlar da ayrışıyor; her işe 
koşturan sayıları iyice azalmış yöneticiler ve özverili kad
rolar, iş beğenip şunu yaparım bunu yapmam diyenler, der
ken taraftarlar. Bunlar da her çeşit; evinde herkesi veya teh
likeli olmayanları barındıranlar, ilişki kuranlar, haber
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getirenler, para verenler, silah saklayanlar. Baskının artışıyla 
birlikte katılaşmıştı Selçuk. Hata, ihmal, vurdumduymazlık 
bağışlamıyor, itiraz kabul etmiyordu. Ve insanlar onca çaba
sına karşın herşeye sırtını çevirip gidiyordu. Eskinin emir
lerine, örgüt disiplinine, dıştalama korkusuna, onu da bıraktı 
saptamasına sırtlannı dönüp gidiyorlar. Örgütten büyük dev
let var şimdi.

Alışıyor insan farkında olmadan eskiden yabancı olduğu 
şeylere. Kızarak, irkilerek sonra fazla umursamayarak. Te
levizyon yeni birini gösteriyor, ötekilerin aksine çok sakin 
olan. İyi giyimli, kumral, temiz yüzlü. Mikrofonu teslim olun 
çağrısı yapandan alıyor. Benim söylemek istediğim şu ar
kadaşlar; devrimci olmadan önce iyi düşünün, çok iyi 
düşünün. Sonra uzatıyor mikrofunu. Yeni düşünmeye başla
dığı belliydi her halinden, yine de iyi konuşmuştu ötekilere 
göre. Kötünün iyisine değer vermekten, öyle kendiliğinden 
bunu yapmaktan huzursuz olmuştu Selçuk. Ama hayat böy- 
leydi işte, herşeyin değeri düşüyordu şimdi.

Aşağı kaymış silahı düzeltiyor. Üşümesi arttı, birazdan 
yine uzanmak gerekecek ama istemiyor. Sağ yanı boydan 
boya nemlenmiş topraktan, üşütüyor. Yarın öğleye kadar ku
rumaz. Dikkat çeker mi acaba? Soruyu unutuyor, biraz da 
umursamıyor insan herşeyin neye mal olacağını düşünmek 
yorgunluğundan. Şu Turgut yakalanmasa! Gece ev basılır mı, 
zayıf olasılık ama belli mi olur. Eskiden olsaydı, evinde adam 
gizleyebilen ama kim olacağını seçmek isteyen biriyle ilişkiyi 
hemen keserdi. Şimdi kesilemiyor. Bu kalsın evde, demişti 
taraftar bir işçi, Turgut’u göstererek. Baskın da olsa birşeyler 
uydururuz. Ama Selçuk, başka ad söylemesine karşın 
tanımıştı onu, yeni afişlerde fotoğrafı var. Polisi bırak 
çevreden bir tanırlarsa! Turgut ısrarla inandırmaya çalışmıştı, 
kendisi de aranıyordu ama önemli olan Selçuk. Belli et
meden dürtmüştü üstüleme anlamında. Şimdi seni eve
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götürmekten de vazgeçer. Bir süredir insanları zorlamaktan 
korkar olmuştu, kaçıyorlardı verebileceklerini de birlikte 
götürürek. Ve İstanbul bitmişti onun için en azından şimdilik. 
Geceleyebileceği güvenilir tek ev yoktu, ya o evin du
rumundan korkuyordu ya evin sahibi ondan. Boğaz’da bir 
tepe en iyisi oluyor o zaman.

Korkulu da olsa bir evde uyumak yerine, sabaha kadar 
soğuk rüzgâr altında uykusuz kalmasına neden olan adama 
da kızamıyor. Kızanları yatıştırmaya çalışıyor. Herkesten ya
pabileceği kadar, onun elinden gelen de bu kadar. Görev 
budur, yaparsan yaparsın, yapmazsan sen bilirsin, bitti artık. 
Sürekli yükselen fiyatlara göre cebindeki parayı harcamayı 
ayarlamak gibi birşey bu. Görürsün, kızarsın ve kendini ona 
uydurursun.

Ama birisine örgüt işleyiş kurallarını anlatması gerekse 
yine eskileri anlatırdı. Yeniler, Turgut, Serkan, Necmi ve 
ötekiler de sertlikle başlayıp yumuşamaya gidiyorlardı, arada 
yapılan müdahalelerle. Başka türlü de başlayamazlardı belki. 
Geçmişte aktif değildiler, geride dururlardı. 12 Eylül aktifler 
sırasını boşalttıkça geriden ilerleyen az sayıda kişinin 
arasındaydılar. Bari kısa sürede yakalanmasalar. Aktifleşeli 
üç ay oldu, ikisi aranıyor bile.. Polis bir örgütten girip 
ötekinden çıkıyor. Bu da yeni çıktı. Eskiden öteki örgütleri 
pek sormazdı polis. Şimdi ne biliyorsan anlat deniyor, sen
den ve başkalarından. Televizyonda iyi tanıdıklarını, tanır 
gibi olduklarını veya kendisini tanıyabilecek olanlar 
gördükçe sıkılıyor. Ne konuştular acaba, benim için yeni 
birşey var mı? Polis birisine iyice yüklenmiş, bir iz bulmuş. 
İzde Selçuk var, önemli adam. Her yakaladığına onu sormuş, 
sordukça Selçuk büyümüş. Hakkındaki dosyaların kalınlığını 
düşünüyor, masa yüksekliğinde olmuş mudur? Ne var içinde; 
bütün bir geçmiş, benim olan ve olmayan. Toplantılar, mi
tingler, yürüyüşler, çarpışmalar, korsan eylemler, yaralama,
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kurşunlama, yazılama ve kavgalar. Ne biliyorsun belki ölü de 
vardır, hepsi dosyalarda sayfa olmuş şimdi. Gülüyor. Beş yıl 
geçti devrimci hareketin içinde, gerçekte tek ölüsü bile yok. 
O kadar çatışmaya girmişti ama sıktıkları iyi rastlamamıştı bir 
türlü. Elleri de titremezdi ama olmamıştı. Şu tepenin biraz 
ilersinde kıyıda birkaç kez atış yapmışlardı Kerim, o ve 
birkaç kişi daha. Dalgaların kayalara çarpan sesi silahlan 
bastırıyordu. En kötü oydu, en iyileri Kerim. Utanmıştı. Böyle 
silah kullanan adamın ölüsü olmaz elbette. Yine de eylem 
gruplarında yönetici olurdu, soğukkanlıydı herşeyden önce 
ve tetiğe basmazdı olur olmaz. Kerim’in iki ölüsü vardı, iki 
faşist. Bu nedenle birkaç kez alınıp bırakılmış sonra kapanıp 
gitmişti o iş. Şimdi yeniden açılmıştır, herifler beş sene 
önceki mitingi bile soruyorlarmış baksana. Yine övünüyor 
mudur ölüsü olmayanı ciddiye almayan Kerim iki faşisti 
öldürmüş olmakla?

Yine fena üşümeye başlamıştı. Oturarak, uzanarak, yan 
dönerek burada her çeşit soğuğa alışmıştı, hemen üşüyordu. 
Kalkıp dolaşsam biraz, önünü görmeden nasıl dolaşacaksın? 
Yürürken ayağın bir çukura girecek, burkulup şişecek, yarın 
da yapılacak yığınla iş var. Önceden düşünmek gereğini bile 
duymadığı böylesi şeylerin ne kadar önemli olduğunu 
öğrenmişti bir süreden beri. Dikkatle ayağıyla önce basacağı 
yeri yoklayarak adım atmaya başlıyor. Heryerde aranan, ya
kalanınca sağ bırakılacağı belli olmayan, buna karşın bir sürü 
iş yapmak için başkalarını görmek ve koşuşturmak zorunda 
olan bir insan herşeye hazır olmak, bunun için de ola
bildiğince iyi olmak zorundadır. On adım öne, burası çalılık, 
on adım da geriye, dolaştık işte. Canı yine fena halde sigara 
istiyor, akşamdan beri içmedi birkaç kez gelen arzuyu 
bastırarak. Çalılara geri dönsem, onların dibinde yakarım, 
ateşi saklayınca gören de olmaz. Aklı ya olursa endişesiyle 
oyalanıyor bir an. Yine önünü yoklayarak çalılara gidiyor.
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Yere iyice eğilmeli, yüzünü çalıya dönüp önü açılan par- 
desünün içinde de gizlenerek ateşlemeli kibriti. Bu rüzgârda 
yanar mı, yanıyor. Hızla birkaç nefes çekiyor. Duman hemen 
dağılıyor, bu iyi. Böyle de sigara içilmez ki. Ateşi avucunda 
gizlerken doğruluyor. En iyisi burada oturup içmek biraz ra
hatsız olsa da. Sonra öbür tarafa giderim.

Sigara iyi geliyor bu rüzgârda çabucak yanıp bitecek olsa 
da. İçine dolan duman, kügük kırmızı ışık ve avcunu ısıtan 
ateş yorgunluğun ağırlığını kaldırır gibi oluyor. Saat bir. Burası 
rahatsız ama daha az rüzgâr alıyor. Ayaklarını uzatıp sırtını 
çalılara dayıyor. Tam yaslanamıyor insan ama hiç yoktan iyi 
sayılır. 'Bacaklarını çekip dizlerini büküyor. En iyisi bu. Ka
ranlıkta sigarayı değil ama ateşin dudaklarına yaklaşmasını 
görüyor. Kuvvetli nefes çekince girinti çıkıntılarla hışırdayarak 
yanan kağıdın sesini duymak istiyor. Rüzgâr izin vermiyor. Ne
leri özlüyor insan, basit güzellikleri. Önceden hiç dikkat edil
meden öylece yapılan şeyler yeni bir anlam kazanıyor. Yatağa 
yatar yatmaz uyumak, birisini görmek için aramak ve rahatça 
buluşmak, rahatça kitap okumak, şimdi de sigara içmek. 
Yaşam önem kazanmış ayrıntıların toplamı olmuş. Kimsenin 
yakalanmadığı üç buluşma bir gün ediyor, hem de verimli bir 
gün. Sabah çıkıyorsun kaldığın yerden; izleniyor musun hem 
kendine hem buluşmaya gelene dikkat et, zaten konuşmak 
için uygun olan yolu önceden düşünmüş olmalısın ve so
runlar, talepler, şikâyetler. Para, silah, ev, sahte kimlik, bazen 
de birlikte yeni ev tutmakta gerekli kız arkadaş ve başka şeyler 
isteniyor. Bir bakıyorsun akşam olmuş. Herşey sorun olmuş, 
İstanbul’u görmek bile. Taksim, Beyoğlu, Beyazıt’ta sakın 
yürüme, Karaköy ve Kadıköy iskelelerinde görüneyim deme. 
Bunlara da yeni yerler ekleniyor hergünj Dün Şişhane’den 
bindiği otobüs Beyoğlu’ndan ağır ağır geçerken kafasını 
döndürüp durmuştu sürekli. Mağazalar, sinemalar, lokantalar, 
büfeler, kaldırımlardaki kalabalık ve sıkışık trafik. Nerdeyse iki
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ay olmuş buradan geçmeyeli, sonra Taksim Meydanı. Eskiden 
örgütlemekle bitmeyecekmiş gibi görünen bu kent hergün 
biraz daha küçülüyor.

Ateş nerdeyse dudaklarını yakacak. Sigaranın bozulan 
tadı tütünü bitirip filtreye başladığını söylüyor. Dudaklarını 
oynatıp toprağa fırlatıyor. Söndürmüyor, seyrediyor. Ateş 
ilerlerken yolunu da tüketiyor. Rüzgârla parladıkça sönmeye 
yaklaşıyor. Kıvrılıp canlanan ateşin ardından rüzgârın hemen 
dağıttığı kısa bir duman. Sönüyor. Çabuk söndü. Herşey 
çabuk oluyor. Hesaplıyor sonuca şaşırarak, dört ay olmuş. 
Sanki birkaç hafta geçmiş gibi. Aradaki zamanı doldurmak 
için zorluyor kendini.

Büyük yakalanmanın doğru olduğunu öğrenince ne ya
pacağını bilememişti bir süre. Önemli seminerlerde, bazılarına 
katıldığı gizli toplantılarda gördüğü, her birinin adları 
çevresinde bazen insamn kavrayamayacağı kadar büyük ve 
güzel şeylerin anlatıldığı, o çok şey bilen, yazan, anlatan ve 
yapan önderler yakalanmıştı. Hem de toplu olarak. Ga
zetelerin ilk sayfalarında yorgun ve sakallı fotoğrafları çıkmıştı 
bir süre sonra. Yapılan açıklamaya göre yüzden fazla militan 
yakalanmış ve örgüt çökertilmişti.

İlk hissettiği büyük bir tepki oldu. Neye karşı olduğunu tam 
bilmeden içinden taşan öfkede boğulur gibiydi. Birşeyler 
yapılmalı, hemen! Örgütün çökmediği, çökertilemediği 
gösterilmeli herkese. Onlar gittiyse bizler varız. Herkes 
görmeli bunu. Ne yapmalı, somut bir yanıt bulamıyordu 
güvenle ulaşabileceği ancak birkaç ilişki ve iki silah varken. 
En iyisi ses getirecek bir eylem yapmak. Uygun bir hedef, kısa 
bir planlama ve hemen yapmalı. Araba gerekir mi, şoför, 
güvenilir ev, hele para var mı? Düşünmeye başlamış sonra 
vazgeçmişti gittikçe güvensizliğe düşmekten ve verdiği kararı 
değiştirmekten korkarak. Bir hafta sonra ilk ilişkiyi kurabilmiş, 
görüşebilmek için de on gün beklemişti. Buluşmaya giderken
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büyük bir sevinç duymuştu. Ağır darbeye karşın çabuk to
parlanıyordu örgüt.

Orta yaşlı, esmer ve kısa boylu önceden tanımadığı bi
risiyle konuşmuştu. İstanbul’u bilmiyordu, dışardan gelmişti. 
Birlikte yürürken belli etmemeye çalışarak dikkatle baktığı 
sokaklardan anlamıştı bunu. Hem kaybolmamak hem de ya
bancı olduğunu söylemek istemiyordu sanki. Sarıya çalan 
saçlarının rengini beğenmemiş, boyandıktan belli oluyor, 
demişti. Yanıt vermemişti. Kendini Orhan olarak tanıtmış 
ardından Selçuk’un yeni sorumluluk alanını, devralacağı 
ilişkileri ve ne yapılması gerektiğini anlatmaya başlamıştı. 
Acele olarak karşılanması gereken şeyler vardı, özellikle para 
ve kalınacak ev. Bu konularda durumun ne kadar kötü hattâ 
umutsuz olduğunu açıklamaya çalışmıştı Selçuk. Sözünü ke
serek, mantığın ve gerekçelerin olmadığı bir zamanı 
yaşıyoruz, demişti Orhan. Bunları ne olursa olsun bulacağız 
ya da kayıpları durduramayacağız. Bazı şeyler vardır ki, 
yapılıp yapılamayacakları düşünülmez, yapılır. Biz de şimdi 
yapmak zorundayız.

Susmuştu Selçuk bir süre birlikte adımlarını dinleyerek. 
Bu güven, kesinlik insanda hemen birşeyler yapmak arzusu 
uyandırıyor. Arayıp bulmak, vermeseler de almak ve kendini 
fazla düşünmeden bütün enerjinle, her şeyinle yapılması ge
rekenler denizine atmak. Yüzmek orada karanlıklar içinde 
kendi yolunu aydınlatarak, boğuluncaya kadar. Başka bir 
son düşünemiyor insan nedense. Kendiliğinden doğuyor bu 
duygu, ölmek. Dün oluşturmak için bunca uğraştığın bir 
örgütün gözlerinin önünde çözülmesini seyredebilmek 
mümkün mü? Bir deliği kapatırsın ötekinden akar, bir yanı 
tutarsın* öbür taraf çökmeye başlar. Bu çaba içinde yalnız 
veya yalnızlar denilebilecek çok az sayıda -insanla birlikte 
düşünmemek, görmemek, üstümüze çöken bu felâketi 
yadsımak için her yana atılırken ölümü aramaya başlarsın.
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Üzerinde düşünülmemiş, konuşulmamıştır ama bir bakarsın 
oradadır. Çağrılmadan gelmiş ama kalması kabullenilmiştir 
gittikçe de varlığına alışılarak.

Boğaz’dan bir gemi geçiyor. Kocaman bir gemi, şilep veya 
tanker. Çok az ışığı var; önünde, iki yanında, arkasında ve 
herhalde direğinin tepesinde. Önde bir projektör denizi 
tarıyor, ama görebiliyor mudur acaba yeterince? Çok zor! De
nizde giden bir motorun onu görmesi daha da zor. Birden 
karşısına çıkan karanlık dev bir gemi, ne yapabilirsin ölümün 
gelişini seyretmekten başka? Son gün Selim, kendini koru, 
demişti^Özelljidg. önce kendinden. Öyle bir dönem ki bu, 
insan kolaylıkla gelebilir bazı yerlere. O sözcüğü kul
lanmamıştı ama 12 Mart sonrasını anlatmıştı yine. Kızıldere 
olmuş, Mahir ölmüş, herkes ölmüş. Ne yapacağız kimse bil
miyor, herkes birşeyler yapmak istemesine karşın. Hiç unut
mam, ne yapalım demişti bir arkadaş. 1972’nin yazıydı, 
ölelim mi? Bir şeyi çok isteyip de yapamayınca—bueu- 
düşünüyor insan..

BeîîTBelırsiz, pek işe yaramasa da Selimle tanışmış ve 
onunla ilişkilerini her zaman iyi sürdürmüş olmanın kendisi 
için bir şans olduğunu düşünüyor.

Gemi önünden geçmiş uzaklaşıyor. Işıkları birbirleriyle il
gisizmiş gibi görünüyor şimdi. Ayrı yerlerde aynı yönde 
giden, yalnızca çevresini aydınlatan ışıklar. Kara gövde kara 
suyun içinde sürüklüyor tümünü. Belki de çoktu ışıklar, söne 
söne bu kadar kalmış. Boğaz’dan çıkıncaya kadar bunlar da 
söner bakarsın, söndürülür. Uzaklaştıkça zayıflayan, yiter 
gibi olan ışıkları izliyor bir süre. Söndürülmeseler de çok 
uzaklar birbirlerinden, altları da boşluk, karanlık. Eskiden 
ışıkların üstünde yükselirdi ışıklar. Bir ışık piramidi vardı 
aşağıdan yukarıya daralan. Yukardan, ne kadar az yükseklikte 
olursa olsun yukardan bakınca insan, yüzlerce-binlerce ışık 
görürdü. Aşağıdaki bu kalabalık anlatılması zor bir güven ve-
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rirdi insana, içine sığmaz taşardı sanki. Şimdi ışıklar kay
boluyor aşağıda söndürülerek veya kendini söndürerek. 
Yukarısı, iyice yukarısı aşağıyı da aydınlatmak zorunda, 
orada yeni ışıklar yanıncaya dek. Ama zayıflar, zayıflıyorlar, 
çevrelerini bile zor aydınlatıyorlar. Karanlıkta yükselmek 
korkutuyor insanı. Havaya fırlatılmış gibiyiz ve düşeceğiz bu 
kesin. Ne zaman, nereye, nasıl, bilinmeyen bunlar yalnızca.

Bir sigara daha içmeli mi, ışığı da çoğaltır üstelik. Yakıyor. 
Avcunu ısıtan canlı ateşi izliyor bir süre. Kısa ama parlak, her 
yanı aydınlatan, yenileri tutuşturan bir ateş; eylem. Orhan’a 
gerekçeleriyle birlikte anlatmaya başlamıştı neden mutlaka 
yapmaları gerektiğini. Konuyu anlayınca yine sözünü 
kesmişti. Herşeyi bu kadar dinliyor sonra kafasında hazır 
olan yanıtı söylüyordu bu adam. İnsan onun olabilecek 
herşey için bir yanıtı bulunduğunu hissediyordu; kısa, basit 
ve kesin.

“Olmaz, demişti. Bildiri dağıtabiliriz, gerekirse pullama da 
yaparız. Ama eylem bu koşullarda olmaz.”

Olması gerektiğini açıklamaya çalışmıştı Selçuk kaldığı 
yerden başlayarak. Olmaz, demişti. Parti yok, parti olmadan 
yapılmaz böyle eylemler. Karadeniz dağlarındaki eylemleri 
örneklemek istemişti Selçuk.

“Her bölgenin kendine göre koşulları var.”
Daha yaşlı üstelik de sorumlu bir kişinin sert ve net 

anlatımı, inanmamak için başka ne gerekir?
Orhan’la iki kere daha buluşmuşlardı ama kısa sürmüştü 

bunlar. Büyük yakalanmanın tüm boyutları halen belli 
olmamıştı. Şimdilik kurtuldu gibi görünen ilişkiler bile teh
likeli olabilirdi. Polis örgüt hakkında o kadar çok bilgiye 
sahip olmuştu ki, değerlendirmesi birkaç ay sürebilirdi. 
Paniğe kapılmamak ama çok dikkatli olmak gerekiyordu. 
Biraz para bulabilmişti Selçuk ve tam güvenilir olmasa da iki 
ev. Sert ve kesin konuşması değişmese de gözlerinde beliren
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sevecenlik etkilemişti Selçuk’u. Ne kadar çok ihtiyaç vardı 
düne kadar çok basit olan bu şeylere ve bulabilen de o kadar 
azdı ki. Ayrılırken yumuşak bir sesle, biraz daha yavaş olma
lısın, demişti Orhan. Eskisi gibi herşeye birden atılmak doğru 
değil şimdi.

On beş gün sonrası için sözleşip ayrılmışlardı. O gece yat
madan önce kafasına takılmıştı Selçuk’un; yanlıştır yerine, 
doğru değil demişti. Paradan, iki evden etkilenmişti besbelli. 
O kesinliğin ardında çaresizlikten gelen ürkeklik. Oysa 
hiçbir şey sayılmazdı bulabildikleri. Çoğu isteyip aza se
vinmek, dönemin tipik duygusu bu. Halen alışamadığı, ya
bancılık duyduğu bir duygu.

Orhan’ı bir daha görmemişti. Randevuya da, ertesi gün aynı 
yer ve saatteki yedek randevuya da gelmemişti. Selçuk’un 
karşısına çıktığı gibi birden kayboluvermişti. Öldürüldü 
mü, yakalandı mı, başka yere mi gitti? Nereye gidecek, 
İstanbul’dan iyi gizlenilecek yer mi var? On gün sonra bir 
haber gelmişti. Yeni yakalanmalar vardı ve üst düzeydeki 
ilişkilerin bir süre kesilmesi gerekiyordu. Zincirleme ya
kalanmalara karşı alınmış geçici bir önlemdi bu. Herkes so
rumlu olduğu bölgede çalışmalarını aynen sürdümıeliydi. Ha
beri ulaştırana Orhan’ı sormuştu, tanımıyordu veya öyle 
söylemişti. Gazetede yeni yakalananların fotoğraflarına dik
katle bakmış, görememişti.

İlişkiler iyice kopmuştu artık. O güne kadar türlü zor
luklarla aksayarak da olsa sürdürülen merkezi ilişkilerde ke
silmek zorunda kalıyordu. Yeni bilgiler alamadan, ortaklaşa 
planlar yapmadan, aynı kentte bile neler olduğunu öğrene
meden oraya buraya koşuşturmakla geçiyordu günler. İn
sanlar tedirgindi. Geniş bir alanda, İstanbul’un önemli bir 
bölümünde her evi, her ilişkiyi bilen üstelik de afişlerle ara
nan bir adamın hergün böylesine ortalıkta dolaşması doğru 
muydu? Yakalanır ve bir de çözülürse -kimler çözülmemişti
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ki!- sonuç düşünülemeyecek kadar kötü olurdu. Selçuk 
çalışma temposunun çevresinde tedirginlik yarattığını görünce 
onu azaltmak yerine gizlemeye yönelmişti. Bir bu kaldı yas
landığımız, enerji de düşerse ne olacak?

Yine sonuna kadar içip yere atıyor, sigaranın kalan ateşi de 
sönüyor. Saat üçe gelip, az kaldı. Bacaklarını oynatıyor. Biraz 
uyuşma var soğuktan ve oturmaktan. Birazdan sabah ayazı 
başlar, iyice üşür insan. Pardesünün eteklerini çekiştiriyor. 
Yarın hava güzel olursa bunu koluma alırım en iyisi. Taşımak 
da bir dert. Sağ koluna alsan o yandaki silahı iyice örtüyor ama 
elin serbest kalmıyor. Sol kolda taşısan, sağda silah belli ola
bilir. O zaman silahı da solda tersten taşıyacağız. Hiç sevmem 
ama ne yapalım. Kerim belinin arkasında taşırdı, o da ayrı bir 
cins. Kerim’den hiç haber yoktu. Ne yakalandığını duymuştu 
ne de bir yerlerde saklandığını. Kaybolmuştu o da Yusuf gibi. 
Yusuf un Almanya’ya gittiğini duymuştu birinden ama kesin 
değildi. Burada olsa ve ilişki kurabilsek işe yarardı. İstanbul’da 
çok akrabası var.

Güldü. Değerlendirmeye bak, önemlidir çünkü çok ev 
bulur. Önceden bir eylemden ötekine koşan, bugün bir mi
tingde, yarın korsan gösteride, öteki gün silahlı eylemde 
yer alan, kulakları sloganların gürültüsüyle mermilerin 
vızıltısından başka ses duymaz olmuş birçok kişi, hemen 
hemen hiçbir şey yapmadan saklanmak zorundaydı. Polisin 
en çok tanıdığı, aradığı onlardı. Gizlenmek, güvenliklerini 
sağlamak büyük sorundu. Kırk yılda bir eylem kararı 
alacağız da harekete geçecekler. Onun dışında cebinde sa
atli bomba taşır gibi taşımak zorundasın onları. Başka ne 
yapılabilir, hepsi idamlık. Belki yurtdışına... Yabancı bir 
düşünceydi bu, kovdu kafasından. Bilinmeyen, insanı ne
lerin beklediği belli olmayan bir alana gitmek olacak şey 
değil. Burada bir şey yapmaları da olanaksız... mı? Ne olur
sa olsun gidilmemesi gerek. Mahir de ne yakalanmadan
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önce, ne hapisten kaçtıktan sonra gitmedi yurtdışına. İstese 
gidemez miydi? Selim’e sorarsan gidemezdi, kaçtı di
yeceklerdi ve çok hassastı kendisi hakkında söylenenler 
konusunda. Neyse işte, gitmemek gerek.

Eli yerde gezinirken küçük bir dal parçasına değiyor. Ku
rumuş, kimbilir nereden kopup buralara uçmuş bir dal. De
minden beri nasıl olup da bulamadığına şaşırıyor. Ayaklarını 
çekip topuklarını ileri -geri sürterek önünü rastgele te
mizliyor. Dalla toprağa görmediği şekiller çizmeye başlıyor, 
dik çizgiler sonra üzerlerinden çaprazlar. Eskiden beri ra
hatlatırdı bu onu. Dikler ne kadar paralel çaprazlar ne kadar 
düzgündü belli değildi, ama önceden, karanlıkta oturmak 
zorunda olmadığı zaman çizdiklerinin düzgünlüğünü 
düşünerek hareket ettiriyordu elini. Güzellik anılarda da bo
zulacak mı, bozulmak zorunda mı?

Nefesini sıkıntıyla dışarı veriyor eli dururken. Dün en 
fazla işe yarayanlar şimdi yük oluyorlar. Kendileri de 
farkına varınca bunun, tehlikeli oluyor. Görüşmelerde hep 
aynı konu, sürekli de haber gönderirler; eylem yapalım. 
Heyecanla, istekle, akla uygun binbir gerekçeyle anlatırlar 
bunu. Çaresiz kalırdı o zaman. Aynı düşüncedeyiz, ya- 
pabilsek çok iyi olur. Ses getiren bir eylem büyük moral 
verir insanlarımıza. Ürkeklik, yılgınlık kırılır biraz. Yine de 
karşı çıkardı silahlı eylem isteğine söylediklerini bazen ken
disi de anlamadan. Düşündükçe korku doluyordu içine. İyi 
olur, yaparız, sonra? Ateşin sönmeden önce parlaması gibi 
mi olacak? Zaten zorlukla ayakta duruyoruz, iyice yüklendiler 
mi bünlar da kalmaz elimizde. Orhan’ı daha iyi anlıyor 
şimdi. Sorumluluk arttıkça insanları, olanakları ve tehlikeyi 
daha iyi görüyorsun. Yine de yapabilsek iyi olur. Konuş
masını, şimdi zamanı değil ama mutlaka yapacağız, diye 
bağlardı. Erken şimdi.

Yüzünü ter basardı durumu açıkça anlatmadan uygun
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gerekçeler bulmak çabasından inanırlar mıydı, en azından 
bir süre.

Biraz da Mustafa ve onun adamları kışkırtıyor. Beni gör
dükten sonra -bana söylemeye cesaret edemezdi- herkese, 
ne zaman başlayacaksınız, diye soruyormuş. Neye? Silahlı 
propagandaya! Mahir Kesintisizlerde, tüm yasal yollar tıkan
dığında kitlelerle bağ kurmanın, onlara siyasi gerçekleri açık
lamanın tek yolu silahlı propagandadır, der. Unuttunuz mu? 
Artık kurun şu partiyi de başlayın bakalım. THKP-C de 12 
Mart darbesinden sonra açıklamadı mı kurulduğunu?

Namussuz herif! Leş kargası! Aklınca yüklenmek için fırsat 
bulduğunu sanıyor. Her zaman böyle yapar bu herif biz 
sıkışık duruma düşünce. Yakalanma oldu ya, bunlara gün 
doğdu. Bütün dertleri birkaç kişinin kafasını karaştırmak ve 
adam ayartmaktır. Öyle yaptılar da ne oldu? Bizden 
geçenlerden ikisi, Mete ve Tarık devrimciliği bırakmış bile. 
Yakalanıp bırakılınca -nasıl bırakıldıkları da karanlık ya- 
öyle bir sinmişler ki, sokağa çıkmaya bile korkuyorlarmış. 
Geçen hafta rastlantıyla Turgut’u görmüş Mustafa. Birkaç söz 
sokuşturmadan durur mu hasta herif? Sizden gelenler hep 
böyle, ilk fırsatta bırakıyorlar, demiş. Turgut’un yanıtını 
düşünürken gülüyor. Ne yanıt ama!

“Bizde iken birşeyleri yoktu. Size geçince öyle olmuş
lardır.”

Aptal aptal bakmış Mustafa, başka ne yapsın? Onun çok 
dikkat edip düşünüyormuş görünmeye çalışarak boş 
gözlerle bir bakışı vardır. Güldürür insanı. Turgut’la her 
buluşmalarında sözü döndürüp dolaştınp bu konuya getirip 
yeniden anlattınrdı olayı. İlk kez dinliyormuşçasına da 
gülerdi. Bazan Turgut konuşmaları bu konuya yaklaştıkça 
önceden gülmeye başlardı. Yine de yeniden anlatırdı. Çok 
severdi Turgut’u. Bu uzun boylu, esmer olmasına karşın 
saçlan biraz sarıya çalan, gözleri biraz içe çökük ama parlak
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genci tanıyalı bir yıl bile olmamıştı. Şimdilerde bir yıl da uzun 
zaman oldu sayılır. O önceden tanıyormuş Selçuk’u, görmüş 
birkaç kez özellikle de mitinglerde. İstanbul’a geleli üç yıl 
olmuş. Önceden Denizli’ye hiç gelmemiş mi Selçuk? İnsan o 
kadar yere gider de Denizli’ye gelmez mi? Üç yıldan fazla 
oldu demişti Selçuk, memleketim Alaşehir’in yanından bile 
geçmedim. Aklı orada bırakıp unuttuklarına takılmıştı bir an. 
Ne iş be! Geçen yaz anam haber göndermişti, birara gelsin de 
iyi bir kız var nişanlayalım diye. Başka işimiz kalmamış gibi 
onca olayın ortasında. İnsanlar neler düşünüyor sanki ayrı 
ülkelerde yaşıyoruz. Şimdi hiç gidilmez oralara, küçük yer ve 
ertesi gün duyulur geldiğin. O kadar uzak ki Alaşehir yılların 
olaylarının ardından. Sanki başka ve belirsiz bir aile, Selçuk 
diye çocukları olan. Bir abisi, bir de küçük kız kardeşi -  
büyümüştür şimdi iyice, liseye gidiyor olmalı- annesi, babası 
ve akrabalar. Arandığı mutlaka duyulmuş, belki -kesinlikle 
de denilebilir- evleri de basılmıştı. Annesi çok üzülüp me- 
raklanmıştır. Babası ne yapar bilemiyor. Bir bakkal dükkanı 
var, iyi de çalışırdı en azından o zamanlar. Adalet Partilidir ve 
Türkiye İşçi Partisi kurulduğu zamandan beri sevmez dev
rimcileri. Nedenini sorsalar karmakarışık bir sürü şey anlatır, 
sevmez o kadar. Ali’nin babası gibi evlatlıktan reddetmiş 
midir? Sanmam. İsterse etsin, sanki çok meraklıydık oğlu ol
maya.

Ali’nin babasını anımsadıkça kendi babasına daha çok 
kızıyordu. Herife bak! Ali’nin yakalandığını öğrenince atlayıp 
gelmiş İstanbul’a ve doğru Birinci Şubeye. Avazı çıktığı kadar 
bağırıp ortalığı birbirine katmış. O vatan hainini bana ve
receksiniz. Onu ben ellerimle geberteceğim, diyormuş. Zor
lukla yatıştırmışlar. Sonra da, evlatlıktan reddettim, deyip 
çekip gitmiş. Ali tutuklanınca Selimiye’ye götürülmüş. Ora
dan yeni tahliye olan birisi durumunun iyi olmadığını 
söylemiş Turgut’a. Bedeninden çok ruhu yıpranmış, psi
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kolojik bir çöküntü içindeymiş. Ali her bayram giderdi yan
larına, onları hiç ihmal etmezdi. Namussuz herifi Ulan 
anladık karşısın bize, otur oturduğun yerde hiç olmazsa. 
Kendisi yakalanacak olsa babası da gelip böyle yapar mıydı? 
Bir an düşündü elindeki dal parçasıyla rastgele görünmez 
çizgiler çizerken. Belli olmaz. Belki gelmek ister de anam, 
kardeşlerim bırakmazlar. Beni tuttuklarından değil, rezillik 
çıkmasın diye. Turgut’a imreniyordu bu konuda, aile 
ilişkilerini zorlukla anlamasına biraz da inanmak is
tememesine karşın. Sen beni hiç merak etme, demişti bir 
konuşmalarında. Burada sıkıştım mı Denizli’ye giderim, ora
dan Çivril’e. Beni saklarlar, vermezler. Jandarma birliği değil 
tümen gelse yine vermezler.

Kimler vermez, diye sormuştu Selçuk biraz boş bu
lunarak. Amcalarım, dayılarım var, sonra abilerim var evli 
diye uzun bir listeyi sıralamaya girişmişti. Nasıl oluyordu 
bu? Bu kadar insan devrimci olduğu için mi, yoksa aileden 
birisi zor durumda olduğu için mi yardım ediyordu, za
manla kendi yardımından etkilenerek ve devrimcileşerek? 
Fazla düşünmemişti bu soru üzerinde. Şu anda pek de 
önemli değildi. Gizliyorlardı ihbar etmiyorlardı ya. Ulan 
Yusuf, tam da gidecek zamanı buldun. Akrabalarının yarısı 
işe yarasa bir sürü yeni ev bulurduk. Her birini birkaç gün 
bile kullanabilsek bile yeterdi. Son buluşmalarında ran
devular aksarsa, hiç bulaşamazlarsa çeşitli yerlerden bir
birlerine nasıl haber gönderebileceklerini konuşmayı unut
tuğu için kızdı kendine. O zaman da kim tahmin edebilirdi 
olayların böyle gelişeceğini? Yine de düşünmeliydim. 
Bağlantı kopunca insanların ne yapacağı belli olmuyor, 
hele de bu ortamda.

Şiddetlenen rüzgâr bulutlan dağıtıyor. Yine de kapalı 
hava. Sanki daha yükseklerde görünmeyen başka bulutlar 
var. Başını yukarı kaldırıp havayı içine çekiyor. Yağmur,
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yağar mı, belki. Havada deniz, yeşillik ve ıslaklığın kokusu 
var. Gözleri uzaklarda belirsiz bir ışığa takılıyor. Bir an kay
bediyor sonra gözlerini kısıp bakarak yeniden buluyor. Karşı 
yakada çok uzakta bir ışık. Bulutların ardından parlayan bir 
yıldız, bir sokak lambası, belki de ışığı erken yanmış bir pen
cere. Pencere, evet aynen öyle. Birazdan başkaları da 
görünür. Hayat yeniden başlıyor. Şimdi baskınların son saati. 
Yakalanan gitti, ötekiler bir gün daha kazandılar. Biraz uyu- 
yabilsem, yarım saat hiç olmazsa.
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V

Mustafa Eryüksel’in hayatı sıcak bir yaz güııu son.ı cıdi. 
Dünya gözlerinde kararırken, ne şanssızlık diye düşündü. 
Tam da işler yoluna girerken.

Sabah her zamankinden geç uyanmış ve uzun bir kahvaltı 
yapmıştı. Sonra üç tane günlük gazeteyi nerdeyse satır satır 
okumuştu. Uzun zamandır yapamadığı birşeydi bu. Kah
valtıdan sonra yeniden yaptığı iyice demli çayla, hiç acele et
meden okuyabilmek, düşünebilmek. Saatine bakıyor, daha on 
bir. Garip bir boşluk var içinde. Bugün saat üçte bir randevusu 
var, hepsi o kadar. Gazeteleri yaydığı masadan kalkıp ge
riniyor. Nedensiz bir sevinç duyuyor içinde. İnsan çetin bir 
siper savaşının ardından çamaşırlarını yıkar, tıraş olur ve mavi 
bir gökyüzünün altında sessizliği dinlerken nasıl bir sevinç ve 
geleceğe güven duyarsa öyle. Savaş yine başlasa da önemli 
değil, çamaşırlar da yine yıkanacak.

Kalkmalı, daha zaman var ama olsun. Dükkâna uğradıktan 
sonra da biraz dolaşınm. Pencereden dışarıdaki güzel havaya 
bakıyor. Bugün biraz yürümeli,öyle amaçsızca çevreye 
bakınarak. Saat ikiye doğru bir yemek yerim. Para olunca bi
razcık lüksü hak ettiğini düşünüyor. Söz vermişti kendine, 
parası olunca yoğurtlu bir döner yiyecekti, üstüne bir kadayıf. 
Pangaltı’dan Feriköy’e giderken sağda bir lokanta var, orada.
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En son dört kişi birlikte gitmişlerdi. Bir mayıs 1978 akşamıydı. 
Olaysız, kayıpsız güzel bir kutlama olmuştu. Döner çok 
güzeldi, kadıyıf da. Mutluydu belki ondan, belki de gerçekten 
güzeldi. Üç yıl oldu bir daha gidemedik.

Pijamasını çıkarıp pantalonunu giyiyor. Üste de kısa kollu 
gömlek ve ceket yeter. Eli kendiliğinden iç cebindeki kimliği 
yokluyor. Her zaman yerindedir ama yine de yoklanması 
gerek. Kapıyı ardından kapatarak merdivenlerden iniyor. Ba
samakları benekli beyaz taşlı eski ama betonarme bir bina. 
Merdiven boşluğunun üstü cam. Hava sıcak, buradan bile 
belli oluyor. Sokak kapısını açarken gülümsüyor. İstediğin 
zaman evden çıkabilmek ve gelebilmek, ne zamandır unut
tuğu önemli bir özgürlüktü bu. Kurtuluş’un bu sakin 
sokağındaki rahatlığını Rüstem’in manavına borçluydu. 
Daha doğrusu manav yapılmak için onarılıp düzenlenen boş 
dükkâna. On gün sabahtan akşama kadar birlikte çalışmışlardı. 
Çevreye ortağım diye tanıtmıştı Rüstem. Neden onun evinde 
kalıyor, ne iş yapıyor belliydi ve insanların kuşkulanması için 
herhangi bir neden yoktu. Şimdi de dükkâna uğrayıp, biraz 
dürüp, sonra gidecekti. Mahallenin bir parçası oluyordu 
artık. İnsanlara hergün ve belirli bir işi yaparken görünecekti. 
Garip bir duyguydu bu, düzen duygusu. Unutalı yıllar 
olmuştu. Nerede akşam orada sabah, arada bir dışarıda kalsa 
da sonunda mutlaka dönüp geleceği bir evi olmamıştı uzun 
zamandan beri. Hayat rastlantılarla dolu. Rüstem’i Sam
sun’dan tanırdı. Üç senedir İstanbul’dan ayrılmadığından 
görüşememişlerdi ama gidip gelenlerden, oradan aldığı ha
berlerden iyi bir taraftar olduğunu duyardı. Pek öne çıkıp 
kendini göstermek istemezmiş belki de üç çocuğundan 
dolayı ama iyiymiş yine de. Altı ay olmuş İstanbul’a geleli. 
Samsun’dan belli neden ayrıldığı; küçük bir çevre, karıştığı 
bir olay yok ama ilerici olarak tanınmış, rahat vermezler. Ev 
bulmuş, sonra aynı sokakta dükkân kiralamış. Hemşerilerini
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görmüş İstanbul’da ve onlardan biri de rastlantıyla Mus
tafa’yla karşılaşınca...

Dükkânın açık kapısından giriyor. Gözleri dışarının par
lak ışığından loşluğu alışıncaya kadar bekliyor, daha elektrik 
de bağlanmadı. Sonra Rüstem’i görüyor köşede, sırtı dönük, 
ayakta. Uzun boyunu daha da uzatmak ister gibi gerilmiş ta
vana bakıyor. Yanına gidiyor. Dönmeden soruyor parmağıyla 
köşeyi gösterirken: “Şurada bir ıslaklık görüyor musun?” 
Sıvanmış, badanalanmış duvarın tavanla birleştiği yerde el 
kadar bir leke var. Zorlukla farkediliyor. Belki daha ku
rumamış veya... “Yukardan su geliyor,” diyor Rüstem gözlerini 
ayırmadan.

“Ne suyu?”
“Tam burada üstümüzdeki dairenin tuvaleti var.”
Bunun ne anlama geldiğini düşünüyor bir an. Sızıntı, 

ıslaklık, koku. Canı sıkılıyor. Boş bir dükkânı bile onarmak 
ne karışık iş. Normal olarak herşeyin yolunda gitmesi ge
rekirken şu olana bak!

“Ne yapacağız peki?”
Yanıt çok karışık geliyor ona, anlamak zor. Yukardaki da

ireyle konuşup sızıntı yerini incelemek gerek. Belki su belki 
lağım borusundan sızıyordur veya yere su dökülmüştür de 
kenardan sızmış olabilir, sonra ev sahibine gidilmeli ve ta
mirci gerekecek. Bereket daireyle dükkânın sahibi aynı, 
yoksa çok uğraşırdık. Şu küçük karanlık dükkânda bile ne 
çok sorun var. Belirli bir işi ve evi olması aynı zamanda bu 
sorunlar da mı demek? Biraz önce yeni hayatına duyduğu 
sempati kayboluyor. Sıkıldığını belli etmemeye çalışıyor, 
başı ağrımaya başladı bile. Alışmadığı şeyleri duymaya bile 
tepki gösteriyor.

Bugün burada yapabileceği birşey yok anlaşılan. Daha 
erken çıkıp daha fazla dolaşsa? Dükkânda pek az durarak 
ayrılmanın çevreden dikkat çekebileceği geliyor aklına.
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Boşver! Şimdi herkese öğle yemeği hazırlığındadır. Birkaç 
dakika daha oyalanıyor duvar diplerine bakarak ve neden 
baktığını bilmeyerek. Rüstem yine lekeye bakıyor sanki le
kenin tüm özelliklerini anlamak ister gibi. Yavaşça, akşama 
görüşürüz, deyip çıkıyor. Dışarının aydınlığından gözleri 
kamaşırken başını öne eğiyor.

Kurtuluş’un arka sokakları parke taşlıdır. Genellikle iyi 
döşenmemiş kimisi alçakta veya yüksekte duran taşlar. İnsan 
yürürken ayağını vurmamak için dikkat etmeli. Bu sessiz, 
kentin içinde ama kentin gürültüsünün ulaşmadığı so
kaklarda kösele ayakkabıyla ses çıkarmadan yürümek ola
naksız neredeyse. Adımlarının duvarlardaki yankısını din
lerken Rüstem’i böyle bırakıp gitmekle iyi yapmadığını 
düşünüyor. Biraz daha durabilirdim bir iş yapmadan da olsa. 
Zaten günlerdir ne yapıyorum ki, şunu getir bunu götür, 
çocuk bile yapar bu işleri. Rüstem’in iş yapan bir yardımcıya 
değil, Samsun’dan tanıdığı, oraların havasını taşıyan, anılarını 
konuşabileceği güvenilir birine ihtiyacı var. Evinde kaldığının 
ikinci günü anlamıştı bunu. İş değil sorun, onu tek başına da 
yapar.

Nefesini gürültüyle dışarı verdi. Akıyor akmıyor derken 
en az bir hafta da bu işle geçer. Sözde önümüzdeki hafta 
açacaktık manavı, daha ortada birşey yok. Bazen kor
kuyordu Rüstem’den, hayret ve sonra gelen korku. Ev 
bulmuş, evi taşımış, çocukları okula yazdırmış, karısına da 
bir tekstil atölyesinde iş ayarlamış geçici olarak, manav 
açılıncaya kadar ve durumları iyi değil çünkü. Üç çocuk 
okuldan çıkınca boş dükkâna gelir, tümü de yeni arkadaşları 
ve öğretmenleriyle uyumsuzdur. Rüstem onları eve götürür, 
yemek yerler, konuşurlar, sonra yine dükkâna. Orası da 
yürümez bir türlü, bereket Mustafa’da biraz para vardı da. 
Karısı hasta, şimdi çalışıyor ama bir süre sonra düşer yatağa. 
Hergün daha yorgun daha bezgin gelir eve, biraz ortalığı top
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lar, yemek yer ve yatar. Sabah uyandıklarında gitmiş olur. 
Her iş Rüstem’in üzerinde; bulaşık, alışveriş, yemek. Çocuklar 
küçük daha, yapamazlar. Hiç şikayet etmez Rüstem, bağınp 
çağırmaz da. Yeni yükleri alır, taşımaya çalışır; hepsi bu 
kadar. Birde yeşile çalan gözlerine yeni yorgunluklar oturur. 
Herkes ve herşey için ilgisi vardır onun, lekeye bile nasıl 
bakıyordu baksana. Leke işte!

Karşılaşmalan onun için de büyük bir şans olmuştu. Manavı 
açınca arada bir orada duracak güvenilir birine ihtiyacı vardı. 
Hemşerilerine hiç güvenmiyordu. İstanbul herkesi üçkağıtçı 
yapmış, önce hemşeri kazıklanıyor kolay olduğu için. Sesini de 
çıkaramazsın. Adamı kızdırırsan geçmişini bildiği için gidip ihbar 
eder. Bü teröristtir, İstanbul’a kaçmıştır der. İşte böyle!

Duruyor. Şimdi ne yapmalı? En iyisi doğru gitmek. Bu 
yokuş çıkılınca sonra düz bir yol, ardından dik bir yokuş ve 
Pangaltı. Yavaş yavaş yürüyor. Sokağın iki yanındaki apart
manların açık pencerelerinden çatal kaşık sesleri geliyor. 
Garip bir loşluk var buranın sokaklarında günün en aydınlık 
zamanında bile. Hiçbir zaman çok sıcak olmaz, güneş 
doğrudan vurmaz. Sürekli bir gölgelik tek ağaç olmamasına 
karşın. Yokuş biterken ter alanında toplanmaya başlıyor. 
Bugün iyice sıcak olacak anlaşılan, gölgede bile böyle. Ce
ketini çıkarmayı düşündü bir an, vazgeçti. Daha ciddi 
görünüyor insan böyle.

Geçecek, bunların hepsi geçecek. Gece herkes yattıktan 
sorirâ divanın bir kenarında tek ayağını altına alıp oturmuş 
Rüstem’in yüzündeki yorgunluğu, hiç durmadan içtiği sigara 
dumanının ardında gördüğünde böyle derdi. Hepsi geçecek, 
göreceksin bak fazla kalamaz bunlar. En fazla üç, bilemedin 
dört yıl. Düşünsene, 1971’de de böyle olmadı mı? Önce her- 
kösejsaldırdılar, hapse tıktılar, üç sene sonra da neredeyse 
hepsini bıraktılar. Şimdi de dokuz ay geçti bile, kaldı üç sene, 
o da en fazla.
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Tepki göstermeden, yanıt vermeden dinlerdi Rüstem 
bazen gözlerinde umut belirirken. Zordu; yeni bir kent, ya
bancı bir çevre, çocukları, karısı. Samsun’da kalıp ya
kalamaymış tümden perişan olurlarmış. Mahallelerindeki 
derneğe gidip gelirmiş, birkaç da mitinge katılmış. O kadar! 
İlk duyduğunda şaşırmıştı, ne var bu kadar telaşlanacak? 
Alırlar, biraz döverler, bırakırlar; olacağı bu. Amaç dev
rimcilere sempati duyanlara gözdağı vermek. O kadar olsa 
iyi, demişti az konuşan karısı. Komşumuz dernek yönetim 
kurulundaydı. Onun için içeri aldılar. Bir ay poliste kaldı. 
Sonra öğrendik ki üç cinayeti kabullenmek zorunda kalmış. 
İdamdan yargılanacak. Derin bir nefes alıyor söyleyeceklerini 
çabuk bitirmek ister gibi. Ne kadar hızlı anlatırsa o kadar 
erken kurtulunacak bunlardan sanki. Bizim orada bir 
başkomiser var, iyi adam denir. Nasıl iyi adamdır biliyor 
musun? Müdüriyete getirilince seninle biraz sohbet eder, du
rumunu ölçüp biçer. Sonra önüne bir yığın dosya koyar. 
Bak, der; bunlar cinayetler, bunlar soygunlar, bunlar ya
ralama, ötekiler de yazılama, afişleme, pankart asmak, zorla 
para toplamak. Seni gözüm tuttu, iyi adamsın. Fazla olaya da 
karışmamışsın. Birkaç tane afişleme, yazılama, bir de zorla 
para toplama dosyası seç. Onlara göre ifadeni yazalım, bizi 
uğraştırma. Eğer böyle yapmazsan, biz sana başka türlü de 
kabul ettirmesini biliriz. O zaman da dosyaların artar doğal 
olarak. Haydi bakalım!

Gülmüştü Mustafa durumun ciddiliğini şakayla örtmeye 
çalışarak. Kendi durumunu anlatamazdı onlara. Benim böyle 
sorunlarım yok şükür, o kadar çok dosyam var ki, aklı 
başında bir polis hepsini benim yaptığıma zor inanır de
memişti. Beni de kendilerinin durumunda birisi bilsinler. 
Geçecek demişti yine, hepsi geçecek. 1974’deki gibi bir af 
gelir, dosyalardan kurtuluruz. Önemli olan şu dönemi 
kazasız atlatmak.
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Bu kahveye oturmalı. Sol kaldırıma yönelirken terini si
liyor. Pangaltı’ya çıkan dik yokuşun sonlarında küçük bir 
kahve vardır. Müşterisi azdır. Çevredeki bakkal, manav, 
balıkçı dükkânı sahipleri arada bir gelip otururlar. Yaz;n 
akşam serinliğinde kaldırıma sandalye atıp tavla oynarlar. 
Kahvenin içi karanlıktır, dışardan zor görünür. Ara so
kakların sessizliğinden kentin gürültüsüne açılan bir ara kapı 
gibidir Durgunluğu ve biraz yukarıdaki caddenin gürültülü 
harekediliğini birlikte taşır. İçeriye girip oturuyor. Kapının 
yanındaki masada iki ihtiyar gazete okuyor. Başlarını 
kaldırıp bakmıyorlar bile. Ne içmeli, bu sıcakta da çay 
içilmez ki. Garson görünürde yok. Servise çıkmıştır. Bu 
kahve kazancının çoğunu çevre dükkânlara çay dağıtarak 
sağlar. Aynı masaya oturduğunu fark edince gülümsüyor. 
Alışkanlık, birşeyler sürekli çekiyor insanı. Üç hafta önce 
akşam kalabalığının caddelere döküldüğü bir saatte İrfan’la 
Konak’sineması önünde buluşmuşlardı. İkisi de sabahtan 
beri dolaşmaktan yorgundu. İrfan’ın İstanbul’da son 
günüydü, gece Antalya’ya gidiyordu. Otobüste uyurum artık, 
demişti. Rahat uyuyabiliyor musun? Yorgun olunca öyle bir 
uyunuyor ki, üstelik rahat da oluyor. Otobüs her durduğunda 
acaba rie var endişesinden kurtuluyorsun. Geçen ay Sam
sun’a yine öyle gittim. Uyuyorum, birisi dürtüyor. Gözümü 
-biraz araladım, jandarma. Kimliği çıkardım, bakmadı bile. Bir 
yerlere oturalım, yürümekten usandım bugün. Bu kahveye 
getirmişti onu. Dışarda çekişmeli bir tavla partisi ve başında 
toplanmış izleyiciler, içerisi boş yine. Biraz gürültülü ama 
kimsenin onlara dikkat ettiği yok. Böyle ilginç yerleri de ne
reden bulursun, demişti İrfan. Burada kahve olduğunu bile 
bilmiyordum. Ona söylememişti, bu sokaktan doğruca gi
dince kaldığım eve varılır, yeni buldum orayı, geç gitmek is
temiyorum meraklanmasınlar diye ve ben yaz akşamı ka
ranlığı çökerken iyice ıssızlaşan, sessizleşen sokaklarda
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yürümeyi çok severim. Belki birkaç çocuk kalmıştır kal
dırımlarda oynayan, açık pencerelerden anneleri devamlı 
içeri çağmf. Onların gürültüsü bile insana şimdi herşeyin ne 
kadar sessiz olduğunu düşündürür. Apartmana varırsın, zili 
çalarsın, kapı açılır, merdivenleri çıkarsın, içeriye te
levizyona, çocuklara kısacası gürültüye girersin. İnsan so
kakta sessizliğe çıkar burada. Eskiden, dört yıl önce İstanbul’a 
geldiği ilk günlerde bu civardaki sokaklardan birinden 
geçmişti geceleyin. Şimdi hatırlamıyor hangisiydi. Yine bir 
yaz gecesiydi. Açık pencerelerden taşan ışık, televizyon, 
konuşmalar sanki başka bir dünyadan gelir gibiydi. Dünya; 
taş sokaklar, yüksek olmayan apartmanlar, kararan bir 
aydınlık ve lacivertleşen gökyüzü. İnsanın huzuru aramadan 
bulabileceği bir yer. Sonraki yaz gecelerinde de bu sokakları 
dolaşmaya gelmişti, nerede oturursa otursun. Ama çok 
olmuştu, en son 1978’de. Kolay mı gece yalnız dolaşmak, ya 
polis ya faşistler; üstelik mutlaka silah taşımak gerek ama o 
zaman da tedirgin oluyor insan ister istemez. Dokunma duy
gusu insanın ne gördüğünü belirler mi? Öyle oluyor, bele 
yaslanmış silah kabzası ve herşey değişik artık. Sessizlik ve 
ıssızlık artan tehlike demektir şimdi. Bir ekip arabası gelse 
üzerine birdenbire, nereye kaçıp saklanacaksın bu so
kaklarda?

Garsonun yanında durduğunu fark ediyor. Belki ne 
içeceğini sordu da duymadı ve duymadığını bilmeden 
yanıtını bekliyor.

“Pepsi var mı?”
Gidiyor, demek var. Pepsi yerine Coca Cola getirirse geri 

gönderecek. Biraz tatlı, sevmiyor. Pepsi geliyor. Bardağa 
boşaltıp birkaç büyük yudum alıyor. Bugün işim kaçta biter 
acaba, akşam yine buradan geçebilir miyim? Saat üçte 
buluşacağız, İki saat sürer mi, fazla sürer. Eh, yediye kadar 
sürsün isterse, yavaş yavaş eve gelinceye kadar da sekiz oku .
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Gündüzün gittiği gecenin henüz gelmediği saatler, serinlik, 
loşluk, sessizlik. Pepsiyi içip bitiriyor. Bir daha istesem mi? 
Saatine bakıyor, bire geliyor. Birazdan kalkıp yemek yemeli, 
garson da yine yok ortalıkta.

Düşünceleri kendiliğinden, engellemek istemesine karşın 
buluşmada konuşacaklarına gidiyor. Bedeni hemen ge
riliyor. Çetinle çetin bir konuşma yapacağız. Ne olacak 
bakalım? Nedenini bilemediği bir korku, tedirginlik sarıyor 
içini. Eli cebine uzanıyor, paketin ağzını bulup bir sigara 
çıkarıyor. Kibritin alevini biraz aşağıda tutuyor. Sigaranın 
yavaş yavaş yanışını izliyor. Hep böyle olur, önemli 
şeylerden önce içine korku dolar. Korkuyu önceden 
yaşamak gibi birşey bu. Yaşanıp bitirilse de sonradan kork- 
masa insan, olmuyor ki. Birkaç nefes çekiyor. Ne oldu bu 
adama böyle? Davranışları garipleşti, ne yapılsa ne söylense 
küçümsüyor, çok sinirli. Kendi başına bir iş yapmaya kalk
masa bari.

Çetin örgütün İstanbul’daki işçi önderlerinden biriydi. 
Uzun boylu, zayıf ve esmer olmasına bakanlar onun Trak
yalI olduğunu anlayamazlardı. Çorlu’da doğup büyümüş, 
Çerkezköy’de çalışmış, sonra İstanbul’a gelmişti. Önceden 
de ilişkileri vardı ama asıl gelişmesi bu arada olmuştu. Kar
tal’da kısa sürede iyi bir örgütlenme yaratmıştı Çetin. 
Konuşkan, kolay ilişki kurabilen, aktif ve atılgan birisi 
doğal olarak hemen yükselir. Geniş bir çevresi vardı. Kar
tal'da neredeyse tanımayan yoktu. İşçiler, sendikacılar -  
sendikada çalışıyordu- mahalledekiler, faşistler, polis. 
Gece yolda giderken iki defa kurşunlamışlar, zor kur
tulmuştu. Birisi faşistlerdi kesin. Öteki “İlerlemeciler” 
olmalıydı. Bir fabrikada grev var, Tekel’di galiba, grevin 
yönetilmesinde anlaşmazlık çıkmış. Herşeyi tek başlarına 
yapmak istiyorlar her zaman olduğu gibi, başkalarını önce 
kullanarak sonra dıştalayarak. Çetin önemli bir engeldi
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onlar için. Önce kavga çıkıyor fabrikada, iki taraftan da 
işçiler katılıyor. İki gün sonra gece kurşunlama. Kafamın 
üzerinden sıktılar, diyordu Çetin, korkutmak için. Üç gün 
İstanbul’daki tüm kadroyu yığmışlardı o bölgeye silahlı ola
rak. Faşistlere ve ötekilere karşı nöbet tutmuşlardı. Ötekiler 
de öyle. Çok iyiydi Çetin, insanın inanamayacağı, kav
ramakta zorluk çekeceği kadar iyi. Güvenilen, her sorunda 
aranıp bulunan, sözleri dinlenen ve yapılan, çok sevilen bir 
insandı. Bir semtin simgesiydi. Çocuklar bile tanırdı onu. 
Sonra birdenbire herşey değişti.

Darbe oldu. Çetin aranıyordu doğal olarak. Kartal’a gi
demiyordu, aslında saklandığı evden bile çıkmaması ge
rekiyordu ama sürekli uyarılara karşın ortalıkta dolaşıp du
ruyordu. Tanıdıklarını, arkadaşlarını görmek, onlarla 
dolaşmak ve oturup saatlerce ne oluyor, kim ne yapıyor, ne 
yapılabilir üzerinde konuşmak vazgeçilmez bir ihtiyaçtı 
onun için. Son buluşmalannda elinden kurtuluncaya kadar 
akla karayı seçmişti Mustafa. Tam altı saattir konuşuyorlardı, 
bir kahveden kalkıp ötekine oturarak ve yollarda dolaşarak. 
Sessiz, tenha sokaklan da sevmiyordu Çetin, ana caddeler. 
Düşüncelerini gür sesini hiç kısmadan anlatırken Mustafa 
onu dinlemekten çok çevreye bakardı sürekli. Şu kalabalıkta 
kaç sivil var kimbilir? Birbiri ardısıra geçen ekip arabalan, bi
risi tamsa! İlk fırsatta bir ara sokağa saptırırdı onu kendisiyle 
birlikte ve sonra yine cadde. Şimdi ona anlatsam böyle 
dolaşmanın ne kadar tehlikeli olduğunu dinler, sinirli sinirli 
başını sallar ve kabul eder. Aynlırız, aradan birkaç gün geçer 
ve benden ayrıldıktan sonra polisin sürekli gözetlediği çok 
tehlikeli bir yere gidip oturduğu, tanıdığı birkaç kişiyle 
konuştuğu haberi gelir. Bu adam akşama kadar dolaşacak ve 
konuşacak. Benimle yaptığı belki en az tehlikelisi. Dikkatini 
yeniden toplamaya, onu dinlemeye çalışıyor.

“Demek durum böyle? Bildiğimizden düşündüğümüzden
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daha da yaygın bir dağılma var tabanda, açıkçası artan bir 
yılgınlık var?”

Çetin, hiç şaşırmıyor deminden beri anlattığı şeyi Mus
tafa’nın yeni kavramasına. Eskiden de böyleydi bu adam, sa
atlerce aynı şeyi anlatırdı ama değişik örneklerle. Birinci, 
üçüncü veya altıncı saatte dinlemeye başlamışsın fark et
mezdi, anlardın. Şimdi de kaç olay anlatmıştı saatlerdir; on 
belki de on beş. Ama on akıncıyı da anlatmazsa düşüncele
rinin anlaşılmayacağına inanırdı. Eksik kalacaktı o zaman.

Sendikada birlikte çalıştığı arkadaşlarından ikisi daha ya
kalanmış ve tutuklanmış. Onlara yapılan işkenceyi anlatıyor. 
Birisinin durumu özellikle kötüymüş, yürüyemiyormuş. 
Önceden de defalarca anlattığı şeyler bunlar. Adlar değişiyor 
yalnızca, çoğunu da tanımadığı için bütün adlar aynı Mustafa 
için. Ama ya ötesi?

Bu iki arkadaşın, Rasim’le Muhittin’in karıları mahallede 
dedikodu yapıyorlarmış: Bizim adamları Çetin bu işe soktu. 
Sonra da onları yüzüstü bırakıp ortadan kayboldu. Herkes 
yakalanıyor, ona birşey olmuyor. Çok kızıyor Çetin; cahil 
kadınlar bunlar, akıllarına geleni konuşurlar ama başka in
sanların da kafasını karıştırıyorlar. Adamlar içerde, eve 
ekmek getiren yok, çocuklar aç. Ne olacak, ne olacak? Üç 
gün önce karanlık basınca mahalleye gidiyor. Mustafa 
şaşkınlıktan önünde yürüyen adama çarpıyor, pardon! 
İkisinin evi de zaten aynı sokakta. Kapıyı çalıyor. Rasim’in 
karısı onu görünce donup kalıyor. Biraz kıyma, biraz da erik 
almış çocuklar sever diye. Eline tutuşturuyor, para da 
bırakıyor. Mustafa bir daha çarpıyor, pardon! İnanılır gibi 
değil, deli bu adam. Polisin cirit attığı bir mahalle. Öteki evde 
Muhittin’in kansı önce tanımıyor onu karanlıkta. Sonra da 
çığlığı basıyor, polis diye. Atıyor iki paketi kapıya, aynı 
şeyleri onlara da almış kaçıyor. Para veremedim,diyor biraz 
üzgün. Belki de karı, bunu yakalatırsam kocamı bırakırlar
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diye düşünmüştür. Ama sanmıyorum. Geceleri eve dostunu 
getiriyormuş diyorlar. Birlikte basılacaklarından korkmuştur 
belki. Hecelere basarak söylüyor: Orospu! Muhittin duy- 
duysa mahvolmuştur.

Bir süre yürüyorlar sessiz, kızmak istiyor Mustafa, bu kadar 
kendi bildiğince sorumsuzca hareket etmesine karşı bağırıp 
çağırmak istiyor. Yapamıyor. Kızdığı şeylerin yapılmasından 
gizli bir mutluluk duyuyor, kendinden bile gizli. Öyle bu
nalmış ki insanlar baskıdan ve herşeyi kısıtlı yaşamaktan, 
baskıya boş vererek yapılan, yanlış, çok tehlikeli ama şu veya 
bu nedenle başarılı da olmuş birşeye kızamıyorlar. Anlatmaya 
devam ediyor Çetin. Ertesi gün herkes duymuş ve inanmış ki, 
kimse onları ortalıkta bırakmamıştır. Muhittin’İn karısıyla 
kimse konuşmuyormuş, tecrit etmişler. Rasim’in karısını ka
rakola çekmiş polis. Sen neden bağırmadın diye, ‘bir gece 
dövüp bırakmışlar. Herkesin morali iyiymiş. Şimdi karanlık 
basınca başka kadınlar da bekliyormuş sokak kapılarının 
ardında. Siviller de çoğalmış mahallede, geceleri de dolaşı
yorlarmış. Herkes Çetin’i bekliyor.

Üç günde bu kadar haberin nasıl alınabileceğini düşünüyor 
Mustafa. Düşündüğünü unutuyor sevincinin içinde. Şimdi tüm 
İstanbul’a, Trakya’ya, Bursa’ya, Ege’ye yayılır bu. Bir yerlerin 
iyi olmasına o kadar çok ihtiyaç var ki. Ayrılırken cebindeki 
tüm parayı veriyor Çetin’e. Şöyle yap böyle yap demiyor, dik
kat et, diyor yalnızca. Ne güzeldi o akşam eve dönerken so
kaklar.

Parayı masaya bırakıp çıkıyor. Yukarıya yürüyor, biraz 
sonra cadde. Pangaltı’da öğle sonrası canlılığı. Bu kaldmm 
hep kalabalıktır, karşısı tenha. Yukarıda Feriköy mezarlığının 
uzun beyaz duvarı önünde pek yürüyen olmaz. Daha 
aşağıda dükkânlar var oysa, yine de herkes bu yanda. Bir 
balıkçı sanki birşeyleri iyice göstermek ister gibi tüm 
ışıklarını yakmış. Ama tezgâhlar karanlık yine de, balıklar zor
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seçiliyor. Işıklar çarpışıyor burada, çok ışık karanlık yapıyor. 
Ne olacak, ne olacak? Çetin’le konuşmalanndan sonra 
duyduğu sevincin yoğunluğunu taşımıştı saatlerce. Yüklüce 
bir para verdiğinin ertesi gün farkına varmıştı. Çetin’in parayı 
ihtiyacı vardı, söylemeden anlamıştı bunu ve yine olacaktı o 
mahalleye gittiği sürece, ama para herz’aman bulunmuyordu 
ve yalnızca Kartal değildi ki. Dolapdere’ye inen yokuşun 
başında karşıya geçiyor. Tan Sineması’nın önü her zamanki 
gibi seyyar satıcılarla dolu. Kalabalıktan sıkılıyor, tenha bir 
yer bulmalı. İnsanları gördükçe düşünmesi, sorunlarına kafa 
yorması, çözüm yolları ve olanakları bulması gereken in
sanların çokluğu geliyor aklına.

Yeniden karşıya geçiyor. Rastgele bir vitrinin önünde du
ruyor. Modeller, kumaşlar, giysiler... Çeşit çeşit, saymaya 
başlıyor, sonra vazgeçiyor. Fiyatları bu kadar pahalı mı? Eliy
le cebindeki parayı yokluyor. Bu kez önceki kadar fazla 
değil. Yetecek mi Çetin’e? Yine herkese dağıtarak bitirmiştir 
parasını. O istemez ama anlarsın olmadığını ve mutlaka ve
rilmesi gerekir. Yemek yemesem, sırası mı şimdi İskender ye
menin? Yemesem ne olacak, neyi çözer o kadarcık artan 
para? Buluşma saati yaklaştıkça huzursuzluğu artıyor. 
Buluşmayınca çözülmüş mü oluyor sorunlar? Bir sürü insan 
hapiste, çoğu işçi ve evlerinin tek çalışanı. Hapisha'neye para 
gerek, ailelere, avukatlara, bize, öteki bölgelere, heryere 
para gerek. Ne olacak, ne yapacağız? Vitrinden uzaklaşıyor, 
öyle rastgele yürümeye başlıyor. Arabalar, otobüsler in
sanlar... Arkası açık bir jandarma cemsesi tercihli yolda ağır 
ağır gidiyor. Dört jandarma silahlarını bacaklarının arasında 
elleriyle tutmuş çevreye bakıyor.

Bu soruyu bütün açıklığıyla sormuştu İrfan'a. Çetin’in an
lattıklarına başka bilgileri de katarak. Hiç heyecanlanma be
lirtisi göstermeden dinlemişti.

“Ne öneriyorsun, soygun mu yapalım?”
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“Bilmiyorum veya yapabiliriz. Ama mutlaka bu insanlara 
yardım etmeliyiz.”

“Düşün ki para bulduk bir yerden ve yardım ettik. Ge
lecek ay yine aynı durum. O zaman nasıl yardım edeceğiz?” 

Susmuştu Mustafa. Hiç olmazsa bu ay birşeyler yapalım, 
gelecek ayı sonra düşünürüz diyememişti. Anlamsızdı bu, bi
liyordu. Biliyor muydu gerçekten, içindeki bitmeyen te
dirginlik neydi öyleyse?

“Ne yapacağız, diye sormuştu birden patlarcasına. İlişkiler 
dağılıyor, insanlar gidiyor, her yanda güvensizlik. Ne 
söylesek inanmıyorlar. Nasıl yeniden güven vereceğiz on
lara? Böyle giderse yakında herkes kendi derdine düşecek, 
en başta da Çetin.”

Susup bakmıştı yüzüne sözlerinin etkisini ölçmek is
teyerek. Biliyordu değil mi, Çetin herhangi bir kişi değildi. 
Bir bölge demekti o. Eskiden Çetinciler derlerdi o bölgedeki 
taraftarlara, kadrolara. Çetin gibi konuşur, giyinirlerdi. Mi
miklerini bile ona benzetmeye çalışanlar vardı. Çetin’in 
kızdığı adama kızar, sevdiğini severlerdi. Çetin birşeye 
inandı mı, bir bölge inanmış demekti. Hoşlarına giderdi bu 
durum o zaman ve ne kötü şimdi.

İrfan hep başını sallayarak dinlemişti. Kısa boyuna göre 
büyük sayılabilecek bir kafası vardı. Saçları dökülmüş 
olduğundan daha da büyük görünüyordu. Alnı çizgi çizgiydi. 
Konuşurken bu çizgiler sürekli hareket edip birbirine 
karışırdı. Haklısın, demişti. Zor bir sorun karşısında söze hep 
böyle başlardı. Hatta karşısındakinin haklılığını artıracak 
yeni örnekler de verirdi. İnsan onun kendisi gibi 
düşündüğüne inanmaya başladığı an, o hak verdiklerini 
yavaş yavaş geri alarak kendi düşüncelerini açıklamaya 
başlardı. Beyazdan siyaha yumuşak bir geçiş olurdu bu. 
Olası birkaç itiraz da karşılandıktan sonra konuşmanın bi
timinde yine hemfikir olunurdu, ama İrfan’ın fikrinde.
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Önceden ne kadar kararlı ve öfkeli de hazırlanılmış olsa 
boşunaydı.

Bugün de hep aynı yerlerde dolaşıyorum. Konak si
nemasına gelmişti. Afişlere ilgilenmeden baktı, sinemayı sev
mezdi. Geri döndü. Artık yemek yemeli.

“Ne olacağını bekliyorduk? Ülkede binlerce insan ya
kalanırken hiç kayıp vermeyeceğimizi mi? Bizim de- 
insanlarımız yakalanacak, işkence görecek, hapsedilecek, ai
leleri zor durumlara düşecek Bir bölümü pasifleşecek, bir 
bölümü herşeyi tümden bırakacak. Bunlardan kaçamayız. 
Sen ailelere, hapishanedekilere düzenli olarak yardım et
meliyiz, diyorsun. Doğru ama bir hesapla bakalım bu du
rumda kaç kişi var? Devlet bütçesi zor yeter onların ih
tiyaçlarını karşılamaya.” Duruyor, Mustafa suskun. İstekler 
çıfpınıyor içinde, ama nasıl?

“Olanaklanmız kısıtlı, onları heryana dağıtamayız. Örgütü 
korumak zorundayız. Gelecek için bunu yapmak zo
rundayız. Bugün en az kayıp yeren kazanacaktır gelecekte. 
Bu kadar baskı en fazla birkaç yıl sürer, tıpkı 1971’deki gibi. 
Fırtına gibi bir eserler, sonra çekilirler. O zaman ortalık 
bomboş olacak. Ya biz nerede olacağız şimdi elimizdeki ola
nakları iyi kullanamazsak? Hapishanede, mezarda veya 
dışarıda darmadağın olmuş durumda. O güne kadar ken
dimizi korumak zorundayız. Zaten kayıpları azaltabilmek 
için örgütsel çalışmayı en aza indirdik. Bildiri, afişleme, pul
lama, pankart asma, yazılama; bunların bile yapılmasını dur
durduk. Polisin dikkatini daha fazla çekmenin gereği yok. 
Sorunlara günlük değil de uzun erimli bakabiliyorsak eğer, 
bu fırtınanın geçmesini bekleyeceğiz.”

Mustafa’ya bakıyor, konuşma bitti demek. İrfan karşısın
dakinin gözlerine bakınca anlaşılır bu ancak. Arada durur, 
bitti sanırsın, tam konuşacakken yeniden başlar ve sonra 
karıştırmaya başlar insan söylemek istediklerini. Kendimizi
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korumalıyız, ötekilere şimdi bakamayız. Politik deneyim bu 
mu, gerektiğinde insanlara sırtını dönebilmek? Yüzünü 
buruşturuyor, hoşlanmıyor bundan. Yine de o gün birşey 
söylememişti. Konuşacağı herşey önceden saçma geliyordu.

“Nasıl yakaladılar adamları unuttun mu, hepsini bir arada? 
Bu darbenin altından yıllarca kalkamazlar. İlk günlerde çok 
hızlıydılar, ne oldu sonra?”

“Hâlâ savaşıyoruz diyorlar ama!”
“Onlar ancak savaşmak fiilinin çekimini yaparlar, savaştık, 

savaşıyoruz, savaşacağız.”
Birlikte gülmüşlerdi. İrfan büyük darbenin başka bölge

lerdeki etkisini anlatıyordu. Herkesin kafası karışıkmış. Bu iş 
burada biter, diyenler bile varmış. Yakalanandan çok fazla 
dağılan, ilişkisini koparan, başının çaresine bakmaya yönelen 
varmış. Ankara’da daha dün çalımından yanına yaklaşı- 
lamayanlar bir iyi olmuşlar ki sorma. Bize en yakın örgüt siz- 
siniz, diyorlarmış. Yakında bunlardan çok adam ayrılır.

Farkına varmadan hızlandırdığı adımlarıyla lokantaya 
girdi. Dibe kadar yürüdü, sonra hiç müşterinin olmadığını 
düşünüp geri döndü. Ortalarda bir masaya oturdu. Hemen 
yanına gelen garsona söyledi. Midesi kazınıyordu. İlerde vit
rinin sağındaki dönerin yanında oturan beyaz önlüklü adam 
kalkıp, yanına gelen garsonla konuşarak bıçağını bilemeye 
başladı. Döneri, pideyi keser, yoğurdu koyar, en fazla on da
kika. erken gelmediğim iyi oldu. Dolu lokantada yemek bek
lemekten nefret ederdi.

Birden Selçuk’u anımsadı. Yine rastlantı sonucu karşılaş
salar ne kadar iyi olurdu. Aslında söyleyebileceği bir şey de 
yoktu, ne olabilir ki böyle bir durumda? Nasılsın, ne 
yapıyorsun diye sorabilirdi o sustukça birşeyler anlatmasını 
bekleyerek. Selçuk örgütte iyice yükselmiş olmalıydı, zaten 
yakalanmayan kaç kişileri kaldı? Bittiler veya bitmeye çok 
yaklaştılar. O gün, daha büyük yakalanma henüz du
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yulmadığı zaman bile ne kadar sinirliydi. Adama poliste 
hakkında söylenenleri aktarıyorum, o bir an önce benden 
uzaklaşmaya çalışıyor. Aslında, hiç anlatmayabilirdim de, ne 
anlar bunlar? Yine de iyi yaptığını hissediyor bir an. Şimdi bir 
kez görüşebilseler ve o hiç konuşmasa da olur. İkisi de an
layacaktı, Mustafa neden soruyor ve o neden anlatamıyor. 
Kollarım öne uzatıp geriniyor. Öf be! Güzel oluyor böyle 
zamanlarda devrimcilik. Yıllarca* az • rriı çektik bu he
riflerden? Bize “Mahir’in inkarcıları” derler, sanki kendileri 
savunuyormuş gibi. Sayıları da fazla ya, havalarından yan
larına yaklaşılmaz. Ne oldu şimdi, her kasabada varız diye 
öğündükleri o örgüt? İrfan haklı galiba, kendini koru yeter 
bu dönemde.

Garsonun elinde gelen tabağı izliyor. Bu kez yavaş ye
meli. Kendini tutmak istemesine karşın hızlı yemek yerdi. 
Gerçi midesi ağrımazdı ama yediğinden de birşey anlamazdı. 
Tabak dolu gelip boş gider ve karnı doyardı, o kadar. Zaman 
var nasıl olsa, şimdi şu yemek ağır ağır zevkle yenmez mi? 
Düşüncelerine giren Kerim’i unutmaya çalıştı. Yemek yerken 
iyi şeyler düşünürdü hep. Düşündükçe coşar,, coştukça hızlı 
yerdi. Pideyle birlikte salçalı-yoğurtlu etten bir parça aldı. 
Güzel olmuş!

Kaç gündür Kerim’den haber bekliyor. Bizimkilerden bi
riyle karşılaşmış. Sorumlu bir kişiyle görüşmek istiyormuş. 
Zor durumdaymış. Örgütle bağlantısı kopmuş, kurmak da is
temiyormuş. Bu yakalanma onu çok sarsmış, söylememiş 
ama belli oluyormuş. Bağlantı kurunca yakalanmaktan kor- 
kuyormuş. Kerim’de bile bu kadar güvensizlik var demek. 
Bizden ne isteyebilir; kalacak yer, para? Buluruz! Büyük lok
malarla yiyor. Buluruz! Kerim önemli. Bir an canı sıkılmış 
-gibi duruyor nereden bulacağını düşünürken. Önemli değil, 
buluruz. Kerim koparsa .bunlardan, hele de bizimle yakın 
ilişkisi olürşa-,- İstanbul’da tutunamaz, çökerler. Turgut ve
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ötekilerle de yakınlaşmanın yollarını aramak gerek. Kafalar 
karışık, moral bozuk; bastırmanın tam zamanı. Bardaktaki 
suyu bir dikişte içiyor. Yemek bitti bile. Kalan az pideyle 
yoğurtlu salçayı sıyırıyor. Evet, çökerler! Birden durumün hiç 
de kötümserliğe kapılmayı gerektirmeyecek kadar iyi 
olduğunu düşünüyor. İyi denemez aslında, kötü değil. Gar
sona kadayıfı söylüyor. Başkaları bizden daha da kötü. Şu işe 
bak! Kerim bir zamanlar, benim inkarcılarla, pasifistlerle 
konuşacak sözüm yok diye selam bile vermez, başını 
çevirirdi. Neler oluyor dünyada! Kadayıfı hızlı yemesine 
aldırmayarak bitirdi. Yeniden su içti. Kalkmalı artık. Hesabı 
ödedi.

Dışarda hava biraz bulutlanmış gibiydi. Önceki kadar 
sıcak değildi. Biraz yürürüm, sonra buluşmaya giderim. Kal
dırımlardaki kalabalık daha da artmıştı. Birilerine çarpmadan 
yürüyemezdi insan. Kendini alışveriş yapan, vitrinleri sey
reden, konuşan, yürürken bazan birşey unutmuş gibi aniden 
duran, geriye döndn akıntıya bıraktı.

Trafik şimdiden tıkanmıştı. Otobüsler, dolmuşlar, özel ara
balar, aralanndan karşıdan karşıya geçen insanlar, koma ses
leri. Her yanı dolu ve kıpırdayan bir cadde. Başını yukarıya 
kaldırdı. Caddeden duman, ısı ve yorgunluk yükseliyor, hava 
adeta kıpırdıyordu. Dolmuşların, tıkış tıkış dolu otobüslerin 
camlarından bakan bezgin yüzler. Herkesin suratı asık, 
yürüyenler de öyle. Kederli bir canlılık bu, çok yorgun olunca 
da kederleniyor insan. Koşturmak, hele de sonuç alamadan 
koşturmak, insanı en çok yoran bu. Neler çektik! Bir ara ner
deyse, olmuyor, biz bu işi beceremiyoruz, deyip herşeyi 
bırakmayı düşünecek durumlara geldik. İnançların isyan edi
yor ama yetriliyor ki. Kısa bir süre içinde aranma durumuna 
düşen yüzlerce insan; sahte kimlik taşımaları, yurtlara, eskiden 
kullanılan buluşup-konuşma yerlerine, ailelerinin-akrabalannın 
yanma uğramamaları gerekiyor. Olmuyor, alışkanlıklar çok
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zor değişiyor. Ankara’da polisin iyi tanıdığı ve şiddetle aradığı 
biri Zafer pasajında dolaşırken yakalanıyor. Üzerinde başka 
kimlik var ama tanındıktan sonra neye yarar? İrfan, polis Pa- 
tagonya’da bile bulamayacağı adamı Zafer pasajında buluyor, 
diyordu. Birlikte gülmüşlerdi, başka ne yapılabilir?

Bir başkası, Haşan, İstanbul’da yakalandı. Hem de nasıl? 
Polisin yakından tanıdığı biri değil ama aranıyor. Başka kim
lik taşıyor. Bir aramada polis kimliği alıp adını somyor. 
Haşan kimlikteki adını hatırlayamıyor bir türlü. Başka birisi 
olmaya çalışmak o kadar zor ki. Kafadan bir ad söylüyor, tut
muyor. Gidiş o gidiş! Ardından yeni yakalanmalar. İnsanlar 
konuşuyor, soruyor, tartışıyor, anlıyor nasıl davranması ge
rektiğini ve gidip yakalanıyor. Akılsızca, çocukça, hem de hiç 
beklemediği bir anda. Öyle mi gerçekten, belki öyledir ama 
tümü değil. Şans çok önemli. Bir rastlantı olur, hiç olmayacak 
yerde yakalanırsın veya inanılmaz bir şekilde kurtulursun. 
Çetin örneğin, nasıl yakalanmamış o gece o mahallede? 
Neyse, geçti sayılır bunlar artık. Bir aydır önemli bir ya
kalanma olmadı. Ya sesimiz çıkmıyor diye peşimizi bıraktılar 
ya da iyice öğrendik böyle bir dönemde nasıl davranılması 
gerektiğini. Belki ikisi de.

Bir şekercinin önünde durdu. Vitrindeki gözlerde renk 
renk akide şekerleri yığılıydı; kırmızı, beyaz, sarı ve cevizli, 
çok renkli. İstanbul’a ilk geldiği günlerde bazan dakikalarca 
durup bu şekerleri seyrederdi. Sonra kırmızısından -baha
ratlıydı, hoş bir tad bırakıyordu insanın ağzında- ve ce
vizliden birkaç yüz gram alırdı. Alay konusu olmuştu ar
kadaşları arasında, çocuk gibi durmadan şeker yediğinden.

“Samsun’da şeker yapmazlar mı Mustafa?”
“Yaparlar ama bu kadar güzelini değil.”
Sonraki yıllarda alır ve kimseye göstermeden yerdi. Ne

dendir bilinmez, insanlar hep alay edilecek birşeyler arıyordu 
birbirlerinde. Her gece dişlerini fırçalayan biriyle dalga
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geçerlerdi. Devrim gecesi, her saniyen doluyken de fırçalayacak 
mısın dişlerini; gülüşmeler, kahkahalar. Mustafa da gülerdi 
aynı soruyu sormasa da. Dükkâna girdi, yüz gram birinden 
yüz gram ötekinden aldı. Şeker külahını özenle cebine 
yerleştirdi. Şimdi canı istemiyordu ama eve dönerken yerdi. 
Akşam sakinliği, sokaklar ve şeker.

Yine kahveye otursam mı? Saatine baktı, fazla zamanı 
yoktu. Cam çay içmek istiyordu ama Çetinle bir yere otu
rurlardı nasıl olsa. Anlatacaklarından sonra Çetin’in yüzünün 
alacağı şekli düşündü. Güldü. Çok şaşıracaktı. Sözü ona 
bırakmadan hemen başlayacaktı anlatmaya. Çetin konuşmaya 
bir başlarsa saatler sürer ve dahası anlatacaklarını bitirmeden 
sen araya girip kessen ve başka şeyler anlatsan da anlamaz, 
sen sustuktan sonra sanki hiç konuşmamışsın gibi devam 
ederdi ve sonra herşeyi yeniden açıklamak gerekirdi. Bir gün 
ona şakayla, senin kafan tek kanallı, demişti. İçindekini 
boşaltmadan birşey almıyor.

Çetin’e en kısa zamanda yurtdışına gitmesi gerektiğini 
söyleyecekti. Gereklilikten öte bu bir karardı. İrfan’ın bulduğu 
çözüm böyleydi ve gerçekte en iyisi de buydu. Çetin ya
kalamışa İstanbul mahvolur, başka bölgelere de sıçrar. Sen
dikacılık nedeniyle sürekli dolaştığından bilmediği yer, ilişki 
yok nerdeyse. Çetin konuşmaz normal olarak ama şimdi nor
mal olmayan o kadar çok şey oluyor ki. Çetin’e yurtdışına gi
deceksin demek, öbür dünyaya gideceksin demek gibi 
birşeydi. Hiç düşünmediği ber yerdi orası, dünyanın dışındaki 
bir dünya. Duruma göre Suriye veya Almanya’ya gidersin. 
Kann ve çocuklarının ihtiyaçlannı burada biz karşılarız. Geçici 
bir gidiş bu. Ortalık yatışınca dönersin. Şu dönemi atlatmamız 
gerek, anlıyorsun ya. Ne kadar az kayıpla atlatırsak, gelecekte 
o kadar iyi oluruz.

Karşı çıkacaktı Çetin, biliyordu. Ama karardı bu ve yine de 
çekiniyordu Mustafa. Eskiden olsa biraz söylenir ama uyardı
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Çetin, ya şimdi? Benim sizin gibi adamlarla işim yok, deyip 
kopartırsa ilişkiyi. Aklına geldikçe paniğe kapılıyordu, ne ya
pacaktı o zaman? Yakalanırsa kötü olur, yakalanmaz başka 
bir örgüte girerse daha kötü. Prestijimiz sıfıra iner. İrfan 
uyarmıştı, Çetin’in Selçuklarla bağı olabilir. Kartal’da üstüste 
iki kez yazılama yapmışlar, sonra da yakalanmışlar. Kısa 
erimli düşünenler için etkili oluyor. İnsanlarda öyle bir hınç 
birikmiş ki, mutlaka birşeyler yapılsın istiyorlar, sonucu ne 
olursa olsun.

Zayıf bir olasılık ama olabilir. Çetin’in onlarla bağı olabilir. 
Bugünlerde kimin eli kimin cebinde belli değil zaten. Kerim’i 
duyunca şaşıracaktır ama. Geçen yıl sendika genel ku
rulunun yapıldığı salona Çetin’i sokmamak için kavga eden
lerden biri de oydu. Belki de inanmaz. İnanmasın, bir dahaki 
buluşmaya yanımda getiririn Kerim’i. Gülüyor. Demek siz
den bize geçenler bozuluyormuş, öyle mi Turgut efendi? 
Göreceğiz bakalım, göreceğiz.

Ağzına bir şeker attı. İşe bak, daha yeni yemek yedim 
ama karnım acıkır gibi oluyor. Yemekten sonra he
yecanlanıp sinirlendiğinde çabucak boşalıyordu midesi. 
İrfan’da gastrit var, benimki sağlam henüz. Bakmadan 
kırmızı şekerden almıştı anlaşılan, ağzına güzel ve keskin 
bir koku yayılıyordu. Buluşacağı sokağa gelmişti. Saatine 
baktı, daha on dakika vardı. Sokağı sonuna kadar 
yürürüm, ilerden geri dönerim. O zamana kadar da Çetin 
gelir.

İki yanında birkaç katlı apartmanlar dizili, sadece öğleyin 
kısa bir süre güneş aldığından biraz karanlık ve nem kokan, 
taksilerin, kamyonetlerin egzoslarını bağırtarak geçtiği, yu- 
kardaki ana caddenin tüm gürültüsünü içine çeken bir so
kaktı bu. Apartmanların ilk katlarında bakkal, manav, kasap, 
kırtasiyeci, terzi, elektrikçi ve bir de kahve vardı. Oturma ve 
ticaret sokağı. Kalabalık ve gürültülü ama yine de herkesin
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birbirine, gelip geçene dikkat ettiği bir sokak.
Manav iri yarı, göbekli bir adamdı. Müşteri olmamasına 

karşın devamlı hareket halindeydi. En üstteki şeftalilerin ye
rini değiştirip yeniden diziyor, üzüme konan sinekleri 
kovalıyor, sanki kendisi alacakmış gibi kavun ve karpuzları 
elinde hoplatarak, üstüne ve altına bakıp vurarak dikkatle 
inceliyordu. Akşam dükkâna gelen ortağına, kendi halinde 
bir adama benziyordu, diyecekti. Genç sayılmazdı, başında 
saç kalmamıştı. Birden olaydan sonra bir polisin yüksek 
sesle gençlere küfrettiğini anımsayıp düzelterek, belki 
gençti de yaşlı gösteriyordu, dedi. Bu işlere neden karışırlar 
bilmem ki!

Kahveci de Mustafa’yı iyi anımsıyordu. İki saat önce kah
veye gelen dört kişi pencere yanındaki bir masaya oturup 
çay istemişlerdi. Birisini tanıyordu, Şişli Emniyet Amir- 
liği’nden. Hayrola abi? Operasyon var! Sürekli onları 
gözlemişti merakından. Birbirlerini dürttüklerinde kahvenin 
önünden geçen adamlara bakmıştı. İlk bakışta çıkaramamıştı 
hangisi olduğunu. Anarşistlerin de tipleri belli olmuyor ki. 
Sonra servis yapmak bahanesiyle masadan kalkan polislerin 
peşinden dışarı çıkmıştı. Elektrikçi dükkânının önünde 
duran adama doğru yürüyorlardı yavaş yavaş. Nasıl da an
lamadım, tam anarşist! Bir cebi kabarık, kesin bomba vardır. 
Hızla içeri girmişti. Bir an sessizlik, sonra bağrışmalar 
ardından silah sesleri. Sokak kahveye dolmuştu bir anda, 
panik.

Ne olup bittiğini dışardaki gürültü nedeniyle merakla 
dükkân kapısı önüne çıkan elektrikçiden öğrenecekti. Nor
mal bir müşteri gibi vitrine bakıyordu sanırım. Dört kişi 
çevresini sarınca birden kaçmak istedi. Biraz boğuşma oldu 
ama ellerinden kurtuldu. Polislerden biri, dur diye bağırdı. 
Öteki silahını çekip dört el ateş etti ardından. Koşarken 
kaldırım kenarına düştü. Yanına yetiştiler tümü de si
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lahlarını çekmiş olarak. Hemen cebine baktılar. Şişkin bir 
kağıt çıktı, külah gibi. Ne varsa içinde? Kısa zamanda öldü 
sanırım. Önemli adammış, öyle diyorlar. Bir görsen, kimse 
yoktu sokakta, dört kişi ve cesetten başka.
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VI

Mustafa öldü! Gazetedeki fotoğrafa yeni birşey görebilmek 
umuduyla daha yakından bakıyor. Üzerine gazete örtmüşler. 
Büyük lekeler var gazetelerde, kan lekeleri. Fotoğrafın 
altında büyük başlık: Anarşistin sonu. Daha altta iri siyah 
harflerle: Polise karşı koyan anarşist kaçarken vuruldu. İki 
yeni suç işlemiş öncekilere ek olarak; karşı koymak ve 
kaçmak. Kolları iki yanma bitişik öylece yatıyor. Vurulunca 
böyle düşmez insan. Arkadan vurulmuş, sonra sırtüstü 
çevirmişler. Başında iki kişi duruyor, polis olmalı. Yalnızca 
ayaklan çıkmış fotoğrafta.

Gazeteyi katlayıp masanın yanına koyuyor. Başka şey oku
mak istemiyor şimdi. Diğer üç gazeteye de bakmıyor. Oysa 
her sabah Hürriyet, Milliyet, Tercüman ve Günaydm’daki ope
rasyon, yakalanma, yaralı ve ölü ele geçirilme haberlerini; 
sıkıyönetim komutanlıklarının, il emniyet müdürlüklerinin 
açıklamalarını öncelikle ve dikkatle okurdu. Bir sigara#daha 
yaktı. Ağzının içi zehir gibiydi. Allah kahretsin!

Gözü kendiliğinden gazetelere gidiyor yine. Milliyet ne 
yazmış acaba? İlk sayfada ne fotoğraf var ne de haber. İç 
sayfada öyle küçük bir haber. Canı sıkılıyor. İnsanın 
ölüsüne bile önem vermiyorlar. Katlayıp ötekilerin üstüne 
koyuyor. En iyisi yere atmak hepsini. Vazgeçiyor, kaldınp
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arkasındaki divana atıyor. Orada görünmeden dursunlar 
biçaz.

Mustafa öldü! Öleceğini hiç düşünmediği kişilerden bi
riydi Mustafa. Nedense insan ölümün yalnızca kendine ve 
yakından tanıdıklarına gelebileceğini düşünüyor. Daha 
doğrusu, belki de başka ölümler ilgilendirmiyor onu. Sahip 
çıkılamayan ölüm neye yarar? 1977 Bir Mayıs’ından sonra 
nerdeyse kavga edeceklerdi Mustafa’yla. Otuz dört ölü var, 
birisi polis, kaldı otuz üç. İki tarafında bizdendir diye sa
hiplendiği ölüler vardı. Hangi örgütten daha fazla ölmüş, 
önemliydi bu. Birkaç gün sonra hangi ölü kimin, belli 
olmuştu. Yalnızca bir işçi üzerinde anlaşamıyorlardı. Mus
tafa, bizdendir diyordu. Oysa doğru değildi bu. Sonra iyice 
soruşturup öğrenmişlerdi. Gerçekten de onlardanmış. Epey
ce kızmıştı kaç gündür boşuna uğraşmışız düşüncesiyle. 
Hemen unutmuştu o adamı, doğum yerini ve yaşını bile 
öğrenmişti oysa.

İlk kez Erdal Eren’e üzüldüm. Üzülmek gerektiği için 
değil, gerçekten üzüldüm. Çocuk yaşta astılar; ince beyaz 
yüzünde ölümü görmüş, kabullenmiş ve nasıl davranması 
gerektiğini bilen bir ifadeyle. Sonra eskiden çok kullandıkları 
bir ara sokak duvarında. Erdallar Ölmez, diye yazıldığım 
görmüştü, beyaz badananın üzerine kırmızıyla. Erdal asılalı 
birkaç gün olmuştu ve daha yeni yazılmıştı belli, belki dün 
gece. Badananın altından belli belirsiz önceki yazı oku
nuyordu: Kurtuluşa Kadar Savaş. Böyle şeylere çok kızardı, 
yazıları badanayla kapatılsa bile üzerine başka yazı 
yazılmasına. Hakaret, aşağılama gibi gelirdi. Şimdi birleşik 
sloganlar üretmişti yazılardan: Erdallar Kurtuluşa, Ölmeze 
Kadar Savaş. Saçma ama anlamlı.

Sonra rastlantıyla karşılaştığı, eskiden tanıdığı ve hiçbir 
zaman anlaşamadığı birisi, merhaba bile demeden, çok 
yazık oldu, demişti. Öyle adam kaptırılır mı? Anlamamıştı
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önce kimden söz ettiğini. Haberimiz olsaydı, ne yapar eder 
çıkarırdık onu Adana’dan, demişti sonra. Herkes çok 
üzülmüş Mustafa Özenç’e. Yakalanmamalıydı o! Bir onur 
sorunu yapmışlardı onu yakalayıp asmayı. O bölgede hiç 
kimseyi onun gibi aramadılar. Yazık oldu! Adamla ne 
konuştuğunu anımsamıyor. Birkaç kelime söylemiş olabilir, 
bizim insanımıza yazık oldu demek size düşmez anlamına 
gelebilecek. Kızmış mıydı ondan ayrılıp yürürken? Ne mer
kezinizi, ne Özenç’i koruyamadınız yazık size! Aşağılamalar 
da inceldi 12 Eylül’den sonra, yazık oldu deniyor. Aklından 
geçen bir adla adamın yüzü çakışıyor, Turan. Halkın 
Birliği’nden Halkın Kurtuluşu’na geçmiş, oradan da bilmem 
nereye. Halkın sülalesi içinde dolaşıp duran birisi diye 
düşünmüştü gülerek. Sülale bitince gezi de bitecek. 
Gerçekten o anlamda mı söylemişti, yazık oldu diye? Belki, 
belki de değil. Söndürdüğü sigarasının son dumanı içinden 
görüyor yüzünü. Gerçekten üzülmüştü, yazık oldu derken. 
Düşünülmek, düşünüldüğünü bilmek güzel şey, birden be
lirip insanı kaskatı yapan anılar da olmasa. Turanla kav
galarını hatırlamak istemiyor şimdi. Mustafa öldü, yazık 
oldu! Gazetelere uzanırken iskeledeki son görüşmelerini 
düşünüyor. Keşke başka türlü davransaydım; sağol derdim 
verdiğin bilgiler için, biraz da hal hatır sorardım, tamam. 
Kabalık işte, öldü gitti adam. Başka şey düşünemiyor, ölüm 
çok taze daha. Demin baktığı gazeteyi alıp, ilk sayfayı 
hemen çeviriyor. Üçüncü sayfa. Yukarıdan aşağıya doğru 
bakıyor. Sol alt taraftaki fotoğrafta duruyor. Bir duruşma 
fotoğrafı; saçları sıfır numara kesilmiş, iyice zayıflamış bir 
grup sanık, arkalarında jandarmalar. Birisi konuşuyor ayak
ta, ifade veriyor herhalde. Fotoğrafın altındaki yazı kısa 
ama sıkıcı. Hep aynı sözler. Atlayarak okuyor. Sıkıyönetim 
komutanlığı mahkemesinde... yargılandılar... çeşitli tarihlerde 
karşıt görüşlü... yaralamak... pankart asmak... zorla para
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toplamak... ifadesinde... Haberin sonunda kalın siyah harf
lerle yazılmış cümleye kaydı gözleri. Biz onlar için savaştık, 
ama bu halk bizi anlamadı.

İnsan, saçmalığı kanıt gerektirmeyecek kadar açık olan 
birşey okuyunca ne yapar? Gülüp geçer, çabucak unutur 
veya içinden bu saçmalığı üretenlere sövüp sayar. Selçuk 
hiçbirini yapmadı, fotoğrafa dikkatle baktı. Duruşmadakileri 
tanımıyordu, haberde de hangi örgütten olduklan yazmıyordu. 
Yeniydi bu cümle ve saçmaydı. İnsan aklının düşünmeye 
gerek görmeden yadsıyacağı saçmalıklardan; tıpkı şiddete 
dayanmayan devrim gibi, köylülük yerine işçi sınıfının temel 
güç olması, halk savaşının yanlışlığı, 1971’de Parti-Cephe ey
lemlerinin maceracılık olarak nitelenmesi gibi. Yine de say
fayı çeviremiyordu bir türlü. Sıkıyönetim mahkemesine 
halkını şikâyet eden bir devrimci! Ne günlere kaldık? Sen 
halka anlatamadıysan kendini, suç onlarda mı?

Ayağa kalktı. Canı ne birşey okumak ne de yapmak is
tiyordu. Ev sıkıntısı basıyordu içini hergün biraz daha erken. 
Altı gündür buradaydı ve dışarı çıkmamıştı hiç. Genç bir karı 
kocanın sabah erkenden işe gittiği iki odalı küçük bir ev. 
Adam gitmeden önce gazeteleri getirip bırakırdı gün boyu 
sıkılmasın diye. Önceleri iyi oluyordu ama birkaç gün önce 
akşama doğru artan sıkıntısı artık sabahtan bastırıyordu. 
Belki yarın sabah uyanınca artık bu evde duramayacağımı 
anlayacağım. Sokağa çıkacağım, ne olursa olsun. Elleri 
arkasında yavaş adımlarla yürümeye başladı. Altı adım sonra 
duvar, dön geri, altı adım sonra dolap. Neyse ki çok küçük 
değil bu salon. Kaldığı evlerde canı sıkıldıkça böyle dolaşmayı 
severdi. Nereden gelmişti bu alışkanlık hatırlamıyordu. Ha
pishaneden değil, önceden de dolaşırdı. Odaları uzun evleri 
sever bu nedenle, eni dar olsun önemli değil. Mustafa da 
öldüğü gün artık evde duramadığından mı çıkmıştır sokağa? 
Yok canım! Biliyorlarmış geleceğini, beklemişler. Demek
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buluşması vardı. Böyle ölümler bir operasyonun durduğu 
noktadır genellikle. Adam yakalanır, şu veya bu oranda 
konuşur işkencede, yenileri yakalanır ve polis hızla 
yöneticilere doğru yaklaşır. Derken yakalanınca konuşursa o 
ana kadarki sayıdan birkaç kat fazlasını yakalatabilecek olan 
adam ölüverir. Polis çaresiz kalır. Öncekilere ne kadar 
yüklense boşuna, tıkandığı operasyon. Gözaltındakilere de 
kolaylık olur üstelik; falanı Mustafa öldürdü, filan emri ondan 
aldım, diğer evleri ben bilmem, o bilir. Ekibin de sinirleri 
zayıflamış anlaşılan. Silah da çıkmamış üzerinden, dört kişi ya
kalayabilirlerdi. Bunun başansızlık olduğunu düşünüyor polis 
için. Mustafa ve örgütü için başarıdır. Bu başarı da nerelere 
düştü artık. Polis daha dikkatli olur bundan sonra. Ürperiyor. 
Operasyon, işkence, çatışma, kaçıp kurtulma, ölüm, polisin 
taktikleri, karşı taktikler, pusu, baskın; yıllardır yaşamaktan 
tam bir profesyonel gibi düşünür olmuştu bunları, nesne be
lirgin şekilde kendi oluncaya kadar. Ürperiyordu o zaman. 
Son bir aydır İstanbul polisinin aradığı en önemli adamdı. 
Öyle söylüyorardı Selçuk inanmak istememesine karşın. 
Birkaç eylemin -bombalı pankart gibi eskinin önemsiz ey
lemleriydi bunlar- ardında Selçuk’u bulmuştu polis, aynca iki 
kişinin de yaralandığı bir soygunun planlayıcısı olarak 
görüyorlardı onu. Oysa alınan paranın küçük bir bölümü 
ulaşmıştı eline, yapanlar da yakalandıktan sonra. Artık in
sanları durdurmak*, n vazgeçmişti. Para gerek! Para yok! Eli
mizde silah var, istihbarat da, bir yeje girelim, banka olmaz, 
kuyumcu, galeri, ev ne olursa. Şu dönemde çok tehlikeli olur. 
Ne yapalım peki, parasızlıktan sokakta yatarken mi ya
kalanalım7 Yanıt yok. Yapın, dikkatli olun ama.

Paranın gerisi ne oldu -büyük bölümünü yakalattılar- 
Selçuk’ta. Kim getirdi bilgiyi, planladı, silahları kim buldu? 
Selçuk, Selçuk, Selçuk. Bu işleri yapan ve polisin tanımadığı 
birkaç kişiyi kurtarmak için başka ne söylenebilir? Buluştuğu
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insanlar ayaklı bomba gibi bakıyorlardı ona. Bir patlasa 
hiçbirimiz kalmayız. Sonunda Turgut, evde oturacaksın, diye 
dayatmış, diğerleri de desteklemişti. Meraklanmayın sağ ya
kalanmam ben; ya kaçarım, ya ölürüm. İyi bir silahı var 
şimdi. Barabellum, tam eline uygun. Birisi, Allahım sen 
aklımı koru, diyor şaka yapar gibi ama ciddi. Yollarında 
sürekli arama yapılan İstanbul’da silahla dolaşmak. Sonunda 
işte kapatmışlardı bir eve, dışarıya çıkmasını yasaklayarak ve 
bu çok tehlikeli durumuna en kısa zamanda bir çözüm bu
lacaklarını söyleyerek. Bir yandan da hoşuna gidiyordu 
Turgut’un ve diğerlerinin böyle insiyatifli davranabilmeleri. 
Şurada kaç ay oldu sorumluluk yükleneli, ne çabuk geliştiler! 
Sağ yakalanmamaya kesinlikle kararlıydı. Mahkemede 
alacağımız idam, en iyi olasılıkla ömür boyu hapis. Bir de 
günlerce sürecek işkenceden çözülmeden ve canlı çıkabilmek 
var. Asılmak ya da işkencede ölmek yerine çarpışır ölürsün, 
temiz iş. Senin görevini yapabilecek olanlar da yetişti artık. 
Bu köşe kapmacayı sonuna kadar oynamak, köşeler bitince 
de ölmek. Yeter artık!

Yorulduğunu hissediyor. Çabuk yoruluyor. Evde kapalı, 
hareketsiz kalmaktan mı, belki. Ama saatlerce uyuşa, açık ha
vada çıkıp dolaşabilse de azalmayacağını bildiği bir yor
gunluk var üzerinde. Bıkınca insan yoruluyor. Yalnızca 
bıkkınlığı yaşamak bile yoruyor. Git-gel, görüş, yakalandı, 
operasyon, para gerek, eylem düşün; hep aynı. Günler fo
tokopi olmuş ve başarı yok. Gün geçtikçe eriyoruz sesimizi 
duyuramadan. Turgut başardıkları -o  an için başardıkları 
çünkü sonra yakalanma olmuştu- birkaç eylemi göklere 
çıkarıyordu ama darbe öncesinin başarılarını yaşamadı ki o. 
Bu konuda konuşup moralini bozmuyordu, başarıyı çok 
hem de çok abartmaya o kadar çok ihtiyaç vardı ki şimdi. 
Bazen onun sözlerini tekrarlayıp moralini düzeltirdi bir an 
için de olsa. Ama bitmiyor sorular; biz halktık, ne idik, ne
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olduk? Geldiler, yönetime oturdular, herşeye el koydular. 
Doğru dürüst direnemedik bile. Çalıştık ama olmuyor.

Oturuyor. Bir sigara daha içsem mi? Tabladaki izmaritleri 
sayıyor. Şimdiden beş olmuş. Hızlı yürüyünce tıkanmaya 
başladığını fark ettiğinden beri fazla içmemeye çalışıyor. 
Olmuyor. Paketi ileriye itiyor. Yoksa yeni çay mı yapmalı? 
Hiçbir şey istemiyor canı. Sıkıntı çok erken başladı bugün. 
Saatine bakıyor, daha on bile değil. Gazetede demin 
okuduğu sayfa açık, öylece duruyor. Onlar için, ama- 
anlamadılar. Fotoğrafta konuşsana bakıyor. Uzun boylu, 
esasen zayıfken daha da zayıflamış, yanaklarının biraz 
çökmesiyle elmacık kemikleri çıkmış, yirmi yaşlarında bi
risi. Gözlerindeki ifadeyi göremiyor ama sanki kendisi için 
konuşuyormuş gibi geliyor. İnsan bazı düşüncelerini ancak 
yüksek sesle anlatınca anlar. Başkalarına anlatırken kendisi 
de anlar. Anlamadılar, ama daha önemlisi, anladılar 
sanmıştık. Yalnız kaldık, yalnız bırakıldık.

Birdenbire aklına gelen bu düşünceyle pencereye gidiyor. 
Tül perdenin ardından sokağa bakıyor. Karşı kaldırımda elin
de filesi yanında erkek çocuğu mantolu bir kadın yürüyor. 
Adımları çok yavaş, oyalanmak istiyor belli. Başörtüsünü 
düzeltiyor, durup çocuğun giysilerinin orasını burasını 
çekiştiriyor, cebinden çıkardığı mendille eğilip parmaklarını 
siliyor tek tek. Görünmemek için biraz kenarda durup ilgiyle 
bakıyor Selçuk, anlıyor. Alışveriş için manavın önündeki 
adamların gitmesini bekliyor. Mustafa ölmüş, kime ne!

Pencereden çekilip elleri arkasında dolaşmaya başlıyor 
yine. Bu kez çok yavaş, sık sık durup eşyalarda, pencerede, 
yerde ve tavanda, o ana kadar dikkatini çekmemiş bir 
ayrıntıya bakarak, dalgın. Ölmenin de tadı kalmadı artık. 
Mustafa nereye gömülür acaba? Ailesi gelip ölüsüne sahip 
çıkar mı? Çıkmazsa bir çukura atıverirler, sonra araşan bu
lunmaz. Belki Samsun’a götürür ailesi. Şanslı sayılır yine de.
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Samsun devrimci potansiyelin olduğu bir kent, mezannı 
unutmazlar orada. Masanın kenarında svrisinek ölüleri var 
dün gece öldürdüğü. Kanatları açık, yapışmış, öldürüldükleri 
gibi duruyorlar. Son sigarayı söndürmemiş, yanmış ve ma
saya düşmüş kül tablasının yanından, muşambayı karartarak 
sönmüş orada. Bunca şey unutulduktan sonra mı? Yine de en 
azından mezarını unutmayacaklar vardır. Örgütleri güçlüydü 
orada; herkes unutsa, onlar unutmaz.

Ölürsem beni İstanbul’a gömün, demişti iki yıl önce 
Kerim. Ali ve Yusuf’a. Hangi mezarlık olduğu önemli değil 
ama İstanbul’a gömün. Alaşehir’i istemiyordu, o insanı boğan 
sıkıcı ve gerici kasabayı. Ağlamalar, zırlamalar, bir de dini 
tören yapar insanı rezil ederler. Uzanıp paketten bir sigara 
alıp yakıyor. Çok içelim, boşver! Kaç gün yaşayacağımız belli 
değilken sağlığa dikkat numaraları yapıyoruz. İşgüzarlık işte. 
Dumanı derin bir nefesle içine çekiyor. İnsan ölünce en 
azından yaşadığı kent yerinden oynamalı. Öyle hergünkü 
gibi, hiçbir şey olmamış gibi davranmamalı insanlar. Bir dev
rimci öldü, Selçuk öldü! Ya elinde silahı çarpışarak ölmüştür 
ya da faşistler onu kahpece pusuya düşürmüştür. İkinci 
olasılığı beğenmiyor. Pusuya da düşürülse birkaç faşist te
mizleyebilmek pusuyu pusu yapmak gerek onlar için. Sonra 
büyük bir cenaze töreni, otuz bin kişi, belki de fazla. Bu 
kadar kalabalığın morgun önünden caddeye taşacağını, her- 
yanı kaplayıp trafiği durduracağını düşünüyor. Dursun! Her
kes yas tutacak, saygı duruşu yapacak. Kimisi onun her yana 
yapıştırılmış afişlerine bakarak saygıyla, kimisi istemese de 
korkuyla. Her yandan gelmişler cenazeye; Trakya, Sakarya, 
İzmit, Ankara’dan bile var. Tabut omuzlar üzerinde 
görününce sloganlar yükseliyor: “Kahrolsun Faşistler”, 
“Mahir-Hüseyin-Ulaş, Kurtuluşa Kadar Savaş." Tabutun önüne 
kocaman fotoğrafını taşıyan afişi yapıştırılmış. İnsan seli 
içinde görünmüyor tabut. Selçuk’un yüzü yalnızca, her
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yanında sıkılmış, havaya kaldırılmış yumrukların arasında 
ilerliyor. Caddeye çıkıyor tabut. İlerde kargaşa var. Polis yolu 
kesmiş, cenazenin mezarlığa kadar taşınmasını önlemeye 
çalışıyor. Heyecan son noktasına çıkıyor. Kısa tartışma 
hemen çatışmaya dönüşüyor, silahlar çekiliyor. Tabutun 
yanında bir grup kurşun sesleri arasında sol yumrukları ha
vada devrim andı içiyor, “Ölüm nereden ve nasıl gelirse gel
sin... ” diye başlayan.

Gözlerini siliyor. Ne zaman cenaze törenini düşünse 
gözlerinin yaşarmasını önleyemez, acıdan değil heyecandan. 
İstanbul’un -hatta Anadolu’nun- yüzlerce duvarına, Selçuklar 
Ölmez, yazılmış, afişleri yapıştırılmış. Polis dirisi sorundu, ölüsü 
daha büyük sorun oldu, diyor. Olaylar, olaylar... İstanbul 
Üniversitesi’nde, özellikle merkez binada, öğrenciler o gün 
derslere girmiyor. Belki de Selçuk’un sipere yatıp çarpıştığı 
duvar diplerini dolaşıyorlar. Ya sonra? Ulaş veya Cevahir olmak 
olası mı? Her yıl ölüm yıldönümünde afişler pankartlar asılan, 
korsan mitingler, silahlı eylemler yapılan bir devrimci olmak 
olası mı? Devrimci hareketin geriye dönüp baktığında gördüğü, 
andığı bir insan olabilmek. O zaman çoktan otlar bürümüş 
mezarında her yıl aynı gün uzaklardan gelen uğultuyu du
yabileceğini düşünüyor; eylemlere katılan binlerin uğultusu. 
Yeniden siliyor gözlerini; geçti hepsi, geride kaldı. Bu yıl Ce- 
vahir’in ölüm yıldönümünde hiçbir şey yapamadık. Çok kötü 
durumdaydık, nerdeyse kıpırdamak bile tehlikeliydi. Ölüler de 
ölüyor artık. Ölmek zorunda kalıyor. Sigara parmaklarını 
yakıyor. Kendini çok yorgun hissediyor yine. Zayıfladığını, 
adeta çelimsizleştiğini düşünoyr. Bedeni çaresiz. Kesinlikle 
kaldıramayacağı ağır bir yükün altında insan kendisini nasıl his
seder, öyle. Geçen hafta tartılmıştı oysa, yalnızca bir kilo 
vermiş. Biraz uzansam, şöyle bir saat kadar. Sabah sabah mı, ne 
oluyoruz! Kendine kızmasına karşın dolaşmayı kesip divana 
oturuyor. Uzun bir yol yürümüş gibi ağrıyor bacakları. Ga
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zeteleri topluca alıp masaya koyuyor. Köşedeki yastığı çekip 
ortaya alıyor. Başını koyup uzanıyor. Yan dönüp yastık 
alınıncâ ortaya çıkan silahı biraz aşağıya, elinin kolayca 
ulaşabileceği yere koyuyor. Tanıdığı birçok kişinin aksine 
uyurken silahı yastık altına koymayı sevmezdi. Soranlara, rahat 
olmuyor, derdi. Aslında huzursuz oluyorum demek daha 
doğruydu ama ilk yanıt daha uygundu. Yanm saat böyle yatıp 
kalkarım. Uyumasam iyi olur. Gündüz uyuyunca bu kez gece 
gözlerini kapatamıyordu. Gürültü yapmamaya çalışarak 
peşpeşe sigara içmek ve kendiliğinden tüm dikkatiyle dışardan 
geçen her çeşit sesi dinlemek, yorumlamak. Bu herşeyden 
zordu. Geceleri öyle anlar oluyor, öylesine bunalıyordu ki, gi
yinip silah elinde sokağa çıkmak, karşılanacağı ilk polis veya 
askeri arabayla çatışmaya girmek, nasıl olursa olsun bu gerilimi 
bitirmek için dayanılmaz bir arzu duyuyordu. Birkaç kez gi
yinmiş, sonra ben ne yapıyorum diye düşünüp giysilerini 
çıkarmışa. Kendini zorlayıp gözlerini açık tutmaya çalışıyor, 
belki aynısını görmekten korktuğu rüyadan dolayı. Nerden 
çıktı bu kanncalar? Tarih öncesinde, daha ilkokula bile 
başlamadan önce vardılar. Birikmiş o kadar olayın arasından 
yürüyüp gelmişler, büyüyerek. Gölgeli bir sokak. Hava 
aydınlık aslında, gökyüzü açık ama ışık sokağa vurmuyor. 
Karıncanın gölgesi düşmüş heryana. Kannca mı? Ne olduğunu 
göremiyor aslında, çok büyük. Kocaman iki bacak, ardında 
başkalan da var. Uzun, çok uzun ve kalın. Basınca her yanı dol
duruyor, yer k; ümıyor. Başım kaldınp bakıyor. Bacak uzayıp 
gidiyor, üstündeki görünmüyor. Ezilmenin dehşeti içinde dik
katli' de bakamıyor. Sokağın sağ yanında koşuyor sağ bacak 
tarafından kovalanırken. Karşıya geçemiyor, orası daha da 
kötü, hiç yer yok saklanacak. Her adımda daha yakına basıyor 
bacak önündeki karanlığı koyulaştırarak. Nefesi yetmiyor artık. 
Duvarla arasında kalıyor. Kendini neyin ezdiğini bile 
göremiyor tam olarak, uzayıp giden kahverengi bir bacak.

113



Ter içinde sıçrayarak uyanmış, karanlığa dayanamayıp 
hemen yataktan fırlayıp ışığı yakmıştı. Doğru değildi bu ama 
yapmıştı. Birkaç dakika öyle ayakta durduğunu anımsıyor, 
aydınlığa ve odanın sakinliğine alışmayı bekleyerek. Sonra 
elindeki horozu kaldırılmış silahı fark etmişti. Bir an kork
muştu, ateş etmiş miydi acaba? Çevredeki sessizliği dinlemiş 
ve öyle yapmadığına inanmıştı. O karıncaya kurşun işler 
miydi, zor. Belki sadece bacağa, ya ötesi?

Küçükken kanncalarla oynamayı severdi. Bir karınca 
yuvasının başına oturup dakikalarca bakardı. Sıra halinde 
gidip gelenler, deliğe girip çıkanlar, ortaklaşa çeşitli şeyler 
taşıyanlar. Sonra biraz toprak atardı üstlerine, kargaşa. Birkaç 
tanesi ezilir, ötekiler telaşla çırpınırlar, derken yuvanın 
ağzındaki toprak biraz temizlenir ve kapanmış eski yol 
bırakılıp yeni bir yoldan eski düzen tekrar kurulurdu. Ye
niden toprak atardı, sonra yeniden. Her defasında 
düzenlerini birkaç kayıpla yeniden kurarlardı ama Selçuk 
başlarında durdukça da başka iş yapamazlardı.

Nerden çıkmıştı karıncalar bunca yıl sonra? Sadece onlar 
mı? Belirli bir konuyu düşünmediğinde, kendini öylece ser
best bıraktığında aklına hep çocukluk anıları geliyordu. 
Sadık ve Selma ile birlikte oynadıklan oyunlar, kır gezintileri, 
kir içinde geldiklerinde akşam evde yedikleri dayaklar, sak
lambaçta Selma’yı kızdıran komşu çocuğunu Sadıkla birlikte 
dövmeleri ve bu nedenle iki ailenin arasının açılması -kız 
kardeşini dövmezdi hiç- sonra barışmaları, bahçelerden 
meyva çalarken peşlerine takılan köpeklerden zor kur
tulmaları... Ne oldu böyle, ne oldu? Gülümseyen düşüncesi 
kesiliyor. Kardeşlerine iki yıldır mektup bile yazmadığını 
acıyla anımsıyor. Tarih bir yerde kopuyor sanki, sonra yenisi 
başlıyor. Birbirine çok yakın üç kardeştik, okula giderken de. 
Sonra İstanbul, üniversite, bağlar biraz gevşedi, derken 1979 
ve 1980, olaylar olaylar...
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Eskiden sabah kalkınca, yolda öylece yürürken, kimi zaman 
bir gazete veya dergiyi okurken, gece yatakta uyumadan önce 
aklına yoldaşları, başka örgütlerden insanlar, olaylar, ey
lemler, tartışmalar, gerilimler, gülünç şeyler, atlatılan tehlikeler 
gelirdi; kimi yalnız, kimi birlikte yaşanmış. Öyle bir coşku 
vardı ki, bir şeyi bir kere yaşamak yetmiyordu. Anımsayıp yo
rumlanarak, anlatıp dinlenerek, bazen olmamış şeyler de ek
lenerek geçmiş bugünle birlikte sürekli yaşanırdı. Dünün 
başarısı, bugünün kavgası, yarının umudu; hepsi içiçe 
geçerek, birbirini tamamlayıp anımsatarak tüm yaşamı dol
duruyordu.

Yeni tarih yok oluyor şimdi. Geçmiş suç, bugün yaşama 
kavgası, yarın belli değil. İnsanın içi boşalıyor, kürek kürek 
birşeyler atılıyor dışarıya. Eksiliyorsun. İyice derinlerde ka
lanlar ortaya çıkıyor o zaman; çocukluk, kardeşler, kasaba. 
Oradan buraya, bu kadar kısa zamanda nasıl geldim ben?

Fırlayıp kalktı. Masayı divana itti iyice, elleri arkasında 
dolaşmaya başladı yeniden. Şimdi sırası değildi. Her sorunun 
sorulup, üzerinde düşünüleceği bir zaman vardı. Şimdi 
görev, örgütü toparlamaktı. Örgüt yaralarını sararak, kayıp
larını yerini doldurarak tekrar ayakları üzerine dikilmeli, es
kiden olduğu gibi en öndeki en büyük olmalıydı. Sonra 
düşünülebilirdi; neden bu kadar kayıp verdik, gerekli di
renişi gösteremedik, eskiden hangi hataları yapmıştık falan. 
Bunlar sonraki işlerdi. Şimdi bir çözüm bulabilsen de neye 
yarar, elde örgüt kalmadıktan sonra. Bir takım yüksek 
gerçekleri konuşup durursun, yapamadan. Güldü. Eskiden 
böyle gruplar vardı şimdi sesleri hiç duyulmayan. Güçlerinin 
azlığı oranında eleştirileri büyük olurdu. Onlara göre yaptık
ları herşey yanlıştı. Bir toplantıda, siz en doğru olsanız ne 
olur, demişti kabaca. O doğruyu yapacak gücünüz olmadıktan 
sonra. İşte bu gibilerin durumuna düşmemek gerekiyordu. 
Nasıl olacaktı bu? Bir an durdu sigara yakmak için. Belirgin
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bir düşünce yoktu kafasında, daha doğrusu içiçe geçmiş 
birçok şey vardı ve bunlar bilinen çözümler olduklarından 
belirgin değillermiş gibi görünüyorlardı. Bilineni çabucak 
geçer insan, önemli de olsa düşünmez üzerinde. Daha iyi 
mücadele etmek, kopan ilişkileri yeniden kurmak, örgütün 
sesini duyurabilmek için yeni yollar bulmak ve bunları ya
parken de daha dikkatli olmak gerek. Yapılacaklar belli de 
bir türlü yapamıyoruz işte. Birkaç adım atıyoruz, biraz to
parlanıyoruz, ardından darbe yiyoruz, kazandığımızdan 
çoğunu vererek. Bu çemberden çıkmamız, kaptırdığımızdan 
çok kazanmamız gerek. Basit hatalar yapıyoruz aslında, bi
liyoruz ama yine de yapıyoruz. Selim’in oyun teorisini anım
sıyor. Toparlanacaksın, darbe yiyeceksin, sonra yine aynısı. 
Değişen tek şey üzerinde oynanan çemberin büyüklüğü. Es
kiden genişti çember, şimdi iyice daraldı. Neredeyse to
parlanmayı düşündüğün zaman bile darbe yiyorsun artık. 
Omuzunu silkti düşünmeye değmez dercesine. Selim’i de 
içeri almışlar. Nerdeyse iki hafta oluyor, hâlâ haber yok. 
1975’ten sonra karıştığı birşey yok oysa. Buna rağmen kur
tulamadı. İçerde biraz da kendi çemberini düşünsün artık.

Sandalyeye oturup gazeteleri önüne çekiyor. Mustafa’nın 
ölümüne, mahkemeye baştan çeviriyor sayfaları. Yeni zamlar, 
işten çıkarmalar, pahalılık dayanılmaz oldu başlıktan. Ope
rasyon haberleri, çok sayıda kişi gözaltında, mahkemelerden 
yeni idam kararlan. Bu halk daha ne kadar sesini çıkarmadan 
dayanacak? Zaman uzayacak anlaşılan ve bakalım o güne 
kadar kimler kalacak? Bu konuyu Selim’le konuştuklarını 
anımsıyor. Şimdi eskisi kadar emin değil kendinden. Biz 
kalmz diyebilmek zor, kesin gibi görünen o kadar çok şey 
yıkılıyor ki. Yine de inanıyordu dayanacaklarına, zaten başka 
birşey de yoktu yapılabilecek.

Kapı çalındı. Bir an sayfa elinde öylece kalıverdi. Kim ola
bilir? Bu saatte kimsenin gelmemesi gerek. Baskın mı? Ses
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sizce ayağa kalkarken evi sadece Turgut’un bildiği geçiyor 
aklından. Uzanıp silahı alıyor, horozu kaldırıyor. Sessizlik 
büyüyor, zil tüm diğer sesleri boğdu sanki. Pencereye yöne
lirken vazgeçiyor, elini yatağın altına sokup yedek şarjörü 
alıyor. Yeniden çalıyor zil. İçindeki panik büyüyor. Aylardır 
çarpışıp ölmeye hazır olmakla bunu yapmanın ayn şeyler 
olduğunu hissediyor bir an. Küçük bir hareketi şöyle ya da 
böyle yapmana göre yaşarsın veya ölürsün, o kadar incedir 
çizgi. Pencerenin kenarından sokağa bakıyor, olağan dışı bir 
durum yok. Yine de belli olmaz. Yeniden çalıyor zil. Bu ka
rarlaştırdığımız şifre, bir kısa bir uzun. Turgut yakalanıp 
konuşmuş, polis gçlmiş çalıyor mu? Birkaç adım atıyor kapıya 
doğru. Açmak gerek başka çare yok.

“Kim o?”
“Benim Turgut.”
Kapıyı aralıyor önce, dışarıdan aniden yüklenilmesi 

olasılığına karşı ayağını arkasına koyarak. Gerçekten o ve 
yalnız. Sağ elini arkasına götürüp silahı sokağa göstermeden 
iyice açıyor kapıyı. Önemli birşey olmalı, içi ürperiyor.

Turgut içeri girip iskemleye oturuyor. Gazeteleri şöyle bir 
alıp bırakıyor. Silaha bakmıyor bile, böyle karşılanmalara 
alışmış.

“Çay var mı?”
Selçuk ocağı yakıyor, sormak mı gerek mutlaka, söylesene 

ne oldu? Gülümsüyor Turgut, kötü birşey yok herhalde.
“Gidiyorsun!”
Soluğu gürültüyle dışarı veriyor Selçuk. Bir evde bir haf

tadan fazla kalamaz olduk, mutlaka birşey çıkıyor.
“Nereye?”
“Hangi kent bilmiyorum ama öğrenirsin.”
“Anlamadım!”
Turgut ondaki şaşkınlığın keyfini çıkarıyor sanki. Gözle

rinin içi gülüyor, yüz hatları yumuşak, alnındaki çizgiler kay
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bolmuş. Üniversite çağına yeni ulaşmış bir genç gibi. Selçuk 
da gülümsüyor ister istemez. Çayı demlemek için ocağa gi 
diyor. Turgut ayağa kalkıyor.

“Çay içecek zaman yok aslında. Hemen çıkmamız gerek. 
İki saat sonra Merter’de buluşacağız. Bu pasaport, bu da kim
lik. Almanya’ya arabasıyla giden bir işçi arkadaş var. 
Güvenilir birisi. Onunla gidiyorsun.”

Selçuk elinde çaydanlık kalakaldı. Nasıl olur, dedi o 
şaşkınlığı içinde.

“Olması gerekiyor. Bunu sen de biliyorsun. Yakalan
maması gereken, çok tehlikeli durumda o kadar çok ar
kadaş var ki, insan gizlemenin dışında birşey yapamaz 
olduk. Bütün kaynaklarımızı yiyip bitiriyor bu iş ve o kay
nakların nelerin pahasına bulunduğunu en iyi sen bi
liyorsun.”

Dinlemiyor onu. Dünkü ürkek ve gırgırı seven Turgut 
bu, nasıl da ciddileşmiş, kendine güveni gelmiş. Kesin 
konuşuyor. Başkalarıyla neyse de, benimle de böyle 
konuşması... Demek alınmış bir karar var. Önceden de 
yurtdışına gitmesi gerektiğinden söz edilmişti ama ciddiye 
almamıştı. Anlaşılan ilk olanakta hemen gönderiyorlar. 
Ama yaşlanmış Turgut, konuşurken gidiyor gençlik. Teni, 
gözleri, gür saçları genç yine, el hareketleri dinamik. Ama 
kısa zamanda çok şey yaşamış olmanın yorgunluğu, ağır 
sorumluluklar, gerilim ve tedirginlik, hepsi birleşip 
yerleşmiş yüzüne. Yaşlılık bir cam gibi takılmış Turgut’a. 
Gençlik bunun arkasından görünüyor.

“Silah burada kalsın. Zaten ben akşam gelip evdekilere 
durumu açıklayacağım.”

Sustu. Dinlemediğini anlamıştı galiba. Önemli de değildi, 
gitmesi gerekiyordu işte. Selçuk ceketini, ayakkab larını 
giydi. Çıktılar.
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♦**

İnsan bir gün gözünü açar ve kendini yollarda bulur. 
Kalmayı en çok istediği an, bunun olanaksız olduğunu 
görür. Farkına bile varılmadan ne kadar olgunlaşmıştır git
menin koşullan. Gitmek, hayatımı burada bırakıp gi
diyorum.

Turgut’la doğru dürüst vedalaşmamışlardı. El sıkışıp öylece 
bir an durmuşlar, ona iyi yolculuklar dilemişti ve hepsi bu 
kadar. Sanki olağan bir ayrılıktı bu, kısa zamanda yeniden 
görüşeceklerdi. Evden çıktıktan sonra hiç konuşmamışlardı. 
Gidiyorum işte, bu duruma da geldik demek ki. Arabaya bin
meden önce son anda aklına gelmişti. Okudun mu, demişti. 
Mustafa ölmüş. Turgut sesini çıkarmadan başını sallamıştı. Bi
liyorum, ne yapalım öldüyse?

Araba Boğaz Köprüsü’nden geçiyor. Pırıl pırıl mavilik, ar
kalarında beyaz çizgi bırakan gemiler. İstanbul iki yakada 
uzanmış yatıyor. Birden kendini bomboş hissediyor. Bir za
manlar bu kent biraz da ben demekti, ben de bu kent. Ya
rattığım herşey gitti, şimdi de ben gitmek zorundayım. Başka 
neyini yitirebilir insan, hiç.

Para gişelerinin ardında jandarma ve polisler vardı. Geçen 
arabalara bakıyorlardı rastgele. Umursamadı! Parayı ödeyip 
geçtiler. Uykusu geliyor, gözleri kapanıyordu. Oysa bakmak, 
bütün dikkatiyle bakmak, her ayrıntıyı kafasına unut- 
mamacasına yerleştirmek istiyordu. Ne garip, uyurken 
ağlamak istiyorum. Uyudu.

Bir elin omzunu sarsmasıyla uyandığında güneş iyice 
alçalmıştı. Geç ikindi denir ya, o zamandı. Akşam olmamış 
ama belirtileri başlamıştı. Arabayı süren adam, vallahi iyisin, 
diyor. O kadar yol geldik, mola verdik, yine de uyanmadın. 
Konuşurken mutlu, gülümsüyor. Böylesine uyuyabildiğine
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göre önemli bir şeyi yok bunun diye düşünüyor sanki. Ya- 
kalansak da ucuz atlatırız.

Kırk yaşlarında, zayıf, orta boylu, kara kuru bir adam. Adını 
Selçuk sormadı, o da söylemedi. Arkada karısı, bir erkek, bir 
kız çocuğu ve bagaja sığmayan eşyaları oturuyor. Kapıkule’ye 
geldik, diye ekliyor uyandırma nedenini açıklamak is
tercesine. Kapıkule, sınır; Allah kahretsin, ne yapıyorum ben! 
İç cebini yokluyor, pasaport ve kimlik duruyor orada. Tur
gut’tan aldıktan sonra bir kez olsun bakmadığını anımsıyor 
dehşetle. İyi yapılmış mı, adı soyadı, doğum tarihi nedir, bil
miyor. Araba yavaşlayarak gümrük peronlarında bekleyen po
lislere yaklaşıyor. Şimdi bakılmaz da artık.

Duruyorlar. Adam kendisinin, karısının ve Selçuk’un pa
saportlarını uzatıyor camdan. Polis bir onlara bir fotoğraflara 
bakıyor, sonra içeri giriyor. Selçuk belli etmemeye çalışarak 
çevresine bakıyor; polisler, gümrük memurları. Kaçacak yer 
de yok. Aptal gibi yakalanmak buna denir işte, kendi 
ayağınla.

Bekliyorlar. İçerde arananların fotoğrafları vardır mutlaka, 
polis onlarla mı karşılaştırıyor acaba? Vay Selçuk vay! Nerde 
ararken, nerde bulduk! Demek insanın sinirlerinin boşaldığı 
bir nokta var. Çabalamana karşın toparlanamıyorsun. Ay
larca dikkatli davran, son anda boşver herşeye ve yakalan. 
Kendini denetlemeye çalışıyor, dışardan sakin görünüyor, bi
liyor ama korku da tüm benliğini sarıyor.. Yakalanmak kor
kusu mu, fazlası. Kendini çok zayıf hissediyor, hiçbir şeye 
karşı doğru dürüst direnemeyecek kadar zayıf. Bundan 
daha kötü bir psikolojide yakalanamaz insan. Bitmenin 
eşiğindesin zaten, polis de bitirir seni. Konuşmamak ge
rektiğini bilirsin ama konuşursun, sonra bunları nasıl 
söyleyebildiğine şaşarak. Arabadan fırlamayı düşünüyor bir 
an, koşar ve gücüyle. Sonra? Vazgeçiyor. Kafasını nasıl bir 
ifade vermesi gerektiği üzerinde toplamaya çalışıyor. Öyle
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ters bif durum ki, Turgut bu akşam o evde olacak. Başka ev
lerin durumunu da bilmiyor ve ilk sorulacak sorudur, nerede 
kalıyordun? İkisi de bir aksilik olasılığını hiç düşünmemiş
lerdi. Arkada çocuklar da kıpırdanmaya başladılar sıkıntıdan. 
Neyi bekliyoruz hâlâ? Ekip mi çağınyorlar, buradakiler yet
miyor mu?

Polis görünüyor elinde pasaportlarla. Arabaya yaklaşırken 
durup bir memurla konuşuyor. Selçuk tüm dikkatiyle onu iz
liyor. Kapıyı hava almak istermiş gibi biraz aralıyor. Ya
kalamaya çalışırlarsa birine saldıracağım, ne olursa olsun. Ara
banın camından uzatıyor pasaportları iyi yolculuklar dilerken. 
Adam motoru çalıştırırken, sağol, diyor. Selçuk da kıpırdatıyor 
dudaklarım ama konuşamıyor. Peronları geçiyorlar, polisler 
arkada kalıyor. Tehlike bitti, bitmiş olması gerek. Adama 
bakıyor. Kendiliğinden gülümsüyorlar birbirlerine. Birden 
utanıyor, saatlerdir' tek sözcük konuşmadı onunla. Karısı, 
çocukları; bunlara rağmen büyük bir tehlikeye atılıyor 
Selçuk’u götürmekle. Yakalansalardı, Almanya’yı düşünde 
görürdü ancak.

“Geçtik,” diyor gülümsemesini sürdürürken konuşmaya 
başlayacak söz arar gibi.

Başıyla onaylıyor adam. Yavaşlıyor, yeniden gümrük.
“Burayı da atlattik mı tamam. Almanya’ya kadar takılmayız 

artık.”
Selçuk değişik bayrağa, değişik giysili polislere bakıyor, 

Bulgaristan. Gözleri nöbetçinin klaşnikofunda, ne güzel 
silah.

“Neden özellikle burası?”
“Pasaportu Bulgar anlamazsa kimse anlayamaz.” Sonra 

hepsinin Türkçe anladığını ve yanlarında konuşmamak ge
rektiğini ekliyor.

Neden bu kadar çekindiğini anlamıyor Selçuk Küba veya 
Vietnam olsa daha iyi olurdu ama bu da Bulgaristan işte.
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Kafasını zorluyor bir an; Dimitrof ve revizyonizmden başka 
sözcük gelmiyor aklına. Sıraya giriyorlar, iki araba var 
önlerinde. Polis elinde pasaportun tek tek bakıyor say-j 
falarına. Bunlar da her tarafa bakarlar, diyor adam alçak 
sesle. Fotoğrafa bak, bas damgayı ver. Sanki birşey bulacak. 
Heyecanlanmak istiyor Selçuk, olmuyor. Demin atlatılan 
büyük tehlikenin henüz bitmeyen sevinci engelliyor. Ne 
demek revizyonist? Birisi sormuştu bunu ona. Halkın 
sülalesindendi, belki de Turan’dı. Soruya soru eklenmişti 
sonra. Bir ülke ya devrimcidir, ya da karşıdevrimci. Ne 
demek revizyonist? O gün keyifli olduğunu anımsıyor. Re
vizyonist, biraz devrimci demektir, diye yanıtlamıştı. Ne 
demek biraz devrimci? Biraz gebe mi? Karşısında esaslı bir 
soru sormuş olmanın inancıyla gülen yüze bakıp; insanların 
orasını katmadan birşey düşünemez oldunuz artık, demişti. 
Turan çok bozulmuş, böyle de konuşulmaz ki türünden 
birkaç söz geveleyip uzaklaşmıştı yanından.

Sıra onlara geliyor. Polis üç pasaportu da alıyor. Bir 
fotoğrafa bir arabanın içine bakıyor. Sonra sayfaları çeviriyor 
teker teker. Adam tamam, karısı tamam, Selçuk’ta duruyor. 
Fotoğrafın olduğu sayfayı çevirmiyor bir türlü. Elini fotoğrafın 
üzerinde gezdiriyor, iyice yaklaştırıp yakından bakıyor, sonra 
sayfayı çevirip zımbanın arkadaki bölümünü inceliyor. Çattık 
belaya! Bir süre polisin birbiri ardısıra gelen periyodik ha
reketlerini izliyor, kuşkulanmış ama karar veremiyormuş gibi 
bir hali var. Sinirlenmeye başlıyor. Gözlerini arada bir başını 
kaldırıp ona bakan polise dikiyor. Siz sosyalistiz diyorsunuz, 
ben de devrimciyim. Bırakın da geçelim. İçinden yüksek sesle 
konuşuyor. Öteki aldırmıyor. Pasaporta bakarak uzaklaşıyor. 
Bir bu eksikti. Şimdi indirirlerse arabadan ne yapacağını da ba-i 
miyor. Hiçbir şey düşünemiyor. Allah kahretsin! Adama bak/ 
mamaya çalışıyor, biliyor tedirgin o da. Nasıl ülke burası 
böyle, oradan çık burada yakalan.

V-
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Polis dönüyor bu kez hızlı adımlarla. Pasaportları veriyor. 
Gidin işareti yapıyor sertçe. Yüzü o kadar asık ki, durumu 
anlamasına rağmen mi bırakıyor, bir karara varamadığına mr 
kızgın, yoksa normal davranışı mı bu, belli değil. Arada 
sınırdan uzaklaşırken Selçuk genç ve esmer polis gibi sert 
yüzlü nöbetçilere bakıyor. Gördüğü ilk sosyalist ülkedeki ilk 
insanlar bunlar. Hoşlanmıyor.
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Teröristler kıskaçta! Büyük operasyon! Teröre büyük 
darbe! Gazete başlıkları aynı oluyor bu konuda, Türkiye’de ve 
Almanya’da. İlk sayfada, başlığın hemen altında, kiminde 
sağa, kiminde ortaya yerleştirilmiş büyük bir fotoğraf. Ka
labalık bir insan grubu, önlerinde silahlar, dergi ve kitaplar, 
daktilo, teksir makinesi. Altta haber: “Siyasi polisin bir ihbar 
sonucu Göztepe’de bir evde yakaladığı Aziz Bilgili’den alınan 
bilgiler sonucu genişletilen operasyonda Marmara bölge so
rumlusu Orhan kod adlı Zeki Taşkıran, Bursa’daki hücre evde 
çatışma sonucu yaralı olarak ele geçirilmiştir. Sorgulama so
nucu Bursa’ya yeni geldiği anlaşılan militan İstanbul’a ge
tirilmiştir. Daha sonra örgütün askeri sorumlusu Turgut 
Sönmez ve...” Adlar sıralanmış satırlar boyu, tanımıyor. 
Ardından eylemler. Yeniden bakıyor adlara. Polis İstan
bul’daki evlerini basıp kendisini aradığından beri, her ya
kalanmada adını arıyor. En sondaki cümleye atlıyor birden: 
“Uzun zamandır aranan Selçuk Aladağ’ın ise yurtdışına kaçtığı 
belirlenmiştir.” Selçuk kurtulmuş! Bitti, herşey bitti diyor 
içindeki ses, sevincini bastırmak istercesine. Demek Selçuk 
da, sonunda o dışarıya kaçmak zorunda kaldı, üstelik kıl payı 
kurtularak.

Seni burada görünce şaşırdım, demişti Kerim’e. Neden,
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diye sormuştu gülerek. Burada yalnız kalacağını mı sanıyor
dun? Bekle biraz, yakalanmayanlann hepsi gelir yakında.

Kerim’le dün karşılaştılar. Frankfurt garında öyle amaçsız 
dolaşıyordu. Fevzi ile sabah birlikte inmişlerdi kente. Fevzi 
yabancılar polisine gidecekti. Bir arkadaşının bir işi mi, ne 
varmış. Gel sen de, demişti ama istememişti. Geldiğinden iki 
hafta sonra -amcasının deyimiyle- inadı bırakıp, ilticaya 
başvurmaya razı olduğunda polise gittikleri ilk günü anımsardı 
sürekli. Daktilo sesleri, açılıp kapanan kapılar, boğucu bir 
hava. Dünyanın bütün polis merkezleri aynı olmalı, her an 
birşey olabilir tedirginliği veriyor insana. Bir eksik, bir hata ve 
herşey altüst olmuş bakarsın. Sıralannı beklerken birkaç kez 
kalkıp gitmeyi düşünmüştük Nereye? Nereye olursa, buradan 
çıkayım da. Tam kalkmaya davranırken amcasının gözlerini 
görüp oturuyordu, burada polisle oyun oynanmaz derken 
iyice açılıp yüzüne dikilen gözlerini. İşkence yokmuş burada 
ama yine de çok korkuyor insanlar. Nereden vuracağı hiç belli 
olmazmış bu polisin, belki de ondan. Herşey normal dersin, 
bir gün bir evrakta bir eksik bulurlar, hayatını kaydınrlar. İki 
saatlik gergin bekleyişten sonra içeri girmişler, polis sormuş, 
Fevzi onun yerine yanıtlamış, çıkmışlardı. Çok bitkin his
setmişti kendini. Nedeni tam bilinmeyen korku yoruyor 
insanı. Sonra birkaç kere daha gitmişlerdi birlikte. Yine çok te
dirgin olmuştu. Bugünden korkmuyordu ama ilk gelişinin izi 
kalmıştı sanki, o sürüyordu.

Kerim ne yapmıştır acaba bu polisin karşısında? So
racaklarının arasına bunu da ekliyor. Garda öylece, bir
denbire karşılaşmışlardı işte. Sanlıp öpüşme, hayret sesleri, 
birbirlerini iyi gördüklerini söylüyorlar. Ne kadar oldu geleli, 
bir ay, benim sekiz ay. Ne haber, demişti sonra, soruya ola
bilecek en geniş anlamı yükleyerek. Sonra konuşuruz, 
demişti Kerim. Yanındaki kız o zaman dikkatini çekmişti. 
Uzun boylu, sarışın, tombul ve çilli. İnce tişörtünün altında
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kocaman göğüslerinin uçları belli oluyor. Gitmeleri gereki
yormuş. Aslında Hamburg’dalarmış, bugün buraya gelmişler. 
Ertesi gün buluşma sözü veriyor Kerim, uzaklaşıyorlar. Öyle 
şaşırıyor ki, uzun süre bakıyor arkalarından, kalabalıkta 
gözden kayboldukları halde. Kerim mi bu, yoksa ona çok 
benzeyen bir başkası mı? Neden gelmiş buraya, her zaman 
Filistin’e gitmek isterdi. Silahtan, silahlı eğitimden ve savaştan 
onca söz eden Kerim’in Almanya’da ne işi var? Belki 
Selçuk’ta gelir buraya. Yine eskisi gibi, sadece Ali eksik, hep 
birlikte; aynı adlar, aynı yüzler ama değişik insanlar. Kor
kuyordu biraz bugünkü buluşmadan, konuşulacaklardan. 
Bitmişti evet, ama yine de güzeldi eski. Sonra, belli belirsiz 
yeniden başlayabilmek umudu da vardı. Daha doğrusu, 
başlamayı istemeden özlem duymak sadece. Şimdi o güzelliği 
de bulamamak, herşeyin gerçekten yitirildiğini görmek. Yok 
canım, o kadar da değil. Daha dün birlikteydik sayılır. İçten 
ama ilgisiz davranmıştı Kerim. Gülerek ve heyecanlanmış 
gibi konuşuyordu, aslında uzaktaydı. Beklenmedik şekilde 
karşılaşılan eski bir tanıdığa karşı zorunlu olduğuna inandığı 
bir görev mi yapıyordu? Bu kadar çok şey girdi mi aramıza 
bu kadar kısa zamanda? Kıza nasıl da içten davranıyordu, ne
reden bulmuş bunu gelir gelmez?

Saatine baktı. Gitmek gerek ancak yetişirim. Kapıyı kapatıp 
çıktı. Asansörün düğmesine basıp beklemeye başladı. İlk 
günler hayli yabancılık çekmişti ama artık alışmaya başlamıştı 
bu ülkenin makinelerine, kurallarına. Hangi otobüs, hangi 
tren nereye gider, nasıl bilet alınır, makinelerden nasıl sigara 
çekilir, büyük satış mağazalarında ne nerede bulunur, 
öğrenmişti. Almanca birkaç günlük sözcük ve sayılar bir de. 
Boş gelen asansöre bindi. Aşağıya inerken yeniden baktı sa
atine. Biraz zaman geçirse geç kalır mıydı acaba? Asansörün 
aynasında saçlarını düzeltti. Sakal traşına baktı yeniden, 
bugün tam istediği gibi olmuştu. Pırıl pırıldı cildi. Belki de
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gelmiştir şimdi, bazen erken geliyor. Belinin ortasında bir 
yerde kemik, damar, deri hep birlikte atmaya başladı. Yüreği 
oradaydı sanki. Çok heyecanlanınca hep böyle olur, bir 
uyuşma her yanına yayılmaya başlardı. Nefesi daralır gibi 
oldu. Heyecanı bile büyük haz veriyordu insana. Beklesem 
geç kalır mıyım? Asansör hareket etti, yukarıya çıkmaya 
başladı. Öfkelendi. Çıkmaz da aptal gibi beklersen böyle olur 
işte. Katlar arttıkça kızıyordu. Altıncı katta durdu. Kapıyı açan 
orta yaşlı Yugoslava benzeyen kadına öfkeyle baktı. Birlikte 
inmeye başladılar. Şimdi gelmiş midir? Geç kaldım belki de.

Apartmanın girişinde sıra sıra posta kutuları vardı. Haf
tanın altı günü bu saatte, belki biraz erken veya geç, postacı 
gelirdi. Bisikletinin arkasına asılı torbadan mektupları des
teyle çıkarır, kutulara atardı, ilk gördüğünde, bir rastlantıydı 
bu, asansörü bekliyordu orada, nefesi kesilmişti. Uzun 
boylu, uzun sarı saçlı, bembeyaz tenli yirmi yaşlarında bir kız 
gülerek ona, merhaba, demiş, aptallaştığından yanıt ve
rememiş ve ilk fırsatı kaçırmıştı orada. Lise yıllarında, komşu 
lise kızlarının peşinde dolaşırken birkaç arkadaşıyla birlikte 
öğrenmişti bunu. İlk defa da olumsuz izlenim bıraktın mı 
kötü, kolay kolay düzeltemezsin. Ama ne yapsın? Kızın 
tanımadığı birisine, ona selam vermesi kadar, uzun çıplak ba
caklarından -şort giymişti- sallanıp duran, kolunu kaldırdıkça 
kolsuz tişörtünün yanından görünen göğüslerinden afal- 
lamıştı. Orada, asansörü bekler gibi yaparak, olduğu yerde 
kalakalmıştı. Yıllar öncesinin arzuları kabarıyordu içinde, 
bastırılmış, unutuldu sanılmış. Kızlardan hiç söz etmezlerdi 
aralarında, Ali daha çocukken nişanlanmış ailesi tarafından, 
okulu bitirince evleneceklermiş ve her memleketten dönüşte 
dalga geçerlerdi onunla, nişanlın nasıl diye sorarak. An
latmazdı o da, utanırdı. Bir arzunun bastırılması, başkasındaki 
aynı duygu alaya alınınca daha kolay, nerdeyse kendiliğinden 

'"'oluyor. Nişanlanmak veya evlenmek, okul bitirmek, çalışmak
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gibi geleceğe ertelenmiş şeylerdi, belirsiz bir zamana. Vakit 
gelmişti galiba, kızı gördüğü gece uyuyamamıştı. İnsan ap
tala dönüyor. Gülümseme, bacaklar, göğüsler, hayaller, ha
yaller... Başka şey düşünemiyorsun.

Gelmemiş daha. Beklersem geç kalacağım. Çevresine, 
bakıyor. Görünürde de yok. Belki önceki apartmanlardan bi- 
rindedir. Dün de göremediğini düşünürken, durakta otobüse 
zorlukla yetişiyor. Bilet alıyor şoförden, gözleri dışarda, ama 
yok. Umutsuzca boş bir yere oturuyor. Otobüs kalkıyor.

Varlığını sürekli hatırlatması gerek ona. Tam bir hafta 
olmuştu göreli. İlk gece uzun uzun düşündükten sonra, er-, 
tesi gün aynı saatte onu beklemeye karar vermişti. O nasıl bir 
heyecandı? Posta kutularının önünde dolaşıp çevreye bam
başka şeylerle ilgileniyormuş izlenimi vermeye çalışırken ba
cakları titriyordu. Kız biraz geç kalınca ne yapacağını 
şaşırmıştı. Çabalarının boşa gittiğini, herkesin anlayıp alayla 
kendisine baktığını düşünüyordu. Birini arar gibi zillere 
bakmış, posta kutularının üzerindeki adları okumuş, ya
pacak şey kalmamıştı. Biraz dolaşmaya zorunlu hissetmişti 
kendini. İlerdeki büfeye gitmiş, sigarası olduğu halde ye
niden almış ve geldiğini görmüştü. Düş kırıklığına uğramıştı. 
Pantalon giymişti. Oysa ki gece düşlerinde eksik kalan yer
leri tamamlamak, uzun beyaz bacaklara tüylerini ez- 
berlercesine bakmak istiyordu bugün. Ne yapacağını bil- 
memişti o an. Birkaç adım atmış, sonra mektuplarını çabuk 
almak için kızm yanma gelenleri görüp fazla yaklaşamamıştı. 
Sonraki birkaç gün de aynıydı. Bir türlü yalnız kalamıyorlar/ 
hep birileri oluyordu kutuların orada. Doğru dürüst bakamı
yordu bile ve işte iki gündür de göremtyordu.

Yalnız kalabilseler ne yapacak, bilmiyor. Konuşamaz, Al
manca bilmiyor. Bilse bile ne söylenebilir ilk birkaç sözden 
başka? Bu kızlarla evlenmek mi gerekir, ya da nasıl?

Sıkıntıyla camdan dışan bakıyor. Otobüs'iki yanı ormanlık,
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yemyeşil bir caddeden geçiyor. Ağaçlar o kadar yüksek ve 
sık ki, ortalık karanlık gibi. Kısa zamanda çok şey yapmak 
gerekiyor. İltica başvurusunun kabul edilmesi, dil öğrenmek, 
iş bulmak, çalışmak. Bu kız bekler mi o kadar? Bir Almanla 
evlenirse ilticaya gerek yokmuş. Ama herhangi biriyle ev- 
lenemezdi burada kalmak için. Bu kızla olası mı, nasıl? 
Herşey karanlık, belirsiz. Bakışlarını ağaçlardan çeviriyor. 
Düşündükçe artıyor sıkıntısı. En iyisi düşünmemeye çalışmak. 
Öyle bir hayat ki bu, sadece ilk adımı düşünebilirsin, onu 
atarsın ve sonra gelecek adımı düşünürsün, ama yalnızca 
onu. Yoksa herşey birden yükleniyor insanın üstüne, ezi
liyorsun. Yalnız kalmalıyız, o da bana bakmalı, ilgimi an
lamalı. Sonra bakalım ne olur?

Kerim kızla birlikte mi gelir acaba? Yalnız gelse daha iyi. 
Kızın yanında kendini rahat hissetmeyeceğini düşünüyor. 
Konuşurken sormalı mı, nasıl buldun bunu diye? Kerim 
bulur. Selçuk gelse o da bulur. Selçuk’u bir kızla birlikte 
düşünemezdi aslında. İsterse bulur, ama istemez. Bu ko
nudan hiç söz etmezdi. Bir keresinde Kerim genelev fıkraları 
anlatmaya başlayınca, sıkıldığını belli etmişti açıkça. Kerim 
deneyimliydi bu konuda, açıkça söylemese de. Belki hâlâ sık 
sık gidiyordu geneleve. O zaman düşünmemişti bunun üze
rinde. Düşünebilse de, ters gelirdi parayı bastırıp bir kadınla 
yatmak. Eğitim çalışmalarında okudukları kitapların kadın 
sorunu bölümü geldi aklına. Kapitalizm kadını bir meta gibi 
görür. Sadece emeğine değil, bedenine de bir fiyat biçer. Sos
yalizmde ise...

Burada da var mıdır böyle kadınlar? Hiç görmemişti ama 
mutlaka vardır. Sarışın, beyaz tenli, uzun bacaklı, dolgun 
göğüslü -postacı kız gibi- birini bulsa, parası da olsa -kaç 
paradır ki- ne istediğini anlatabileceğine de güvense, he
yecanlandı birden, yüzüne kan hücum etti, yatmak isterdi 
onunla. İlk kez başarabilse, o erişilmez gibi görünen
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güzelliğe ulaşabilse, gerisi gelirdi artık. Daha rahat olurdu en 
azından.

Selçuk duysa kızar miydi? Yine ezbere aktardığı uzun 
alıntılarla bu yaptığının ne kadar yanlış olduğunu anlatır 
mıydı? O’na yanıt veremezdi. Susardı, haklısın ama da
yanamıyorum dercesine.

Otobüs Frankfurt garının önündeki durağa gelmişti. Cam
dan Kerim’i gördü kararlaştırdıkları yerde beklerken. Yalnız, 
iyi. Birden içini bir sevinç kapladı. Ne garip, ne güzel bin
lerce kilometre uzakta bile karşılaşabilmek. Arkadaşlarım se
verdi, ama aynı evde, mahallede, örgütte birlikte olduklarını 
özellikle. Sarılıp öpüşüyorlar. Dünün etkisi kalkıyor bir anda. 
Kerim aynı; sıcak, sevecen, karşısındakini sorulara boğan, 
birden söylediği sözlerle insanı irkilten, sonra şakalar yapan. 
Tarih kendisine ara vermiş sanki. Ne oldu, ne yaptın, nasıl 
geldin, nerede kalıyorsun? Sorulara yanıt vermeden Ali’yi so
ruyor Yusuf. Haber var mı? Kerim durgunlaşıyor bir an. 
Sonra, benim de senin kadar bilgim var diyor, biraz utanır 
gibi, gazetelerden Metris’te olduğunu duydum. Davası daha 
başlamadı. Göz kırpıyor. Nasıl başlasın, sanıkların çoğu ya
kalanmadı ki.

Birlikte gülüyorlar. Bir kahvede camın kenarında bir ma
saya oturuyorlar. Özlemişim, diyor Kerim, cam kenarında 
oturmayı. Hamburg’da olsak, seni bir Türk kahvesine 
götürürdüm. Çayı, sigara dumanlı havası, yeşil örtülü ma
saları, zar, kağıt ve okey taşı sesleri, aynı Türkiye gibi. En 
dışardaki masaya oturup sokağı seyrediyorum. İlk gün hayli 
tedirgin oldum ama, şimdi birileri kahveyi tarayacak diye.

Garson geliyor. Ne içersin? Sonra, Almanya’da bira içilir, 
diyor. Tam anlamıyor Yusuf ama garsonla bira markalan 
üzerine konuşuyor galiba. Rahat her zamanki gibi. Soruyor 
garson gidince, nasıl öğrendin Almancayı?

“Ne öğrenmesi canım! Birkaç kelime kaptık işte.”
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“Yine de çok iyi bir ay içinde. ”
Bir kahkaha atıyor Kerim.
“Hamburg’da bir söz var: Çabuk dil öğrenmek için, dili 

dile değdirmek gerek.”
Önce anlamıyor Yusuf, birlikte gülerken. Anlayınca kıza

rıyor biraz. Ne çabuk!
Biralar geliyor. Birlikte birkaç yudum alıyorlar. Yine üşüyor 

Yusuf bardaki soğuktan. Kerim’in soran gözlerine bakarak 
anlatıyor uçaktaki Kemal’den başlayarak. Arada durup telaşla 
ayrıldıkları o köşeye dönüyor; nasıl saklandı, pasaport buldu, 
yola çıktı, buluşmaya gelmediğini söylemiyor. Burada ise baş
vuru yapmış bekliyor. Sesi zayıflıyor neden ilticaya başvurmak 
zorunda kaldığını anlatırken, ayıp gibi. Karşılıklı konuşmu
yorlar birkaç dakika, Kerim düşünceli.

“Ne diyorsun bütün bu olanlar hakkında?”
Şaşırıyor Yusuf, ne söylenebilir? Bitiş, yalnız ve mo

ralsizken insanın kendine yapabildiği bir itiraf. Herşey eskisi 
gibi olamaz mı yine? İkisi birlikteler işte, Selçuk ta gelirse...

“İstanbul’da yakalanma olmuş,” diyor. “Bugünkü ga
zeteler yazıyor.” Gazeteyi birlikte getirmediği için kızıyor 
kendine; “Selçuk yakalanmamış, yurtdışına kaçtı deniyor.”

Ne anlatmak istiyor bu sözlerle, bilmiyor. Bilgi veriyor sa
dece, yorumu Kerim yapar.

“Daha çok yakalanma olur” diyor, Kerim birasını bi* 
tirirken. Ne çabuk içti? Hareket darmadağın. Senin gibi iyi ak
rabaları olanlar kurtuluyor, ötekiler başlarının çaresine bak
maya çalışıyor.

Suçlama mı bu? Bakışları yumuşak, Yusuf’a değil, kolayca 
kurtulmaya kızıyor sanki.

^  “O köşede aceleyle ayrıldıktan sonra eve gitmedim. Bi
rimizin yakalanabileceğini ve kaldığı yer olarak da evi 
gösterebileceğini düşündüm. Öyle de olmuş.” Duruyor bir 
an. “Selçuk, diyor sesini yükselterek, kendimize bir yer ara
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yacağız, demişti ama herhalde sadece kendine aradı. Buldu 
mu bilmiyorum. Bir ara yakalandığını duydum, sonra 
öğrendim ki doğru değilmiş. Ama buluşmamıza da gi
demedim o nedenle.” Seviniyor Yusuf, demek benimle 
buluşmasına da gelmemiş. Üstünden bir yük kalkmış gibi 
oluyor, suçlanmayacak bunun için. “Öyle berbat bir du
rumda kaldım ki, para yok, ev yok. Kimseyi arayamıyorum. 
Kim yakalanmış, kim yakalanmak üzere belli değil. Eskiden 
tanıdığım öğrencilerin evlerinde kalmaya başladım. Tanıdığım 
çocuklar korkuyorlar, öteki kalanlardan durumu gizliyoruz. 
Sık sık basılıp aranır bu evler, düşün işte. Birkaç ay böyle 
geçti. Yakalanmaktan kıl payı kurtulduğum günler oldu. Sa
bahtan akşama kadar ortalıkta dolaşıyordum, borç ala
bileceğim ve kalacak yeri olan birini bulmak için.” Bu arada 
başka örgütlerle de bağ kurduğunu, onlara yakınmış gibi 
görünüp olanaklarından yararlandığını anlatmıyor. Başka 
çare yoktu, ne yapayım? “Bir gün yine dolaşırken Süleyman 
abiye rastladım. İstanbul’da yeraltı dünyasının tanınmış 
kişilerindendir. Bir hafta Toptaşı Cezaevi’nde birlikte 
yatmıştık, oradan tanışırız. Severdi beni. Ben anlatmadan 
anladı durumu. Para verdi, kalacak ev buldu. Bir süre sonra 
gelip yurtdışına gitsen iyi olur, dedi. Belli ki o da sıkışıyor. 
Beni sakladığı öğrenilirse başı öyle bir belaya girer ki, kur
tulamaz. Olur, dedim. Ben hallederim, dedi. Çıkıp fotoğraf 
çektirdim. Bir hafta sonra elinde pasaportla geldi. Sahte mi, 
gerçek mi sormadım. Sağlam iş yaparlar, biliyorum. Bana 
Hamburg’tan bir adres verdi. Gidince sana yardımcı olur, 
dedi. Ve bindim uçağa geldim.”

Sustu. Sanki herşeyi yeniden yaşayıp yorulmuş gibiydi. Si
garan var mı? Yusuf paketi masaya koydu. Karşılıklı yaktılar. 
Biranı içsene. Olur, içerim, dedi Yusuf. Birkaç yudum aldı.

“İşte böyle. Lümpen dünyası devrimcilerden daha örgütlü. 
Her zaman paralan, saklanacak yerleri, başka olanakları
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vardır, senin akrabaların gibi. Şimdi düşün; Süleyman ahiyi -  
adamdan, Kerim’de bugüne kadar görmediği bir saygıyla söz 
ediyor- görmeseydim rastlantı sonucu, ne olurdu benim du
rumum? Sonunda sokakta yatmaya başlayacaktım, ya
kalanacak veya öldürülecektim.”

Derin bir nefes alıyor. Sesindeki gerilim ve öfke iyice be
lirginleşti artık. Yusuf önüne bakıyor o konuşurken.

“İstanbul’da amca tarafından akrabalarım var. Ama yan
larına gidemem, yıllardır bir merhaba bile dememişim ki. 
Neden? Bana, düzenle bütün bağlarını keseceksin dediler. 
Namluda iğnenin vuruşunu bekleyen kurşun gibi olacağız, 
öylesine bağlantısız ve hazır.”

Kim söylemiş bunları Kerim’e? Selçuk, başka kim olabilir? 
İçi eziliyor. Benimle konuşmazdı hiç böyle şeyler. Sürekli 
sürtüşme vardı aralarında ama yine de daha yakınlarmış 
Kerim’le demek ki. Birbirlerinden çok şey isteyebilecek 
kadar yakın.

“İstediler, kestik. Üniversiteye giden lise arkadaşlarım^ 
vardı. Bize sempati duymuyorlarsa yolda selam bile ver
mezdim. Her şeyimizi, saatimizi, dakikamızı kavga ve dev
rimle doldurduk. Yanlış mıydı bu, bence değil. Bunları 
yaptık, sonra örgüte en çok ihtiyaç duyduğumuz bir anda 
yalnız bırakıldık. Başının çaresine bak, denildi bir yerde. 
Öyle ortada kalıverdik. Ne diyordu kahvede Selçuk? Biz de 
kendimize bir yer bulacağız? O bulmuştur. Kerim’de ne ya
parsa yapsın.”

Onaylıyor sesindeki kızgınlığı. Ben de öyle, kendi 
başıma bırakıldım. Arayıp soran olmadı. Selçuk organize et
meliydi bu işleri. Hepimiz bir aradayken, tehlike yokken, 
sorumluluk yapmak kolay. Önemli olan sonrası. Onu 
önemsememişti Selçuk, Kerim’den istediklerini istememiş, 
belki de verebileceğine güvenmemişti. Öfkeyle karışık hırs 
doldurdu içini. İstese ve verebilseydi ne olacaktı sanki? İşte
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Kerim, daha zor duruma düşmüştü kendisinden.
“Gazetelerde fotoğraflanna bakarken en çok bizimkilerin 

nerede yakalandıklarını merak ederim. Tanıdığın tanımadığım 
bir sürü insan, hepsi de evlerde yakalanmış bazıları dayalı 
döşeli üstelik. Herhalde bir ben açıkta kaldım diye 
düşünürdüm. Ama sonra anladım ki; yakalanmamayı şansıma 
olduğu kadar, bizimkilerle bağlantı kurmamaya da borçlu
yum. Ne kadar gizlensen de bir sürü insan kaldığın yeri bi
liyor. Örgütten uzak duran örgütlü adamlar, yakalanmamayı 
başarıyorlar.”

Neden böyle oldu, neden iyi olduğumuz zaman ve bitiş?
Sorulamayan soruyu yanıtlıyor Kerim, anlamış gibi. Hiç 

sorulmasa da anlatacaktı zaten. Güneşin en parlak olduğu 
sırada birdenbire inen gece açıklama gerektirir. Geçmiş, 
bugün, gelecek; yapılmış, yapılan ve yapılacak olan; herşey 
bu açıklamada düğümlenir. Yollar orada ayrılır ve birleşir.

“Direnemedik! Dahası, genel direniş için karar da ve
rilemedi. Binlerce insan, binlerce silah yakalandı. Çok az, di
reniş oldu. Onlar da örgütsüz, bağlantısız ve daha çok kişisel 
insiyatiflere bağlı olarak. En güçlü örgüt bizdik, silahlıydık, 
Mahir’i savunuyorduk ve birşey yapamadık. Dirensek, belki 
hepimizi yok ederlerdi, ama yine de bu kadar kötü olmazdı 
durum. Mahirler direndiler ve geleceğe büyük bir miras 
bıraktılar. Biz ne bırakıyoruz; moral bozukluğu, çaresizlik, 
güvensizlik, beceriksizlik ve bir de korkaklık. Gücümüz 
yoktu da mı yapamadık? Hayır, fazlasıyla vardı. Direnmeye, 
savaşmaya kararlı yüzlerce adam vardı. Merkeze baktılar 
karar için, karar çıkmadı. Belirsizlik doğdu, kimse ne ya
pacağını bilmiyordu. Bekleyiş başladı, ama neyi bek
lediğimizi de bilmiyorduk. Ardından, peşpeşe yakalanmalar 
geldi. O zaman bile topluca direniş kararı verilemedi. Panik, 
dağınıklık, herkesin kendini gizlemek ve kaçmak çabası 
geldi sonra. Koskoca örgüt bireysel veya küçük gruplar ha-
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Ünde -o  da etkisiz kalan- direnişin dışında hiçbir şey ya1" 
pamadı. Nedeni korkaklık, başka neden yoktur. Silahlı di
renişe cesaret edilememiştir, hepsi bu. Neredeydi bizim 
önderlerimiz zor günlerde yol göstermek için? Hepsi palavra. 
Koskoca örgütü mahvettiler. Bunun hesabı mutlaka so- 
rulmalıdır.” ------------------------ '-------------

Çok şaşırmıştı Yusuf. İnsan iyi bildiğini sandığı bir denizde 
birden bir çukurla karşılaşır ve batarken nasıl şaşırırsa öyle. 
Bitti, Kerim de bitti diyor. Ama bitmenin, tüm öncekilerden 
büyük bir de hesabı var. Alt alta yazılmış, toplanmış, kimin 
ödeyeceği belli olmayan bir hesap. Hiç düşünmemişti bunu. 
Öylesine suçlayıcı konuşmuştu ki Kerim, acaba kendi payı da 
var mıydı bu hesapta? Bir an endişelendi, yüzünün kızarmaya 
başladığını belli etmemek için başını yana çevirdi, dışardan 
geçenlere bakar gibi. Sonra bir iş yapıyor olmak için birasını 
bitirdi, sıcak ve tatsızdı. Kerim de susuyor, sustukça suçlama 
sürüyordu, boş bardakla oyalandı biraz. Markasına baktı, 
üzerindeki yazılan okumaya çalıştı.

Ama hayır! Kerim buluşmalara gelmediğini bilmiyordu, o- 
da gelmemişti. En azından o suçlayamazdı kendisini, aynı 

- şeyleri yapmışlardı. Gelmemişler, bağlantı kurmamışlar^ 
yurtdışma çıkmışlardı. Kerim bir kız bulmuştu hemen, tek 
farkları buydu ama bu da başka bir konuydu. Rahatladı. 
Kerim’e yanıt vermek, suçlamalarını yanıtlamak isteği uyandı 
içinde. Çocukluğundan beri ağır suçlamalara tepki duyar, 
kime yöneltilmişse onu savunmak isterdi. Selçuk burada ol
saydı, daha kolay yanıtlardı Kerim’i. Belki gerek de kal
mazdı, çünkü Kerim böyle konuşamazdı. Evet hatalıydı 
Selçuk kuşkusuz, ama bu oranda mı? O evi kullanmayın diye 
defalarca uyarmamış mıydı? Evi önceden boşaltmış olsalar, 
belki Ali yakalanmaz ve kendisi de aranmıyor olurdu en 
azından. O gün bile evin kullanılmamasına karşı çıkan Kerim 
değil miydi?
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Kendi durumundan söz etmeden sordu Kerim’e. Ardından 
duraksamadan genişletti soruyu: Ya izlendiğimizi anlamayıp 
da evi boşaltırken topluca yakalansaydık? Kerim’e baktı. 
Kendi sorusunu beğenmişti ama o soruyu ve yanıtı önceden 
biliyordu sanki.

“Bak Yusuf,” dedi masanın üzerine eğilip ona iyice 
yaklaşarak. Gözlerine kederli bir nemlilik mi dolmuştu? “Ben 
herşeyimi devrimci mücadeleye verdim. Neyim vardı? 
Yüreğim ve silahım, bunları verdim. Anlatmak gereksiz, bi
liyorsun; sayısız eyleme katıldım çatışmalara girdim. Kaç 
kere kıl payı kurtuldum ölümden. Faşistler gördükleri yerde 
sıkarlardı bana, öylesine nefret ederlerdi. Açıkça söylemek 
gerekirse, teorik konulardan pek anlamam. Mahir’in 
mücadelesi, O’nun verdiği örnek benim için yeterlidir. Doğal 
olarak teorik bilgisi iyi olanlara saygı duyar, onlan dinlerdim. 
Güvenirdim. Zaten hangi eyleme katılacağım, ne yapacağımı 
da onlar söylerdi genellikle. Ne oldu sonra? O teorik bilgisi 
olanlar mahvettiler örgütü. Direnmediler. Direnmek is
teyenlerin de kafasını karıştırdılar. Çarpışarak yakalananlara, 
ölenlere bakıyorum,, tanıdıklarımın hepsi benim gibi adam
lar. Ötekiler değil çarpışmak, silahlarını çekmeye bile kalk
mamışlar. Bu mudur Mahir’i savunmak, Mahir böyle mi 
yapmıştı? Bizimkiler sadece emir vermeyi bilir, şunu yap 
bunu yap diye. Nasıl yapılacak, hangi olanakla yapılacak il
gilenmezler. Selçuk, evi boşaltın, diyor. Tamam, peki nerede 
kalacağız? Ali ailesine, sen akrabalarına gidersin. Ben ne ya
pacağım? İşin bu tarafı onu hiç ilgilendirmiyor. Ama bir 
eylem yapılacağı zaman, gelsin Kerim. Hiç düşündün mü, 
Selçuk neden bizimle birlikte evi boşaltmaya gelmedi?”

“İşi vardı herhalde, ondandır.”
“Selçuk’un böyle durumlarda her zaman işi olur. Düşün

sene, madem o evde kalmak bu kadar tehlikeliydi, gelip bizi 
uyarabilirdi. Eylül ayının ortasından başlayarak Selçuk o
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evde hiç kalmadı. Birkaç kez, o da gündüzleri,, gelip gitti. 
Sonra onu da kesti. Hep başkalarıyla haber gönderip bizi 
buluşmaya çağırırdı. Neden? Bir yerde tehlike varsa orada 
Selçuk yoktur.”

Kafası karmakarışık olmuştu Yusuf un. Kerim’in başı 
üzerinden dalgın bakarak o günleri anımsamaya çalışıyordu. 
Doğru muydu?

“Eylemlerde de böyle yapardı Selçuk. Tehlikeye önce hep 
ben girerdim, o sonra. Birkaç kez diğer sorumlu insanlara an
lattım durumu. Hatta, ben bu adamla birlikte eyleme girmek 
istemiyorum, dedim. Aldıran olmadı. Selçuk iyidir, soğuk
kanlıdır, teorik yönü gelişkindir dendi. Sonra anladım neden 
böyle yaptıklarını, onlar da Selçuk’tan farklı değiller. Ken
dilerine benzeyeni tutuyorlar. Ona karşı tavır alsalar kendi 
durumları da tehlikeye girecek.

Ali’nin yakalanmasının sorumlusu da ben değilim. O evi 
kullandığımız için yakalanmadı Ali. Selçuk’la buluştuktan 
sonra siviller peşimize takıldı. Ali kaçamadı, ondan ya
kalandı. Selçuk eve gelseydi de orada konuşsaydık, Ali ya
kalanmazdı. Belki daha aylarca basılmazdı o ev.”

Hayır, inanmıyor Doğru değil bunlar. Birkaç yıl ne
redeyse hergün birlikte oldular. Doğru, arada bir karşı 
çıkardı Kerim, Selçuk’a. Bazen tartışırlardı. Ama hiçbir 
zaman fazla uzatmazdı Kerim. Söylenileni yapardı. Sel
çuk’un aleyhinde konuştuğunu ise hiç duymamıştı. Askeri 
yönden daha yetkin olduğundan, bu konu açıldığında 
yüzünde bir küçümseme ifadesi belirirdi Selçuk’a karşı, o 
kadar. Eskiden beri karşı çıkarmış da, birlikte eyleme bile 
girmek istemezmiş' de... Günü gününe anımsanan bir ta
rihin, aslında öyle değil de başka türlü yaşandığına kim 
inanır?

Bunu söylemedi Kerim’e. Yamtlayamayacağı yeni so
rulardan mı korkuyordu, belki. Gerçekten de, Selçuk neden
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eve gelip uyarmamıştı onları? Sıkıldı sorudan, vardır bir ne
deni mutlaka.

Kerim işi varmış gibi sürekli saatine bakmaya başlamıştı. 
Sözlerinin inandırıcılığıyla ilgilenmiyor gibiydi. Önemli olanı 
yapmış, hergün içinde yaşadığı ama bilmediğini Yusuf a an
latmıştı. Gerisi önemli değildi. Konuyu değiştirmek istedi.

“Çok ceza alır mı Ali?”
Kerim, ciddi mi konuşuyorsun der gibi baktı yüzüne.
“İdam normal, ömür boyu hapis iyidir. Daha az ceza alırsa 

büyük sürpriz olur.”
Gülerek söylüyor bunlan. Nasıl konuşuyor bu adam 

böyle? Ali için toto tahmini yapıyor sanki; banko idam, 
sürpriz otuz yıl.

“Birşeyler yapılamaz mı?”
“Bak, sana açıkça söyleyeyim mi? Ali’yi, diyelim bir yıl 

sonra asarlarsa eğer; o güne kadar sağlam kafayla yaşaya
bilmesi bile iyidir. Onunla yatan birisi, yakında kafayı üşütür, 
diyordu. Bu üç ay önceydi. Belki şimdiye kadar üşütmüştür 
bile. İnsan ölecekse ölür, ama rezil olmak daha da kötü.”

“İyi bir avukat bulunursa kurtulabilir.,” diyor Yusuf sesine 
inadını doldurarak. Ne söylerse söylesin karşı çıkmak istiyor 
Kerim’e.

“Vallahi ömür adamsın. Demek sekiz ay önce şimdi 
benim bildiğim gibi değilmiş Türkiye. Hapis düşünle il- 
gileniliyormuş. En azından onları düşünenler varmış. Şimdi 
herkes kaçıp saklanmak derdinde. Yakalandın mı hayatın 
kayar. Kimse ilgilenmez. Hangi iyi avukattan söz ediyorsun, 
yeni mezun avukat bile tutmazlar adama. Bırak onu, ha- 
pishanedekilere beş kuruş para bile gönderilmiyor. Madem 
yakalanmış, baksın başının çaresine deniyor. ”

Garsonu çağırıyor. Biraları Kerim ödüyor. Garın içinde 
yürümeye başlıyorlar. Kafası bomboş Yusufun. Bu kadar 
kötü mü durum gerçekten? Ortak yıllarımızın yükü ikiye
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bölünmüş; içerde Ali, dışarda Selçuk ödeyecek bedeli. Kerim 
bir an önce ayrılmak için fırsat kolluyor sanki. Yıllardan beri 
bu kadar uzun zaman görüşmediğimiz olmamıştı hiç ve 
hemen ayrılıyoruz. İçini hüzün kaplıyor.

Kerim Angelika’dan söz ediyor, yanındaki kız olmalı. 
Artık merak etmiyor nasıl tavlamış kızı. Hamburg’da aynı 
evde kalıyorlarmış. Bir tavernada karşılaşmışlar, hoşlanmışlar 
birbirlerinden, sonra... Ellerini iki yana açıyor Kerim, sonrası 
ortada işte. Frankfurt’a onun bir arkadaşını ziyarete 
gelmişler. Eski bir arabası varmış, onunla. Bugün geri 
döneceklermiş. İki saat içinde gelirim diye söz vermiş ama 
işte geç kalmış. Bundanmış demek bütün acelesi.

Kerim duruyor. Burada ayrılacaklar belli, vedalaşacaklar. 
El sıkışıyorlar. Öyle dururken elleri Kerim’in gözlerinin içine 
bakıyor.

“Tekrar görüşür müyüz?”
Kısa bir an, kaçıyor Kerim’in gözleri, o da uzun bakamıyor 

zaten.
“Bilmem ki, diyor tere ’dütlü. Bir daha ne zaman geliriz 

buralara?” Kısa bir suskunluk- Söylemek için karar vermeye 
çalışıyor sanki. “Pasaportta bir aylık vize var, neredeyse bi
tiyor. Ne yapacağıma karar vermem gerekiyor. Silahlı ey
lemlere girenler için ilticaya başvurmak tehlikelidir deniyor. 
Türkiye’ye gönderiyorlarmış. Belli olmaz bakarsın, duruyor 
bir an, evlilik falan yaparız.”

Elleri ayrılıyor. Kerim uzaklaşıyor hızlı adımlarla. Yusuf 
onu izliyor dalgın gözlerle. İçinden birşeyler de birlikte gi
diyor sanki. Demek böyle, bitmiş! Hayır, daha da kötü. Biten 
geriye dönüp yıkn lya başlamış kendini. O bitmedi, hiç 
olmadı ki!

Kalabalığın arasında kaybolan Kerim’in ardından yürüyor. 
Almanya’nın çabuk değişen garip havasının bir örneği var 
dışarda; sıcak, bulutlu, sıkıcı. Her an yağmur yağabilir, güneş
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de açabilir. Ne yapmalı, daha çok erken. Kerimle bu kadar 
çabuk ayrılacaklannı düşünmediğinden önceden bir plan da 
yapmamıştı ne yapacağı hakkında. Bu saatte eve dönülmez. 
Bu kentte de nereye gidilir?

Kaiser Caddesi ilerleyen saatle birlikte kalabalıklaşıyordu. 
Perişan kılıklı, göz altları morarmış kızlı erkekli esrarcılar, 
fahişeler, seks filmi oynatan sinemalara girip çıkanlar, alışveriş 
yapanlar ve öylece dolaşanlar. Park etmiş arabalardan birisine 
yaslanmış kısa şortlu bir kadın müşteri bekliyor. Gözleri 
karşılaşıyor, başını önüne eğiyor Yusuf. Hiç güzel değil! Gi
rintili çıkıntılı solgun bir yüz, büyüyüp sonra sarkmış göğüsler. 
Sokakta yürüyen kadınlar çok daha güzel. Onlar gibilerinin de 
müşteri bekledikleri bir yer olmalı. Dolaşıp arasa mı, zamanı 
var. Sıkıntıyla duruyor yanından geçip giden insanların 
arasında. Canı hiçbir şey yapmak istemiyor. Güzel kadınları 
aramak, postacıyı tavlamak, birkaç aydan beri karar verip de 
bir türlü kapısından giremediği seks filmleri gösteren si
nemaya gitmek; hiç birini istemiyordu. İnsan tam yeni bir şey 
yapacakken arkada bıraktıklarının yıkıldığını duyar. Tüm 
isteği söner, geriye dönmek zorunda kalır.

Düşüncelerinde Kerim’in ayak izleri vardı. Nasıl değişe
bilmiş bu kadar, herşeye karşı alaycı ve aşağılayıcı olabilmiş? 
Anlattıklarının çoğuna inanmıyordu. Yalan söylüyordu, uy
duruyordu, ama etkisinden de kurtulamıyordu Sözlerinin 
yarısı, dörtte biri, onda biri doöru olsa... geçmişe ilişkin çok 
şey bozuluyor yine de. Güzel bir elbiseden bir türlü te
mizlenemeyen yağ lekesi gibi. O pislik olmadan düşünemi
yorsun bütünü. Ama nasıl oluyor bu? Bir elbiseyi çıkarır gibi 
geçmişten kurtulmak mümkün müdür?

Gözleri ışıldıyordu kızdan söz ederken. Neydi adı, An- 
gelika. Anlaşılan bir sevgili veya bir kadından çok daha fazla 
bir şey o Kerim için, sanki yeni bir hayata başlama aracı. Ev
lenip durumunu garantiye alacak, sonra sosyal hayatta biryer
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edinmeye çalışacak kendine göre. Nereden nereye? Faşist
lerin korkulu rüyası, bir silah ve bir yürekle devrim neferi -  
eskiden kendisiyle ilgili sık kullandığı bir sözdü bu- olan 
Kerim, Alman sevgilisini fazla bekletmemek için dünkü uzun 
yol arkadaşıyla -evdekilerin hepsine öyle derdi- doğru 
dürüst konuşmaktan bile kaçınacak. Söylediklerinden çok 
bu davranışı dokunmuştu ona. Sen ne yapacaksın, diye sor
mamıştı bile. İlgilenmemişti. Bir borcu öder gibi konuşmuş 
ve çekip gitmişti Geçmişini tekmeliyordu Kerim. Çok dar bir 
pantolonu çıkarır gibi sökerek, yırtarak kurtulmaya çalışıyordu 
ondan. Nasıl oldu bu? Bir insan bu kadar kısa zamanda 
böylesine nasıl değişebilir? Daha bir yıl bile olmadı görüş
meyeli?

O kız mı değiştirdi Kerim’i? Dilini bile doğru dürüst bil
mediği bir insandan bu kadar etkilenmesi olanaksız. Ama bir 
kadın değil, bir hayat o. Sahipsiz kalmış, aylarca yakalanmak 
ve öldürülmek tehlikesiyle birlikte yaşamış, rastlantıyla kur
tulmuş, ne yapacağını bilemez durumdayken her nasılsa an- 
gelika’nın hoşuna gitmiş bir devrim neferi başka ne ya
pabilir? Ben olsam ne yapardım? Açık bir yanıt bulmaya 
çalışıyor. Ondan önce ve sonra diye ayrılabilir belki o zaman 
hayat.

O kızı bulmasaydı böyle olmazdı Kerim. Nasıl vardı bu so
nuca,bilmiyor. Işıltılı gözlerle karışan ayak izlerinden belki. 
Eskiden inandığı çok şeye şimdi inanmıyordu, ama içinde 
saklayarak. İnsan eskiyi ancak yeniye başlayabileceğini 
gördüğü zaman atabiliyor demek.

İyice yorulduğunu hissetti. Bacakları ağrıyordu. Uzun za
mandır bu kadar yürümemişti. Sıkıntılı bir yürüyüş üstelik 
aynı kaldırımda gidip gelmek. Eve gitmeli.

Cadde iyice kalabalıklaşmıştı. Birisine çarpmadan yürümek 
olanaksızdı neredeyse. Gri bir aydınlık vardı. Bulutlu olmasına 
karşın sıcaktı hava. Ve sessizlik. Trafiği az olan geniş kaldırımlı
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dar caddede arada bir geçen arabaların sesi duyuluyordu sa
dece. Yürüyen, mağazalara girip çıkan, aralarında konuşan 
yüzlerce insandan nerdeyse hiç ses çıkmıyordu. Herşeyin 
karışımından oluşan hafif bir hışırtı vardı, o kadar. Kay
bolduğunu anlamadan kaybolur insan burada.

Geçen kış, geldiğinden iki hafta sonra, dolaşırken kay
bolmuştu nitekim. Çevreye bakınırken yanında yürüyen 
Fevzi’yi kaybedivermişti. O zaman kar yağıyordu, daha ka
labalık ama daha sessizdi cadde. Sadece ıslak adım sesleri. 
Telaşlandığını anımsıyor. Bu bilmediği yerde kaybolmak, evi 
olduğunu bilen ama nasıl gideceğini bilmeyen bir çocuk 
gibi. Sonra, nasıl olduysa birkaç dakika sonra Fevzi bulmuştu 
onu. Eve kadar tek sözcük konuşmamıştı içinde bulunduğu 
durumun çaresizliğini düşünerek. Bu yaşta sokakta kay
bolacak duruma geldik.

Yolları öğrendikçe kurtulmuştu kaybolmak korkusundan. 
Ama çaresizlik duygusu bazen iyice ağırlaşarak hiç bit
miyordu. Postacı kızı apartman girişinde beklemeye karar 
vermeden önce, gece yatağında kıvranıp durmuştu. İçinde 
yükselen arzuyu, başarısızlık ve gülünç olmak korkusu en
gelliyordu. Nereden, nasıl doğuyordu bu korku, bilmiyordu. 
Doğmuyordu belki de, vardı.

Karar vermiş, yüreği çarparak beklemiş, görmüş ama is
tediği gibi olmamıştı. İkinci gün yine öyle. Bir çift uzun beyaz 
bacaktı o kız artık. Değil bakışıp konuşmak, istediği çıplaklık 
bile kapalıydı. Ama mutluydu. Beklemişti ya, o bakmasa bile 
ona kısacık da olsa çekinmeden dosdoğru bakmıştı ya. Henüz 
başarı yoktu, ama başarı düşüncesi bile mutlu edebilir insanı.

Yarın mutlaka bekleyeceğim. Havaya bakıyor, kapalı. 
Belki bu gece yağmur yağar, yarm da sıcak olmaz. Akşam te
levizyonda hava durumunu kaçırmamalı, içine bir sıcaklık 
yayılıyor. Güneş ve güneş için açılan bacaklar.

Durağa gelen otobüse biniyor. En arkaya kadar hızlı
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adımlarla yürüyor, yer olsa daha da gidecek. Oturuyor. 
Boşver, takma kafana. Zor gibi görünüyor ama bakarsın, nasıl 
olduğunu bile anlamadan oluverir. Yolunu bilirsen kolayca. 
Bir elektrik ocağım yakamamıştım ilk geldiğim gün. Oysa ne 
kolaymış! Bu da öyledir mutlaka; Kerim’e baksana, gelir gel
mez hemen. Kız ondan hoşlanmış da... Kerim’in hoşlanılacak 
nesi var? Kim bilir ne kadar dolaşmıştır kızın peşinde? Kız da 
şişkonun biri zaten. Birkaç ay sonra ben postacı kızla -adını 
bile öğrenememişti daha-, Kerim Angelika’yla beraber, yine 
rastlantıyla karşılaşır mıyız? Çok şaşırır o zaman.

Kerim’in “silahlı eylemlere girenler için...” diye başlayan 
sözlerini hatırladı o anda. Çok korktu. Korku umudun üstüne 
gelince büsbütün yıkıcı oluyor. Herşey bitebilir mi bir gece, 
belki bu gece? Burada da insanlar genellikle geceleyin mi 
alınıyor evlerinden? İltica için başvuralı yedi aydan fazla 
olmuştu. Dilekçesinde okulda faşistlerle kavga etmekten 
arandığını, dönerse işkence göreceğini yazmıştı. Fevzi’nin bu 
konudaki bilgisine de şaşırmıştı. Meğer 1978’den beri, çoğu 
ekonomik nedenlerle iltica için o kadar çok gelen olmuş ki, 
herkes öğrenmiş iyi bir başvuruda nelerin yazılması ge
rektiğini. Örgütten söz etmemişlerdi, Ali’nin ifadesini de 
bilen yoktu zaten. İstanbul’daki evlerini basıp arayan polisler 
de birşey söylememişlerdi bu konuda.

Yanıt gelmemişti başvuruya. Kimine hemen, kimine 
birkaç yıl sonra yanıt gelir, demişti Fevzi. Korkusunun içinde 
kızdı kendine. Kerim’e bak, gelir gelmez öğrenmiş neyin teh
likeli olduğunu. Senin dünyadan haberin yok. İlticaya baş
vurmamalıydım. Ama olanaksızdı bu. İlk günlerin -kendisine 
biraz yabancı da gelse- iyilik ve neşesi kaybolmuş,tedirginlik 
belirgin biçimde artmaya başlamıştı. Gizliliği, bir evde bir 
insanın kimliksiz -veya sahte kimlikle- polise kaydını 
yaptırmadan kalmakta ısrar etmesini anlayamıyordu bu in
sanlar. Burada polis herkesin adını ve adresini bilirmiş, başka
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türlüsü olmazmış. Amcası, yengesi, hatta Fevzi her ha
reketlerinden belli olan bir gerilim içindeydiler. Bir gece ya
takta ağlayacak gibi olmuştu. Paran yok, gidecek yerin yok, 
başka tanıdıkları hiç yok. Yolda yakalasalar derdini bile an
latamazsın, dilin yok. Ama istenileni yapmak da ağır ge
liyordu. Zorla, tehditle yaptırılsa bu kadar dokunmazdı. Bir 
şeyler yapması gerekiyordu ve bütün diğer çıkış yolları 
kapalıydı. Zorunluluk en çok böylesi durumlarda zor gelir in
sana.

Alışınca unutuluyor zorunluluk. Başvuru yapmış, bir şey 
olmamış, evdeki ilişkiler düzelmiş ve başka sorunlar öne 
çıkmıştı. Çevreyi tanımak, biraz Almanca öğrenmek, postacı 
kız... Yaşının ilk kez burada farkına varmıştı, yirmi üç. 
Çalışmak, para kazanmak, evlenmek, askerlik... Düşününce 
sıkıntı basıyordu içini. Bunlardan kaçıp eski güzel günleri 
düşünürdü. İnsanın yaşının farkına varmadığı, biten ha
reketin güzel günlerini. Sonra boş verirdi hepsine. Sırayla 
olurdu bütün işler. Ve şimdi hiç düşünülmemiş, tüm planlan 
ve geleceği karartan bir tehlike vardı. Evdekilere de an
latamazdı, ondan çok korkarlardı mutlaka. Silahlı eyleme 
katılan ilticacı hiç görmemişler. Tanıdıkları hep geçim sıkıntısı 
veya basit işlerden gelenler. Amcası en çok kendi başına bir 
iş geleceğinden korkar. Ne garip, Türkiye’dekiler kork
mazlardı bu kadar. Hapis, işkence gibi burada olmayan teh
likeler vardı ama yine de daha az korkarlardı. Acaba? Onlar 
da, ben de bilmiyorduk o zaman Ali’nin yakalandığını ve 
söylediklerini.

Bu herif yüzünden başıma daha neler gelecek bakalım? 
İçi eziliyor. Bari bir şey yapmış olsak da aransak. İnsan avu
nabilir biraz. Bir gece -belki bu gece- polis eve gelecek, 
kimse karşı da çıkmaz -zaten çıksalar da ne olacak? Uçağa 
bindirirler, doğru Türkiye. Havaalanından da Birinci Şube’ye. 
İçinden bir ürperti geçiyor. Ne yapacağını o zaman?
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İstanbul’da o gecekondu mahallesindeki evleri basılıp da 
bir geceliğine gözaltına alındıklarında hayli dayak yemişlerdi. 
Polislerin her nöbet değişiminde yeni gelenler birkaç tane pat
latıyorlardı hepsine, bazan yumruk bazan copla. Sonradan 
anımsadıkça ürperirdi o geceyi. Yine de beklediğinden daha 
kolay geçmişti gözaltı. Hep birlikteydiler, başkaları da vardı 
yanlarında ondan belki. İşkence, başka bir şey. Bir grup po
lisin tek kişiye saatler boyunca sürekli ve büyük acı vererek 
sistemli soru sorması. Ne kadar dayanabilir, bilmiyordu. 
Yaptıklarımı kabul ederim; yazılama, afişleme, bildiri 
dağıtmak, kavga. O kadar! Mutlaka Ali de direnmişti, yaptıkları 
daha azdı onun üstelik. Belli olmuyor, bakarsın birkaç cinayet 
de bana yüklenir. Savcılıkta, mahkemede reddederim, ama ye
tiyor mu? Çok iyi bir avukat, hatta avukadar gerek bu du
rumda, biraz -birkaç yıl- yatıp tahliye olmak için. Kim para 
verir bunun için, kim uğraşır? Düşündü, ailesinden ve ak- 
rabalanndan kimseyi bulamadı. Ben de Ali’nin durumuna 
düşerim, çaresiz ve yok edilmiş bir gelecek içinde yalnız.

Ceplerine baktı. Kırk markı vardı, biraz da bozukluk. 
Neden saymıştı parasını? Ali’ye mi gönderecekti? Onu 
düşünen birisi olursa, kendisinin de düşünüleceğine mi inan
mak istiyordu? Ama amcasından değil de yengesinden utana 
sıkıla istediği, bazen de onun kendiliğinden verdiği bu pa
rayla hayal bile kurulamazdı.

Otobüs yeniden yavaşlıyordu. İnmesi gereken durağa 
geldiğini fark etti. Kalktı. Kapıdan önünde açılan karanlık bir 
çukura iner gibi indi.
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v r a

“Hidayet beyle konuşabilir miyim?”
“Yoklar efendim.”
“Peki Kezban hanım?”
“O da yok!”
“Nasıl bulabilirim acaba?”
“Bilemiyorum. Birkaç gündür işe gelmediler. Kim 

anyordu?
Duraklıyor bir an.
“Ben Ahmet. Aradığımı iletiverin lütfen.”
Telefon kapanıyor. O da kapatıyor. Makinede paranın 

kaldığını o zaman fark ediyor. Elli fenik kalmış peşpeşe attığı 
üç marktan. Kalan parayı gösteren ışıksönüyor, makine 
alıyor kalanı. Üç defadır böyle oluyor. Daha alışamadı oto
matik telefon makinelerine. Kulübeden çıkıyor. Parayı unu
tuyor hemen. Kalbi sıkışıyor sanki, öyle bir ağırlık var 
göğsünde. Hemen bir sigara yakıyor. Ne oldu, ne olabilir? Sa
atine bakıyor. Bir saat içinde üç kez aradı. Yok, deyip 
kapatıyorlar. Şimdi değişik birisi çıktı. Birkaç gündür işe gel
memek... İkisi birden hastalandı mı yoksa? Cuma oradan 
çıktık, pazar akşamı Münih’e, dün Frankfurt'a geldik. Bugün 
perşembe, altı gün olmuş. Havalar sıcak, hastalık zayıf 
olasılık. Ne oldü acaba?

Bulgaristan’a girdikten sonra hiçbir yerde takılmadan
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Münih’e kadar gelmişlerdi. Türkiye’den ısmarladıkları birkaç 
parça eşyayı vermek için Tahsin bir akrabasına uğramış, ev
dekiler onları bir türlü bırakmamış, sonuçta üç gün Münih’te 
kalmışlardı. Konuşmalarla ilgilenmemişti Selçuk. Filancaları 
gördün mü, falancalar nasıl, götürülüp getirilen selamların 
sayılması yeniden. Ne yapmışlar izinde, günü gününe so
ruyorlar nerdeyse. Tahsin’in kirada bir evi olduğunu öğreniyor. 
Kiracıdan memnunmuş. Sonra Münih ve Frankfurt’ta işyer- 
lerindeki sorunlar. Türkçeyle karışık Almanca konuşmaya 
başlıyorlar anlamıyor Selçuk. Yemek yeniyor, ardından kağıt 
oynuyorlar. Onun da katılmasını istemişlerdi, bilmiyorum, 
demişti. Öğrenmeye niyeti olmadığını da belli etmişti. Tahsin 
yakın bir arkadaşının kardeşi olarak tanıtmıştı onu. Buralan 
biraz görmek için gelmiş. Evdekiler gülmüşlerdi hemen, artık 
bir yolunu bulup kalırsın, diyerek. Konu tanıdıkları çeşitli 
kişilerin burada nasıl oturma izni aldıklarına kaymıştı. Almanla 
evlenenler -para ile sahte evlilik veya az da olsa gerçekten ev
lenenler- işçi Türk kızlarını tavlayanlar -aileleri vermek is
temiyormuş ama kaçıyormuş kızlar-. Aileler de haklı. Al
manya’da işçi kız hazine gibidir. Evlendir Türkiye’den, al 
istediğin kadar başlık. İnsanların Almanya’ya gelip çalışabilmek 
için ödeyemeyeceği para yoktur. Ve daha başka kalma 
yöntemleri. Sıkılmıştı. İçinde bulunduğu durum nedeniyle bu 
bilgilerin onu ilgilendirdiğini sanıyorlardı. Oysa bir süre kalıp 
dönecekti. Burada kalmak için insanların bunca çırpınmasını 
da anlayamıyordu. Neden kalacaklarmış? Gitsinler Türkiye’de 
mücadele etsinler, üstelik aranmıyorlar. Ben de Tahsin’i biraz 
politik birisi sanmıştım. Şuna bak, tam kafa dengiymiş bu 
adamlarla.

Frankfurt’a gelirken yol boyunca hiç konuşmamıştı. 
Çevresine dikkat ettiği de yoktu. Yeşillikler arasındaki geniş 
otoyolda akan araba seli. Herşey yeniydi. Aklı gördüklerini 
kaydediyordu sadece. Sonra izleyip düşünürdü.
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Yeniden arasam mı? Gereksiz. Yoklar, gelmemişler. Ama 
aradığımı iletirlerse -ben olduğun. .1 tahmin ederler- anlarlar 
salimen Almanya’ya geldiğimi. Neden işe gelmiyor bunlar? 
Bir gölge geçiyor düşüncelerinden, yakalanma mı var? Ama 
olamaz. Bu kadar çabuk ve yaygın, olamaz.

Yanından bağıra çağıra konuşup gülen kızlı erkekli bir 
grup geçiyor, yaşları yirmi civarında. Bazıları birbirine 
sarılmış arada bir öpüşüyor. Çok basit giyinmişler, fanila 
altında şort ve çorapsız ayakkabılar. Birisi yalın ayak 
yürüyor. Selçuk bu sıcakta pantolon ve kolları kıvrılmış 
gömleğiyle kendini başka bir dünyanın insanı gibi his
sediyor. T^sasızjnşaokr^ünYg-^lîîlJiİannda değil. Benim 
ülkemde^bu yaşlarda binlerce insan aalâTTçmde- oysa. 
Peşlerinden koşup yakalamak, gülmeyin ulan, diye 
bağırmak istiyor bir an. Arkasını dönüyor. Boşver! Kime neyi 
anlatıyorsun? Tahsin köşede bir gazeteci olduğunu 
söylemişti. Türkiye’nin gazeteleri bir gün arayla geliyormuş. 
Kuşkudan kurtulmanın en iyi yolu. Birşey yazmıyorsa sorun 
yok. Hürriyet, Tercüman diyor sadece. Adama on mark 
uzatıyor. Paranın üstünü saymadan alıyor. Önemli değil, 
nasılsa bilmiyor fiyatını. Başlıklara bakıyor hemen. Eylem 
hazırlığı yaparken yakalandılar! Yüreği ağzına geliyor bir an, 
sonra rahatlıyor: TİKKO. En iyisi evde okumak. Burası 
İstanbul değil ve sokak ortasında gazetelerdeki yakalanma 
haberlerini okumak dikkat çekmez ama olsun. İnsan alışkan
lıklarını sürdürdüğü oranda unutur yabancılığını. İfnaları 

~fel<rryâpılmış, yonân'Temîz; Ievtetetr"yabaina_6ir dilde 
yazılmış, sokaklarında değişik insanların dolaştığı bir başka 
İstanbul’da hissedebilir kendini. Denize uzak bir semtinde 
belki. Başka ama İstanbul yine de. Büyük endişeler, so
runlarla dolu bir insanı rahatlatır bu duygu.

Zile bastı. Apartman kapısı açıldı kısa sürede. Dördüncü 
kata çıkacaktı. Bu Türkler de hep en üst katta mı oturuyor
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nedir? Münih’teki ev de en son kattaydı. Gülümsedi. Ga
zeteler rahatlatmıştı onu.

Kadın kimin geldiğini görmek için merdiven başında bek
liyordu. Onu görünce çekilip kapıda beklemeye başladı. 
Selçuk içeri girince ardından kapıyı kapattı. Ayakkabılarını 
çıkarırken arkasından ona hiç değmeden geçip salona girdi. 
Görmeden biliyordu Selçuk ne yaptığım. Oturacağı koltuğun 
yanına sigara tablası ve çakmağı koyuyor, ortadaki masanın 
üzerinde gereksiz birkaç parça eşya varsa onları kaldırıyordu. 
O daha girmeden de çıkacak salondan, her zaman olduğu gibi 
gözleri yere bakarak. Kaç gündür aynı evdeler ama adını bile 
bilmiyor daha. Nerdeyse hiç konuşmuyor kadın. Tahsin de hiç 
çağırmıyor onu. Gerek kalmıyor. Tahsin ne istiyor, konuk ne 
istiyor anlıyor, esmer ince gövdesiyle getiriyor hemen.

İki gazetedeki yakalanma haberlerini yutarcasına okuyor. 
Biz yokuz, iyi. Yakalananları hemen açıklamayabilirler gerçi, 
ama en azından şimdilik yokuz.

İstanbul’dan çıktığı günden beri gazete okumamış olmanın 
açlığıyla diğer haberlere göz gezdirirken mutfakta bir bardağa/ 
konulan kaşık sesini duyuyor. Çay yapıyor bu kadın. Dün 
akşam Selçuk’un çayı sevdiğini öğrendi, şimdi koltukta sigara 
içip gazete okurken isteyebileceğini düşünüyor.^stiyor da 
gerçekten. Yine başı önünde odaya giren kadı^ah bardağı ve 
şekeri masaya bırakmasına bakarken,bedeninin gerildiğini 
hissediyor. Her hareketini gözleyerek neyfe ihtiyacı olduğunu 
anlayan birisinin varlığındaym ışız oluyor. Başkaları için var 
olmayı bir yaşam tarzı Ölar^İî Öönimsemiş bu kadın. Yol bo
yunca hep çocuklar adına konuştu. Çocuklar acıktı, susadılar, 
çişleri geldi. Kendisi için konuşmuyor, istemiyordu. Tahsin’in 
Selçuk’u getirirken nasıl bir tehlikeye girdiğinin de farkında 
değileli mutlaka. Bir şeyler sezmiştir, o kadar. Tahsin’in 
konuğu olması fazla düşünmesine gerek bırakmamıştır. Ya- 
kalansalardı eğer, kocasını yine yalnız bırakmayacaktı. Ne
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olduğunu tam anlayamadığı birşey için dayak yiyecek, hapse 
girecekti belki. Olsun. Tahsin anlıyor ya. Çektiği acılar için de 
Selçuk’a hiç kin duymayacaktı. Böyle gerekiyormuş, böyle 
oldu.

Hiç konuşmadan anladığı bu bağlılık Selçuk’u duy
gulandırdı. Yanında, ne olursa olsun güvenebileceğin birisinin 
olduğunu bilmek, büyük mutluluk. Herşeyi yapar, herşeye 
dayanır bu kadın. Bir de kendini geliştirmiş olsa, bilinç düzeyi 
iyi olsa. O zaman da böyle olur muydu, bilinmez ki. Cahil ama 
iyi özelliklere sahip bir insan, bilgisi artınca her zaman daha iyi 
bir insan olmayabiliyor. Öğrenilen yeni şeylerin nerede kul
lanılacağı hiç belli olmuyor Zehra gibi örneğin. Ekrem’le dört 
yıl önce evlendiklerinde hiçbir şeye karşı çıkmayan sessiz bir 
kadındı. Ekrem’in inançlarını benimsemişti aynen. Öğrenmek, 
kendini geliştirmek istiyor, Ekrem’in yeterli olmadığından, il
gisizliğinden yakınıyordu. Derneklere gidip geldi, eğitim 
çalışmalarına katıldı. Gelişti ama beklenmeyen yönde. Ekrem’i 
etkilemeyi ve. ailesini olayların kenarına çekmeyi öğrendi, 
özellikle de darbeden sonra. Sanki istediklerini de dışma 
çekebilmek için katılmıştı harekete. Burjuvaziye karşıyım, sos
yalizme-,inanıyorum, çalıştığım yerde sömürüldüğümü bi
liyorum, cûptamn halka karşı olduğunu anlıyorum ve başımı 
belaya sokmâlp istemiyorum. Beni rahat bırakın!

Öğreniyorlar; $<pnra öğretenlere ve öğrendiklerine sırtlarını 
dönüp gidiyorlar.' Kafamdan yüzler, sesler, adlar geçiyor. 
Hangisi kalıp sürdürdü m üd^ 'îleyi çok azı. Oysa ilk haftalar, 
aylar ne kadar güzeldi. O sinfit;İ§iFİ^ 'kapanık, sürekli olarak 
acaba ne hata yapıyorum diye düşünefe^; çevrelerine ürkek 
bakışlar fırlatan kadınların gözlerine bejfcgin bir güven 
yerleşirdi. Daha rahat davranırlardı. Ve sonra kaybolurlardı 
ortadan. Kazandıkları güven duygusuyla evde, mahallede v.e 
çalışıyorlarsa işyerinde konumlarını güçlendirirlerdi. Çevre
lerini yönlendirmeye başlarlardı. Bu yeterdi onlara. Nereden
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nereye geMk? Şimdi kaybetmeyelim burasım. Kaybedecek 
gibi olmak korku ve nefreti getirir. Zehra’nın bana olan nef
reti gibi. İyi ki benim olduğum demeğe pek gelmezdi bu 
kadın. Yoksa sinirlerime hakim olabilir miydim bilmem.

Boşalan bardağın ardından hemen götürülüp doldurulan 
ikinci bardağı da içti. Mutfaktan yemek kokusu geliyordu. 
Saatine baktı, bir olmuş. Tahsin de işten gelir şu sıralar. Çıkıp 
İstanbul’u  yeniden arasam mı? Bugün gelmezler nasılsa, 
yarın ararım.

Ayağa kalkıp yanyana dizili kitaplara bakmak için büfeye 
yaklaştı. Camın arkasındaki gözler renk renk bardak, fincan, 
biblo ve çeşitli süs eşyalarıyla doluydu. Kitaplar ve broşürler 
gerekli oldukları için değil de, orada bulunmalarının iyi 
olacağı düşünüldüğünden konmuş gibiydiler. Örgütlenme 
Özerine;, Kitle İçinde Parti Çalışması, Devrimciler Ne İstiyor? 
Faşizme Karşı Birleşik Cephe, Halk Savaşı-Halk Ordusu, 
Dinle Yankee, Devlet ve Devrim, Sol Komünizm, Sosyalizm 
Nedir? Rastgele bir kitabı çekip alıyor. Sayfalar yapışık bir
birine, okunmamış, açılıp karıştırılmamış bile. Kızmıyor. 
Olsun, varlıklan bile önemli kitapların. Bir gün gelir oku
nurlar. 12 Eylül’den sonra bir evde değil böyle salonda, en 
gizli köşede bile sol kitaplar bulmak o kadar zorlaştı ki.

Kitapların üstündeki bir dosya içinde kağıtlar var. Büfenin 
kapısını iyice açarken kadının salona girdiğini görüyor. 
Yanından uzanıp alışkın elleriyle dosyayı hemen çıkarıveriyor. 
Çok saygılı, Selçuk’tan çok dosyaya. Tahsin bu kağıtlara çok 
önem veriyor anlaşılan.

Dosyayı açıp ilk kağıda baktı. Bir bildiriydi bu, tanıdık bir 
bildiri. Darbeden birkaç gün sonra İstanbul’da dağıtmışlardı. 
Rastgele cümleler okudu, evet aynısıydı. En altta bir not vardı: 
“12 Eylül’den kısa süre sonra tüm ülkede dağıtılmıştır.” İçi 
sevinçle dolarken gülümsedi. Bildiriyi İstanbul’da basmışlar ve 
birçok kente de ulaştıramamışlardı. Olsun! Umudun bile
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umutsuzlukla dolu olduğu bir zamanda, küçük umutlan 
gerçekleşmiş gibi göstermek zarar vermez kimseye.

Alttakilere bakıyor. Başka bildiriler ve basın açıklamaları. 
Nerdeyse idam edilen her devrimci için bir açıklama 
yapılmış. Cuntanın uygulamalarının teşhis ve eleştirisi, 
yapılan işkencelerin boyudan ve yurtdışına gelenlerden 
işkence görmüş olanların açıklamaları, çeşidi bölgelerden di
reniş haberleri, cezaevlerinde estirilen korkunç teröre karşı 
yapılan küçük ama insanın içini umutla dolduran direniş ey
lemleri. Şaşkınlık içinde ama hırsla okuyor hepsini. Nasıl 
almışlar bunca haberi? Doğru mudur bunlar? Direniş ha
berlerinin çoğu ayrıntılı. Bunca ayrıntı uydurulmuş olamaz. 
Neler olmuş neler! Yaşadığımız yerden haberimiz yokmuş! 
Nasıl olsun? Kaç aydır İstanbul dışından ne kadar haber ala
bildik? Ayağa kalkıp bir sigara yakıyor. Oturuyor sonra, sa
lonun dolaşmak için dar olduğunu düşünerek. Evdekilere de 
garip gelir. Büyüyen coşkusu hareketsizliğine uyum sağlaya
mıyor bir an. Koltukta kıpırdanıp duruyor. Sesini duyan 
kadın kapının önünden geçiyor ona bakarak. Amma da garip 
adam, diyordur. Boşver, ne isterse düşünsün. Herşey daha 
iyi anlaşılıyor şimdi. Eskiden söylerdi de inanmazdım. Ne 
kadar büyük olursa olsun, İstanbul bir kuyudur. Türkiye’yi 
göremezsin oradan. Dahası İstanbul’u herşey zannetmeye 
başlar, başka yerlerin kıpırtısını duyamazsın. Diyarbakır, 
Adana, Ankara, Artvin, Fatsa... Kaynıyor her yan. Kocaman 
bir kazan, su gibi kabarcıklar çıkıyor her taraftan. Arkası ge
lece^ mi? Kaynayacak mı su? Zor, ama kim bilir?

Ne olursa olsun, durum düşündüğümden daha iyi. Bu
rada uzaktan, ayrıntıya boğulmadan bütüne bakabiliyor 
insan. Her bölge birşeyler yapıyor. Ama bağlantı kurup 
birleştirmek gerek. Nasıl yedik şu darbeyi? En gerekli olduğu 
zamanda merkez yok. Yine de durum cesaret verici. Bir mer
kezin oluşturulmasına acil olarak ihtiyaç var, ama kimse
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farkında değil bunun. Her bölge yalnız başına mücadeleyi 
sürdürdüğünü, diğer bölgelerdeki örgütlenmenin dağıldığını 
düşünüyor. Bazen haber geliyor ama inandırıcı olmuyor. 
Yine de abartırdık her haberi. En iyi bölge, en az bilinen 
bölgedir. Kesinlikle bulunulan yer değildir. İstanbul için 
mücadelenin en iyi sürdürüldüğü yer Artvin, Artvin için 
Adana, Adana için Fatsa, Fatsa için İstanbul’dur. Daha iyi bir 
bölgenin varlığına inanmak güç verir tabandaki insana, ora
dan gelen haberler -en  azından yöneticiler için- inandırıcı 
olmasa da. Gerçek o ki -buradakiler daha iyi biliyor bunu- 
heryerde küçümsenmeyecek oranda birşeyler yapılıyor. 
Bunların birleştirilmesi gerek. En kısa zamanda bir merkez 
oluşturmalıyız. Başlangıçta birkaç kişi olabilir, önemli değil. 
Önce oluşsun, sonra gelişir.

Heyecan içinde ayağa kalktı. Ortadaki alçak masayı 
biraz kenara çekti. Ne isterse düşünsün! Salon dört adımlık. 
Aslında daha geniş ama çok eşya var. Öteki odalar da 
böyle, ne bulurlarsa alıp doldurmuşlar. Dönmeli! En kısa 
zamanda dönmeliyim, pasaport sağlam nasılsa. Turgut’u 
bulurum, şaşırır beni görünce! Durumu anlatırım. Direniş 
heryerde sürüyor. Diğer bölgeleri bulup koordinasyonu 
sağlayacak bir yapı oluşturmalıyız. Düşündüğümüzden iyi 
durum. Abartmalarımızdan bile daha iyi. Turgut’la konuşur 
gibi yüksek sesle, hayret, diyor. Hayret ama gerçek.

Sesine gelen kadının kapıdan baktığını görünce kendini 
topluyor. Bir iş yapmış olmak için dosyayı alıp büfedeki ye
rine koyuyor. Heyecanı azalıyor biraz. Acele etme! Tamam, 
dönmem gerek, ama önce burdakilerle konuşmalı. Bil
dirilerde, basın açıklamalarında yazdıklarından fazlasını bi- 
liyorlardır mutlaka. Onları öğreneyim, sonra giderim. Hem 
buraya kadar gelip kimseyle görüşmeden dönmek iyi bir 
davranış olmaz.

Yeniden oturup bir sigara daha yaktı. O farkına bile var
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madan kadın sigaralarını söndürdüğü tablayı değiştirivermişti. 
Bu da iyice sıkıntı oldu artık. Dönmek için para ete bulmam ge
rekiyor. Kimler var burada, ne zaman gelmişler, hiç bil
miyorum. Birkaç yıl önce Almanyada iyi bir örgütlenmemiz 
olduğunu duymuştum, o kadar.

Kollarını kaldırıp geriniyor. Avrupa’da* bile örgütlenmişiz. 
Bu kadar iş yapılabildiğine göre hayli güçlüyüz demektir. 
Nerede Türkiyeliler var, orada biz varız. Gülümsedi. Artık 
yemek yesek iyi olacak, acıktım.

Sokak kapısı açıldı. Tahsin olsa gerek, tam zamanında 
geldi. Kalkıp kapıya gidiyor. Kadın ondan önce gelmiş ter
liklerini veriyordu. Yorgundu Tahsin. Çaresiz bir ifade vardı 
yüzünde. Kötü birşeyin geldiğini görmüş, kaçamayacağını, 
hiçbir şey yapamayacağını anlayıp istemeden ona teslim 
olmuş gibiydi. Elindeki gazeteyi uzattı. Ben de gazete 
almıştım, dedi neşeyle Selçuk. O yine de katlanmış gazeteyi 
uzatıyordu. Aldı. Yemek dursun, dedi Tahsin. İtiraz etmedi 
kadın, soğuyacak yemeği yeniden ısıtacak olsa da. Hafifçe 
silkindi Selçuk. Havada çaresizlik vardı.

Salonda karşılıklı oturdular. Göz ucuyla gazeteye baktı 
Selçuk. Hürriyet ve bugünün değil. Açtı, düzeltti ve ilk say
fada “Büyük Operasyon”u gördü.

Okumadı, okuyamadı. Fotoğrafa baktı. Turgut, yanında 
Orhan, Hidayet, sonra tanımadığı kişiler ve hayret Ekrem de 
var. Kafası duruyor bir an. Bu kadar büyük mü darbe? Ay
lardır hiç kimseyle ilişki kurmak istemeyen Ekrem de gittiyse 
kim kaldı dışarıda? En kenarda üç kadın var objektifte zor
lukla girmiş gibi. Kezban,ötekileri tanımıyor. Dikkatle 
bakıyor, yok. Zehra yok.

Önlerine dizilmiş malzemeleri sayıyor: İki teksir makinesi 
-zaten o kadar vardı-, on altı tabanca. Demek yakalanmayan 
var daha. İki hafta önce yaptığımız dökümde yirmi silahımız 
vardı. Umudunu körüklemek istiyor, varız daha, bitmedik!
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Olmuyor. Ne saflık, ne aptallık! Herşeyin iyi olduğunu, 
olacağını düşünmek. Aylarca uğraş, didin, yeni ilişkiler bul, 
eskileri geliştir; hepsi birkaç günlük operasyon için. Doymak 
bilmeyen bir canavara canla başla yem yetiştiriyoruz sanki. 
Fotoğrafta ilk bakışta tanıyamadıklarına bakıyor yeniden. 
Bazılarını anımsar gibi oluyor. Yakalanma sıraları yüzlerindeki 
yorgunluk ve sakallarının uzunluğuyla orantılı. Şu Rıza! Çok 
uğraşmışlar belli oluyor, idamlık. Nerdeyse iki yıldır giz
leniyordu. Davranışlarının çok rahat olduğunu söylüyorlardı 
son dönemde. O polisi, polis onu unutmuştu sanki. Deniz 
kıyısında yüksekte bir taş gibi gidip gelen suları izlemek, 
ıslanmayacağını düşünerek. Sonra bütün geleceği değiştiren 
birkaç dakika, operasyon. Sağ kalırsan eğer, hapiste en çok 
düşüneceğin birkaç dakika olacak bunlar; şöyle olsaydı, 
böyle yapsaydım yakalanmazdım.

Kezban’la Hidayet’e baktıkça eziklik duyuyor içinde. 
Keşke onlarda kalmasaydım. Turgut’un yarattığı yeni bir 
ilişkiydi. Henüz evlenmişlerdi. Çalışmak, evi yerleştirmek, 
akraba ziyaretleri ve birbirini tanımanın arasına, devrimci 
mücadele için yapılması gerektiğine inandıkları şeyleri de 
almışlardı, iddiasız ama inançlı. Yeni bir hayat henüz ku
rulurken paramparça oldu. Bir daha kimbilir ne zaman bir
likte olurlar?

Yakalanmak, ölmek, hapislik; sınıf mücadelesinin kaçı
nılmaz gerekleri bunlar. Yine de üzülüyor insan.

“Okusana!”
Tahsin’in kendisine baktığını farkediyor, belki de de

minden beri. Haberi okumadı öyle ya. Ama fotoğrafı bile an
latamaz bu yazı. Okuyor. Yakalanma kimden başlamış belli 
değil. Zaten genellikle yanıltıcı olur bu konuda gazetelerdeki 
bilgiler. Son anda Almanya’ya kaçtığı anlaşılmış. Fotoğrafa 
yeniden bakıp bırakıyor gazeteyi. Tahsin beklediğini bu
lamamış gibi durgun, yemek yiyelim, diyor.
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Mutfakta hiç konuşmuyorlar. Sık sık dalıp gidiyor Selçuk, 
sonra hemen kendini topluyor. Umudun böylesine bir
denbire yükseldiği yerde tükenişe bu kadar yakın olmak, 
umuda güvensizlik yaratıyor insanda. En iyisi bunları şimdi 
düşünmemek. Bir süreden beri böyle durumlarda, hemen 
yapılması gereken şeyler yoksa eğer, başarabildiği oranda 
başka şeyler düşünmeye çalışırdı. Taze acının yorumu hem 
çok zor, hem de büyük yanlışlıklar yapabilir insan. Sonradan 
çok zor düzeltilebilen yanlışlar. İnsan hata yapar, öğrenir. 
Öğrenme birikir ve bir gün kendiliğinden başka türlü dav
ranmasının daha doğru olduğunu anlar. Önceden düşünül
müş bir davranış değildir bu. İçinden gelen bir sese uyar gibi 
zamanı gelmiş kararı verir insan.

Yemeğin sonlarına doğru sessizliği bozmak için sorular 
sordu Tahsin’e; nerede çalışıyordu, işinden memnun muydu, 
kaç para kazanıyordu, sendikalı mıydı? Tahsin günlük 
hayatın otomatikliği içinde yanıtlıyordu yine dalgın. Salona 
geçerlerken birkaç beylik soru daha sordu Selçuk. Yanıtlar 
beklenen sorunun sessizliğini dağıtmadı. Ne istiyor bu adam, 
kendim için konuşmamı mı? Aylardır kaç tane haber okuduk 
böyle. Tahsin’in endişeden irileşmiş gözlerine baktı. Kor
kuyor bu adam. Belki benim bu kadar sıkı aranan birisi 
olduğumu bilmeden girdiği, boyutlarını yeni anladığı teh
likeden korkuyor. İleride çok korkacağı bir şeyi korkmadan 
yaptı. Kendisi de şaşıyordur buna şimdi. Boşver! Geçer, uzun 
sürmez gecikmiş korku. Öyle de olsa tedirginlik girdi bir 
kere bu eve, kolay çıkmaz. Burada fazla kalmamalıyım. Polis 
baskını korkusundan daha çok rahatsız eder insanı 
yanındaki birinin her hareketiyle anlattığı tedirginlik ve is- 
tenmezlik. Zehra’yı anımsadı, uzmandı bu işlerde. Git de
mezdi, diyemezdi, ama kendisinden çok istetirdi sana git
meyi. Bir yolunu bulup kurtulmuş yine, gözaltına bile 
almamışlar.
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Bildiriler, açıklamalar olduğuna göre bizimkileri tanır Tah
sin. Onları bulmalıyım bir an önce.

Tam konuşacağı sırada Tahsin, “Turgut beni de söylemiş 
midir?” diye sordu.

***

Benim yüzde yirmim öldü Tahsin, yüzde altmış da ha
piste. Geriye kalanla bakalım ne yapacağım?

Böyle demişti. Susmuşlardı sonra. Anlamış mıdır, san
mam. Büyük felaketin ortasında kişisel dramını yaşayan 
adam ne anlayabilir?

Köşede duruyor. İki defa sağa döndüm. Çevresinde geçtiği 
yeri unutmamasına yardım edecek belirgin bir yapı arıyor, 
yok. Burada da heryer birbirine benziyor. Neyse yürüyelim. 
Tahsin’in bitmek bilmeyen sızlanmalanndan usanıp, ben 
dolaşacağım deyip çıkmıştı evden. Kaybolursun, demişti be
lirsiz bir sesle, aldırmamıştı. Saat sekizi geçiyor, hava aydınlık 
daha. Oldukça yorgun olduğunu hissediyor. Konuşmamanın 
gerilimi yoruyor insanı. Tam üç saat hiç konuşmadan otur
muşlardı. Kadın çay getirmiş ardından kahve yapmış, te
levizyona bir süre bakmışlar, sürekli sigara içmişlerdi. Arada 
bir iç geçiriyordu Tahsin, söylediği herşeyi konuşmadan yi
neleyerek. Birbirlerine bakmamaya çalışıyorlardı.

“Turgut çok şey söylemiş, seni de söylemiş olabilir.”
Açık konuşmasının iyice yıktığını görüyor Tahsin’i. O 

başka şey bekliyordu; yok canım söylememiştir, denecek, 
karşı çıkacak ama inanmak isteyerek ve küçük bir umudu sak
layabilecekti içinde. Bu büyük felaketten sıynlıp kurtulmak 
umudunu. Nerden bilirdim böyle olacağını, diye söylenmeye 
başlıyor. Öfkeyle bakıyor Selçuk’a bir an, herşeyin 
suçlusuymuş gibi. Onun gözleriyle karşılaşınca başını eğiyor.
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Bir an acır gibi olduğu için kızıyor kendine. Uzaktan ak
raba olurmuş Turgut’a. Denizli’den dönerken İstanbul’da 
ortak bir tanıdıklarının evinde rastlantı sonucu karşılaşmışlar. 
Turgut hemen bir arkadaşını götürmesini rica etmiş. Aranan 
birisi değil diye de güvence vermiş, ama gitmesi gerek, bi
liyorsun ortalık kötü. Eskiden beri güvenirmiş devrimcilere 
Tahsin. 1970 yazında devrimcilerin düzenlediği haşhaş mi
tingine bile katılmış toprağı olmadığı halde. Severmiş onları. 
Kabul etmiş. Sahte pasaportu normal karşılaşmış, burada bile 
işçiler kendi pasaportlarıyla kardeşlerini getirtmiyorlar mı? 
Gerçek durumu şimdi öğrenmiş.

Evet acımıştı. Boşver, demişti. Nasılsa buradasın, ya
kalayamazlar. Ama Türkiye’ye gidemem, demişti Tahsin ner
deyse bağırarak. Gelecek yaz küçük kardeşinin düğünü 
varmış. Gitmezse rezil olurmuş. Sonra yapılacak başka işleri 
de. Hem mutlaka durumu buraya bildirirler demişti. Kon
solosluk çağırıp alır pasaportu elimden. Polis de pasaportum 
yok diye çalışma-oturma iznimi öldürür. Yandım ben 
yandım!

Bu konulardan anlamıyordu Selçuk; konsolosluk, 
çalışmak için izin almak. Yine de yılar süren çabalardan 
sonra oluşturulmuş ve kişinin kendini mutlu saydığı bir 
yaşamın gerçekten çökme tehlikesiyle karşı karşıya 
olduğunu anlamıştı. Ne yapacağını şaşırır insan; oturup ağlar 
veya saldırır. Olağan dışı birşeyler yapmak, tepki göstermek 
zorundadır; sonucun değişmeyeceğini bilse bile.

Gözlerini kısıp tetikte beklemişti. Bakarsın bana saldırır! 
Hayat sallanmaya başlayınca o güne kadar devrime ta
raftarmış gibi görünen birçok insanda ne inanç kalıyor ne da 
sağduyu. Görüntüler geçip kayboluyor Tahsin’i gözlerken. 
Behzat en iyi arkadaşımdı. Kaç gece evinde kaldım, annesi 
de çok severdi beni, oğlunun arkadaşını. Birgün Saraçhane 
Parkı’nda faşistlerle karşılaştık aniden. Ben kurtuldum, o
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kötü vuruldu. Hastane, sonra evine gidip haber verdim. An
nesi -devrimcileri sevdiğini her fırsatta belli eden o kadtn- 
önce şok geçirdi. Bağıra bağıra ağlamaya başladı sonra. 
Neden sen değil de o, diye sordu. Anlatmaya çalıştım. Anlar 
mı? Yetişin anarşistler oğlumu vurdu, diye bastı çığlığı hıçkı
rıkları arasında. Zor kaçtım.

Tahsin uzun bir sızlanmaya dönüşen tepkisi içinde 
suçluyu bulmuştu: Turgut. Adını vermeyebilirdi. Selçuk ne
rede bilmiyorum veya bu sabah başka bir kente gitti, di
yebilirdi. Doğruyu söylemesi zorunlu muydu? Devrimcilerin 
başına ne geliyorsa bunlardan, aralarına aldıkları çürük 
adamlardan geliyordu. Turgut’un şahsında suçlandığını his
sediyordu, sesini çıkarmadı.

Evet, kayboldum! Demin geçtiğim yer burası değildi. 
Köşeleri hep sola doğru dönünce yeniden bulunduğu yere 
çıkacağım düşünmüştü. Nereden başlayarak kaç kere 
döndüğünü de unutmuştu üstelik. Geri dönmeyince Tahsin 
telaşlanacaklar. Boşver, biraz da böyle huzursuz olsun. Evin 
telefon numarasını aldım ama bilmiyor. Bir yerden ararım, 
gelir alır. Karısına anlatmış mıdır durumu? Tek kişinin 
taşımayacağı bir yük bu. Tahsin bize ne kadar kızsa da biz
den ayn olamaz şimdilik. Hiç çıkış yok düştüğü çıkmazdan. 
Ama durumdan kesin emin olmadığı için akrabalarına da an
latmaz. Tek yardım isteyebileceği biziz. Ne isteyecek ve neye 
yardım edeceğiz; ne o, ne de biz biliyoruz ama durum böyle. 
Belki bu nedenle sızlanıp durdu ama bağırıp çağırmadı. 
Köprüleri atmak istemiyor. Ah bu ince hesaplar üzerine ku
rulu inançlar, sürdürülen ilişkiler! Ne zaman, ne olacak bi
lemezsin.

Ona bir an acıdığı için kızdı kendine. Yakalansa ne olur? 
Akrabamdı, getirdiği adamı tanımıyordum, bilmeden yaptım, 
der. Biraz dayak yer, biraz yatıp çıkar.

Rıza’nın en fazla bir yıl ömrü kaldı. Bir polisle, bekçiyi

159



öldürmekten aranıyordu. Kesin asarlar, belki bir yıl bile 
sürmez. Orhan idam veya müebbet alır, Turgut en az yirmi 
yıl. Ötekiler de beş yıl civarında yatarlar. Turgut’un da işi zor, 
yirmi yaşında yirmi yıl ceza almak. Adama bak, beni oldu
bittiye getirdi açıkça. Kimseyle görüşmemiş, karar da alın
mamış gitmem için. Bir ara, sen gitmelisin, diye tutturmuştu, 
vazgeçirmiştim. Unutmamış. İlk fırsatta farkına varamadığım 
bir dayatmayla gönderdi.

Yarı karanlık sokakta duruveriyor. Operasyon gittiğimden 
kimsenin haberi yokken, hemen olmuş. Israrla beni so
ruyorlar. Birisi, Turgut bilir, diyor. Turgut da kaldığım evi ve 
Tahsin’i veriyor. Sorguda sürekli nerede olduğum sorulunca, 
yakalanmadığımı anlayıp ifadelerinde birçok şeyi bana 
yüklemişlerdir doğal olarak. Belki Rıza bile idam almaz. 
Selçuk vurdu, ben yardımcıydım, demiştir en fazla. Bir insan 
poliste beş-altı kişi böyle oluyor işte.

İyice kaybolduğu kesin artık. Yolunu bulamaz, bulmak da 
istemiyor, bilinen yollar tehlikeyle dolu olduktan sonra. Bi
linmeyende kaybolmak gerek, o da korkutucu. Ne olacak, 
ne olacak -Bıktım bu sorudan, ama başkası da yok.

Rüzgar çıktı. Üşüten bir serinlik başladı. Ellerini cebine so
kuyor. Sokak lambalan yandı. Her yandan çeşitli sesler ge
liyor, tanımadığı bir kentin gürültüleri. Bakalım ne ya
pacağım? Yirmi öldü, altmış hapiste, ötesi de bilmediği bir 
yere gönderilmiş. Ne kaldı geriye? Hiç sevinmedim ya
kalanmadığıma. Ölüme yaklaşacak kadar tükenenleri ne se- 
vindirebilir ki?

İleriye bakıyor. Büyük bir cadde görünüyor kalabalığı 
uzaktan bile belli olan. Yürüyelim bakalım.

Turgut konuşmasaydi; Tahsin’i ve Hidayet’i vermeseydi 
en azından. Birşey değişir miydi? İçerde Hidayet, dışarda 
Tahsin yüklenmezlerdi ona, o kadar. Onurunu korumuş, 
saygınlığını yitirmemiş, başkalarına güzel bir örnek sunmuş
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ama örgüt yine de çökmüş olurdu. Ekrem’in o gece söylediği 
doğruymuş: Ellerinde o kadar çok bilgi var ki, değerlendirmek 
için elemanları yetmiyor. Birisi inatla direniyor, konuşmuyor, 
bir yol kapanıyor. Ama o kadar çok yol var ki aynı yere 
çıkan. Sadece bir kişinin veya çok az sayıda kişinin bildiği 
şey yok gibi. Herkes herşeyi biliyor nerdeyse. Nasıl ya
kalandı Ekrem; ne Turgut ne de Orhan tanımazdı onu? 
Demek bilmediğimiz yollar da var polisin ilerleyebildiği. Bir 
insan için ne büyük darbedir yakalanmak ve bunun nasıl 
olduğunu anlayamamak, olağanüstü direnişe karşın çöküşü 
durduramamak.

Caddeye çıkıyor. Işık, gürültü, kalabalık. Karşıda bir si
nema var, altı film birden oynatıyor. Değişik, pırıl pırıl tram
vaylar, lüks arabalar, kapalı mağazaların parlak vitrinleri. Ne 
çok kadm var burada! Erkekten çok kadın var caddede. 
Yalnız, erkekle, kadınla, grupla birlikte yürüyen; etekli, blu- 
cinli, şortlu; erkeklere sarılan, karşısındakinin gözlerinin 
içine doğruca, meydan okurcasına bakan kadınlar. Garip, 
çok garip. Bakalım ne yapacağım?
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IX

Yusuf uğura inanırdı. Belirli sayıları vardı örneğin; iki, 
dört, yedi ve dokuzu sever, üçten nefret ederdi. Günlerden 
pazartesiyi sever, cumayı sevmezdi. Uğurlu ve uğursuz dö
nemlerin birbirini izlediğine inanırdı. İşleri iyi gittiğinde se
vinirken, bir yandan da korkardı. Bunun ardından işlerin 
kötü gideceğini, hatta birçok aksilik ve kötülüğün üst üste 
yığılırcasına geleceğini düşünürdü. Düşündüğü de doğru 
çıkardı.

Aylardan beri işlerinin bozulacağı, hatta bir felaketin ge
leceği belliydi. Bazen için için korkmuş, ama fazla düşün
memiş, unutmuştu. Herşey ne güzel yolundaydı. Türkiye’den 
rahatça çıkıp buraya gelmiş, iltica başvurusunda sorun 
çıkmamış, ardından rüyalarını süsleyen postacı kızı görmüştü. 
Evet, istediği herşey olmamıştı, ama istemedikleri de 
olmamıştı en azından. Kerimle karşılaşması bir dönüm nok
tasıydı. Şimdi anlıyor bunu, o zaman dikkat etmemişti. O gün 
Kerim hiç hoşuna gitmeyen şeyler anlatmış, ertesi gün de kız 
kaybolmuştu. Tam geleceği saatte aşağıya inmiş ve erkek bir 
postacıyla karşılaşmıştı. Sonraki birkaç gün de öyle. Ne 
olmuştu? Kız için duyduğu merak, Kerim’in silahlı eylemlere 
girmiş olanların iltica başvurusu halinde yakalanarak geri 
gönderilmeleri hakkında anlattıklarından duyduğu korkuyu
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bile bastırıyordu. Felaket birkaç gün sonra gelmişti. O gün cu
maydı.

Kapı çalınmış, açmış, karşısında genç, yüzü sivilceli, uzun
ca boylu ve zayıf postacıyı bulmuştu. Hoşnutsuz bir bakışla 
almıştı uzatılan zarfı. Şimdi kız olacaktı ki bunun yerinde. 
Kapıya kadar gelmiş, konuşurduk, belki içeri bile girerdi. 
Şansa bak! Dün uzun bir tereddütten sonra sormuştu Fevzi’ye, 
postacı değişti mi diye. Fevzi onun böylesi konularla , il
gilenmesine şaşırmış bir bakmış, sonra gülmüştü.

“Fıstık gibiydi değil mi?”
Yanıtlamamıştı Yusuf, kızın başkalarının da dikkatini çek

mesi canını sıkmıştı. Konuştukları zaman bu kadar açık gi
yinmemesi gerektiğini söylese acaba ters olur muydu? Büyük 
olasılıkla izine gitmiştir, diye açıklamıştı Fevzi. Dönünce yine 
buraya veya başka bölgeye verirler. Onu hiç görememek! 
Yüreği acıyla sarsılmıştı.

“Ne kadar sürer bu izin?”
“Belli mi olur? Belki on gün, belki üç hafta.”
Terslik işte, oysa ki ne planlar yapmıştı. Renkli, üzerinde 

kalp resmi olan zarflardan almıştı. Hergün kendine mektup 
atacak, o kız o zarfları taşıyacaktı. Bir üç, beş derken an
layacaktı bu mektupların aslında onun için olduğunu. Hep 
geç kalıyorum. Hazır olduğumda, hazırlandığım şey gitmiş 
oluyor.

Masanın üstüne atıverdiği mektuba bakmak birkaç saat 
sonra aklına gelmişti. Özel ulak, ekspres! Demek bunun için 
kapıya kadar getirmiş postacı. Ürperiyor bir an. Yine bu 
semte verirlerse kızı hergün kapıya getirebilirim. Uzun çıplak 
bacakların içeri girip belki salona belki de odasına yöneldiğini 
düşünüyor. Nefesi kesiliyor. İlk gördüğüm günkü gibi ne ya
pacağımı şaşırırsam biter herşey. İki defa girmez bu kız 
içeriye. Herkesin gözü onda, seninle mi uğraşacak? Bedenini 
gerip heyecanını bastırıyor bir anda. Güzel böyle olmalısın
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işte. Yeniden elindeki zarfa bakıyor. Amcasına gelmiş, 
Türkiye’den. Sol üst köşede babasının adı ve adres yazılı. 
Ama yazı onun değil. Dikkatle bakıyor. Bu kardeşinin, Ya- 
semin’in yazısı. Babası çok az mektup yazardı. Bir mektupla 
birkaç ay uğraştığı olurdu. Birkaç satır yazıp bırakır, günler 
sonra hatırlayıp kaldığı yerden devam ederdi. Yasemin 
yazmış, garip. Bir an açıp okumayı düşündü. Vazgeçti. 
Babası mektubu yazmış, zarfı unutmuştu mutlaka. Masanın 
üzerine bırakıyor yeniden. Ah kız, sırası mıydı şimdi izine git
menin? Onu görebilecekmiş gibi pencereye gidip dikkatle 
yoldan geçenlere bakıyor.

Amcası mektubu gelir gelmez görmüş ama açmamıştı. 
Herşeyin bir sırası vardı. Önce elini yüzünü iyice bir 
yıkayacak, o gün çok terlemişse duş alacak. Yeni alışkanlıklar 
edinmiş burada insanlar. İstanbul’daki evde ayda bir, en fazla 
iki kere yıkanırdık. Yazın birkaç hafta birlikte kaldıklarında 
amcasının sık sık yıkanmasını hayretle karşıladığını anımsıyor. 
Babasıyla aynı yerde doğup büyümüşlerdi, öğrenimleri 
aynıydı, birbirlerine benzerler, Türkçeyi bile aynı aksanla 
konuşurlardı. İkisi de işçiydi, ama böyleydi. Amcası yıkandıktan 
sonra yatıp dinlenir, kalkıp akşam yemeğini yer ve sonra -  
tıpkı babası gibi- çıplak ayağını altına alıp salonda otururdu. 
Gece babası televizyon seyreder veya gazete okurdu. Amcası 
ikisini de yapmıyordu. Gazete başlıklarına ilgisizce göz gez
dirir, televizyonda ender olarak bir programa bakardı. Ayağını 
kaşıyarak, bardak bardak çay içerek, birden soru sorup 
ardından direktif vererek oturur, saat on olmadan da yatardı. 
Babası da sabah erkenden işe giderdi ama hafta içinde de 
konuk gelirdi evlerine. Burada sadece cumartesi günleri ge
liyor, bazen de cuma. Diğer günler saat on oldu mu hayat du
ruyor, insanlar kendilerine düşkün olmuş.

Yemekten sonra salonda ikinci bardak çayını içerken 
açmıştı mektubu. Meraklanmış ama okurken ona bakmamaya
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çalışmıştı. Yusuf. Ne olabilir? Amcası okumuş, bir süre elinde 
kağıtla öylece durmuş, sonra mektupla birlikte yengesinin 
bulaşık yıkadığı mutfağa gitmişti.

Nefret ediyor bu kadından. Sabahtan beri kapıyı bu 
üçüncü çalışı. Yusuf, kalk Yusuf. Saat on oldu, on buçuk, on 
bir oldu. Duymamak en iyisi, kalkmıyorum! eskiden beri kısa 
boylulara daha fazla kızardı. Birisi uzun öteki kısa iki kişi 
kendisine karşı kötü birşey yapacak olsa, uzuna kızar 
kısadan öldüresiye nefret ederdi. Neden bilmiyor. Ailede 
kısa boylu yok, belki ondan, amcası da uzun sayılırdı. Ama 
kısa ve şişman gövdesine bakmadan omuzlarından salıverdiği 
uzun siyah saçlarıyla püskülü bir topa benzeyen bu kadın 
kötüydü. Daha da kötüsü, iyi zannetmişti onu bugüne kadar.

Amcası mektuptan hiçbir şey anlamamıştı. Öylesine 
değişmez bir yaşamı vardı ki, çok değişik birşeyle karşılaşınca 
anlayamıyordu. Mutfaktan yengesinin sesi geliyordu, vay 
başıma gelenler diye. Fevzi ile dikkat kesildiler ama git
mediler. Biraz sonra gelip oturdular salona. Sessizlikte te
levizyonun kısık sesi bile ne kadar yüksekti. Kötü birşey vardı, 
ama ne? Kimse konuşmuyor. Yengesi avcunda nerdeyse der
top ettiği mektup sallanarak mırıldanmaya başlıyor yine. Be
lirsizliğin daha da ağırlaştırdığı bir felaket havası var odada. 
Dayanamayıp televizyonu kapatıyor Yusuf.

“Ne oldu?”
Kendine de soruyor ama olabilecek birşey gelmiyor 

aklına. Yengesi hiç görmediği bir bakışla bakıyor, başımıza 
ne işler açtın bir de soruyorsun der gibi. Kaç dakika geçti 
böyle anımsamıyor. Amcasının yüzündeki şaşkınlık hiddete 
dönerken, ne olursa olsun fırlayıp, mektubu alıp okumayı 
düşünüyor. Bekledikçe, yengesi durmaksızın öne arkaya sal
lanıp söylendikçe geriliyor. Konuşmuyor kadın, mektubu da 
vermiyor, sanki insanların daha da kızışmasını bekler gibi.

“Yusuf abi!”
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l-evzj nm sesi hu, ilk kez abi diyor yaşıt olmalarına karşın.
“Nevkr?"
Kapı aralanıyor, başını uzatıyor.
“Artık kalksan!”
“İyi kalkıyoruz!”

- Gerçekten kalkmalı mı dünkü olayları bir daha yaşamak 
için? Yüzünü duvara dönüyor. Beyaz, temiz gibi görünüyor 
ama yakından bakılınca kabartılar, küçük delikler, ne olduğu 
anlaşılmayan nokta gibi pisliklerle dolu. Evdekilerin hiç bi
rini görmek istemiyor. İyi ki yengesi sabah seslendiğinde 
kapıyı açmadı, görünce bağırır, hakaret ederdim mutlaka. 
Çekinmiş olmalı veya oda kapısı vurulup içerden ses gel
meyince girmemek için yeni bir huy edinmiştir. Cehenneme 
kadar yolları var. Neleri aynı kalmış, neleri değişmiş belli 
değil. O kadar baskı olmasına karşın Türkiye’dekiler bile 
korkmazlar bu kadar polisten.

“Bize yalan söyledin, bizi mahvettin. Başımızı belaya sok
tun!”

Amcasının konuyu kavrayıp yeterince kızdığını anlayınca 
susmuştu yengesi. Bizi mahvettin, mahvettin! Dişi teyp sustu, 
erkeği başladı. Dinlemiyor ama bekliyor, felaketin korkusu 
içini sararken. Benimle ilgili birşey. Evi basmışlardır, demek 
ciddi olarak arıyorlar. Silahlı eylemlere katılıp iltica başvu
rusunda bulunanlar... Gözleri kararıyor. Ayağa kalkıp yen
gesinin şimdi nerdeyse ucundan tuttuğu buruşmuş kağıdı 
alıyor. İki kere okumasına karşın sözcükler değil, olaylar 
kalıyor aklında. Polis sabaha karşı evi basıp soruyor; bu
lamayınca babasını götürüyor. Evi de arayıp altını üstüne ge
tiriyorlar. Babasını hayli hırpalamışlar. İki gün Şube’de tutup 
bırakmışlar, o günden beri hasta yatıyormuş. Burada değil, 
demiş. Nerede, demişler. Almanya’da, deyince rahat bırak
mışlar. Nasıl gitti, diye sormuşlar sonra. Bilmiyorum, demiş. 
Kardeşi yazmış mektubu babasının ağzından.
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Kağıt elinde öylece dururken,
“Bize yalan söyledin, diyor amcası. Okul kavgasından 

insanı bu kadar aramazlar. Söyle ne yaptın?”
Yanıtlamıyor. Okulla ilgili değil bu, doğru.
“Gerçekten buraya nasıl geldiğini, kimde kaldığını söyle

memiş midir” diye soruyor yengesi.
İyice asılıyor yüzü amcasının. Kardeşinden kuşkulanılması 

hoş değil ama işin ucu kendisine de uzanınca.
“Söyle ne yaptın?”
“Birşey yapmadım!”
“Birşey yapmayan adamın gece evi basılır mı, babası 

götürülür mü?” Sanki kendisi götürülmüş gibi titriyor her 
yanı. Belli mi olur, devletin kolu uzun. Bakarsın burada bile.

Sorular, sorular; yoksa adam mı öldürdün, neden söyle
medin, neden yalan söyledin, ne olacak şimdi?

Ali, Selçuk, Kerim, gazete,ev; ne yaptığımı ben biliyor 
muyum sanki?

Babası Almanya’ya nasıl gittiğini ve nerede kaldığını 
söylemişse? Eve polis gelir, Yusuf'u Türkiye’ye gönderirler, 
Fevzi’ye ceza verir sonra Almanya’dan atarlar, ondan sonra 
en tehlikeli duaımda olan amcası ve yengesi doğal olarak. 
“Bu adamın Almanya’ya nasıl geldiğinden habersiz ola
mazsınız, aylardır sizde kalıyor,” der polis. Sonra bakalım 
neler olur?

Felaket büyüyor yengesinin dilinde geleceğe uzandıkça. 
O ana kadar ilgisizce dinleyen Fevzi’nin yüzünü bile endişe 
kapladı. “Telefon edip soralım, söylemiş mi?” diyor yengesi. 
Amcası, “Telefon dinlenir, olmaz öyle şey!” diyor ama soru 
onun da kafasına takılmış belli; söylemiş midir?

Kalkmalı artık. Fevzi de kapıya gelmekten vazgeçti, ge
cenin konuşmayan tek kişisi. Odada mektubu arıyor gözleri, 
yeniden okuyunca başka şeyler bulabilir belki. Yok, salonda 
olmalı. Onlar tartışırken, nerdeyse hiçbir şey yapmadan
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çevresindeki bunca hayatı mahvedebilmenin şaşkınlık ve 
ezikliği içinde mektubu masaya bırakıp çıkmıştı salondan. 
Şaşırıp ağır sözler söylemişler miydi ardından, bilmiyor. Her
kes ne olacağının derdine düşmüş, o uyuyor. Eskiden de 
böyle olur, birden bastırınca sorunlar uykusu gelirdi.

Kapıyı açıyor. Salondan müzik sesi geliyor, Ferdi Tayfur. 
Fevzi evde, ötekiler yok galiba. îyi, kalkar kalkmaz başla
mayalım hemen. Yüzünü yıkadıktan sonra salona giriyor. 
Fevzi Almanca bir gazetenin spor haberlerini okuyor. Ke
narda bugünkü Hürriyet duruyor spor sayfası açık olarak. 
Türkiye ve Almanya’da birinci ligdeki her takımı bilir bu 
çocuk. Televizyonda maçları kaçırmaz. Kendisi de oynamış 
birkaç yıl, sonra işe girince bırakmış. Masaya bakıyor, mek
tup yok. Belki koltuklardan birinin kenarına sıkışmış veya 
yengesiyle amcası kendi odalarına koymuşlardır. Aramak da 
sormak da istemiyor ama yeniden okuyabilse iyi olacak. 
Fevzi başını gazeteden kaldırmadan, günaydın diyor. Gü
naydın, deyip mutfağa geçiyor. Kahvaltı sofrası duruyor 
olduğu gibi, çay da sıcak. Olağan dışı bir durum, sabah sof
rasının öğleye kadar durmasına sinir olur yengesi. Yumurtası 
bile hazır, istediği gibi kaskatı. Beyaz peynirle bir parça 
ekmeği ağzına atıyor, çaydan birkaç yudum alıyor. Bu sofra 
barışmanın, yumuşamanın belirtisi mi? Sabah belki de ondan 
kaldırmak istedi yengesi ısrarla, bak yumurtanı bile pişirdim! 
Ev basılalı kaç gün oldu acaba? Akşam mektubun tarihine de 
zarftaki damgaya da dikkat etmemişti. İnsan ayrıntı gibi 
görünen önemli şeyleri olayları sıraya koyarken düşüne
biliyor ancak. Mektup dört günde gelse, babamı da iki gün 
tutmuşlar etti altı. Demek en az bir hafta olmuş ev basılalı. 
Babası söylemiş midir? İnce uzun, dal gibi esmer bedeni, çok 
kırışmış yüzü, iyice kırlaşmış saçlarıyla hemen dikkati 
çekerdi babası; gençlikten orta yaşı atlayıp ihtiyarlamış bir 
insan gibi. Hiç dövmemiştı onları yaramazlık yapsalar bile.
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Yıllar önce anlatmıştı bir kez; gençken birinden iki tokat 
yemiş de çok ağrına gitmiş. O günden sonra vurmamış kim
seye. Şimdi işkence, iki gün. İşkenceden değil, o aşağıla
madan, yıllardır kaçınıp birden karşılaştığı şiddetten has
talanmıştır. Annesi başından ayrılmıyor, kardeşi elinden ge
leni yapıyordur. Yalnız Yusuf yok. Gözleri buğulandı, zor
lukla yuttu ağzındaki lokmayı. Ailemize arkamızı dönüp 
gittik. Geride kaldı sanıyorduk, epey ilerledikten sonra önü
müze çıktı.

Söylemiş midir? Hayır, çocukları tehlikeye atmaz o. Ali 
söyler, O söylemez. Birden yanıtın hiç de önemli olmadığını 
fark ediyor. Burada herşeyi bilgisayara kaydediyorlar. Adını 
bildirseler yeter, birkaç saniyede bulurlar adresini. Kim an
latmıştı bunu? Fevzi, polise ilk gittikleri gündü. Ötekiler bil
miyor ve anlamsız sorularla uğraşıyorlar bu nedenle. Kötü, 
çok kötü. Kaçma olasılığı çok kısıtlı böylesi bir durumda. Bir 
haftadır neden yakalanmadığını düşünüyor. Bekliyorlardır 
belki, neyi? Polisin neyi beklediği belli olmaz. Yakalanma 
korkusunu unuttuğun anda yakalarlar ve, önceden hiç 
düşünmediğin şeyler sorarlar. Bana ne soracaklarını, neleri 
kabul ettirmeye çalışacaklarını da bilmiyorum. Ali’nin ifa
desinden dolayı mı evi basıp beni bulamayınca babamı 
götürdüler? Önceden evi basıp beni bulamayınca babamı 
götürdüler? Önceden de basmışlardı ama böyle yap
mamışlardı, şimdi neden? Hakkında verilmiş yeni ifadeler mi 
var, yoksa sertliğe alışan insanlara karşı daha katı uy
gulamalar mı başladı? Şaşırmıştır babası o sertlik karşısında, 
bilmeden söylemiştir. Almanya’ya gitti deyince kendini kur
taracağını, oğluna da zarar gelmeyeceğini düşünmüştür. Ne
reden bilsin, kendisi buraya gelmeden önce biliyor muydu?

Ne garip, en fazla tehlikede olması gereken en rahat du
rumda. Kahve tarayalım diye ısrar eden, son buluşmalarında 
Selçuk’un sözlerine gereksiz itirazlar yöneltip sözü uzatan
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Kerim idi. O kadar uzun konuşmasalardı, çıktıklarında o 
adamlarla karşılaşmayacaklar, Ali yakalanmayacaktı. Selçuk 
zor kurtuldu, Ali hapiste, benim ne olacağım belli değil, 
Kerim kızın koynunda.

Yumurtayı yemese! Canı sıkılınca iştahı kapanıyor, bir 
bardak daha çay içer, o kadar. Bardağına yeniden çay dol
duruyor. Yemezse yengesi üzülür. Üzülsün! Dün gece az mı 
kızdırmıştı onu. Hayret, burada da böyle. Zor durumlarda 
erkeği belirgin şekilde kadın yönlendiriyor. Onun aklına gel
meyen soruları soruyor, açıklama yapıyor, kışkırtıyor, 
kızdırıyor, sonra kararı ona bırakıyor. Annesi daha az 
konuşurdu ama o da böyleydi. Belki iki kardeş, babası ve 
amcası kişilik olarak benzediklerinden, onlarla uzun yıllardır 
birlikte yaşayan iki kadın da birbirine benzemişti.

Yumurtayı kırıp soymaya başlıyor. İçindeki tedirginliğe 
karşın güven duygusunun güçlendiğini hissediyor. İyi ola
cak, nasıl bilemiyorum ama iyi olacak. Bunca tehlikeyi at
latmıştı, bunu da atlatırdı. Yalnız değildi üstelik. Bütün teh
likeli dönemlerde olduğu gibi yine ailede, akrabalar arasında 
yakınlaşma, onu koruma vardı. Kızarlar, bağırırlar ama ko
rurlar. Ötekiler yoldaş, kavga arkadaşı derler; insanın içini bir 
anda güven ve tertemiz duygularla doldururlar, ama ko
rumazlar. Veya koruyamazlar, önemli değil, sonuç aynı 
nasılsa. Kerim haklı galiba; toplumdaki birçok çeşit 
örgütlenme arasında devrimci hareket en az örgütlü olanı. 
Biz ise ne zannetmiştik?

Çayını bitirdikten sonra ağır hareketlerle masayı toplamaya 
çalıştı. Çocukluğundan beri ev işlerine elini sürmezdi, annesi 
veya kardeşi yapardı. Zaten beceremezdi de. O kadar dikkat 
etmesine karşın bir bardağı lavaboya düşürdü, neyse kırılmadı. 
Kahvaltı artıklarını süngerle tabağa sıyırırken bir bölümünü 
yere döktü. Eğilip topladı. Basit bir işle çok uğraşınca canı 
sıkılıyor, içindeki tedirginlik kıpırdamaya başlıyordu.
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Salona gitti. Fevzi spor sayfasını bitirmiş, televizyon prog
ramını inceliyordu. Hürriyet’i alıp başlıklara baktı, rastgele 
karıştırdı. Kendisiyle ilgili olabilecek yeni bir haber yoktu. 
Gazeteyi sıkıntıyla bıraktı. Evde oturmak istemiyordu. Ne
reye gidebileceğini düşünmemişti ama önce evden çıkmak 
istiyordu. Basılabilecek bir evden uzakta olmak. O zaman 
kurtulabilecek miydi? Burada, bu ülkede çok zor. Yine de ne 
yapacağını bilemeyeceğin, düşünemeyeceğin o ilk anda 
uzakta olmak daha iyi. Ama dün gecenin ardından yalnız 
başına çıkıp gitmek de iyi olmayacak, merak ederler. 
Fevzi’ye bakıyor, bitirse artık şu gazeteyi.

Fevzi’de birden ortaya çıkan bu yakınlaşmadan şaşırmış 
gibi; okumuyor aslında, okur gibi yapıyor. İIç yıllık aradan 
sonra gördüğü ilk günden beri ısmamamıştı bu çocuğa. 
Yazın ailesiyle birlikte izine geldiğinde birlikte İstiklal Cad- 
desi’nde sinemaya gittiği, Tünel’den Şişli’ye kadar yürüdüğü, 
Karaköy’de, Aksaray’da, Kumkapı’da, Boğaz’da birlikte 
dolaştığı bu Fevzi değildi sanki. Boyu biraz uzamış -yine de 
orta boylu sayılır- gövdesi gerilmiş -bir süre vücut geliştirme 
salonlarına gittiğini öğrenmişti gösterişli görünmek için- 
saçları kulaklarının yarısını örtüyor, orada dümdüz kesilmiş. 
Ense ise kabarık. Kolunda künye, boynunda ise balık resimli 
bir kolye burcunu simgeliyormuş. Eskiden beri tanırdı bu tip
leri. Pantolon üzerine gömlek ve yelek giyerler, ayaklarında 
yumurta topuk ayakkabı. Birşeylere özenir ama onlar gibi 
olamazlar. Yanlarında sürekli tarak taşırlar, saç ve bıyıklarını 
düzeltmek için. Züppe, Kerim üniversitede de rastlanan bu 
tiplere böyle derdi haklı olarak. Kendilerini dayanılmaz 
erkek sanarak okuldaki kızlara askıntı olan birkaç tanesini 
fena dövmüşlerdi. Kavgacı geçinirlerdi ama dayağı yiyince 
öylç bir yalvarıyorlardı ki, iğrenmişti Yusuf.

Onlar kadar değildi Fevzi, ama onlara benziyordu. Bu da 
yetiyor zaten. Yıllarca ülkede binlerce insan, biraz benzerlikle
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sınıflandırılmıştı. Bıyığı aşağı kıvrıksa devrimci, yukarıya 
kalkıksa faşist, düz ve inceyse İslamcıdır. Favorili adamdan 
zarar gelmez, solcu veya tarafsızdır. Eskiden uzun saçlıymış 
devrimciler, şimde kısa saçlı. Şöyle bir bakarsın karşıdan ge
lene, ne olup ne olmadığını anlarsın hemen. Gülümsersin, sert 
bakarsın, bakmazsın veya... Onlarca insan bir şeylere ben
zediği için vurulmadı mı sokakta?

Isınamamıştı bir türlü. Birkaç kez Frankfurt’u birlike 
dolaşmışlar ama aralarında eski yakınlık kurulamamıştı. 
Soğuk hatta horlayarak davranmıştı ona. İhtiyacı olduğu 
zaman işini yaptırır, soru sorar yanıt alırdı; o kadar. Baştan 
hayli yadırgamıştı ama Fevzi de alışmıştı bu duruma.

“Babam iltica başvurusunu geri çeksin,” diyor.
Başını gazeteden kaldırmıyor konuşurken, deminden beri 

ayakta durup ona bakmasından rahatsız. Sonra ne olacak 
peki, nasıl kalacağım burada?

“En iyisi evlenmek. O zaman polis pek üzerinde durmaz,” 
diyor.

Evlenmek, kiminle? İçinde birşeyler kıpırdanıyor. Pen
cerenin yanına gidiyor birkaç adımda. Hava bulutlu, yağmur 
yok. Güneş çıkar mı, zor.

“Nasıl evlenecekmişim?”
Fevzi gazeteyi bırakıp ona bakıyor. Yanıtının uzun ya da 

kısa olmasında kararsız gibi. Yusuf bu, öğrenir sonra kızarak 
söylenir veya dönüp gider. Babama sor, diyebilir ama ısrarlı 
bakışlarına dayanamıyor. Otorite var Yusuf’da, kendinden 
birkaç yaş büyük gibi. Öyle davranıyor kendini hiç zor
lamadan, ne de olsa kimin kimi vurduğunun belli olmadığı 
Türkiye’yi yaşamış yıllarca. Gece o yattıktan sonra babası, 
“Nasıl da kandık önemli birşeyim yok demesin? Baksana 
nasıl arıyorlar, kim bilir neler yapmış? Baştan bilseydik ona 
göre önlem alırdık” demişti. Sesinde korku ve gurur vardı. 
Bizimkilerden birisi hırsızlıktan veya kız kaçırmaktan ara
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nacak değil ya. Böyle bir adam üstelik onun pasaportuyla 
yurtdışına çıkmıştı. Babası korkuyor, kendisi de endişeli ama 
yine de bunun ortaya çıkabileceğini düşünmüyor. Koskoca 
devletle uğraşmış bunlar, bu kadarcık şeyi gizlerler artık.

“Nasıl olacakmış bu, söylesene?”
“Bilmiyorum, diyor sıkıntıyla. Aptullah amca gelecek bu 

akşam, onunla konuşacaklar.”
Aptullah! Kim bu herif? Bir kere görmüştü; orta boylu, 

göbekli, -saçları sanki kaşlarının üstünden başlarmış gibi— 
küçücük alınlı bir adam. İri tombul elleri1 küt parmakları dik
katini çekmişti, amcasını nereden tanıyor, bilmiyor. İyice 
canı sıkılıyor. Herşeyi anlatmak zorunda mıyız bu adama? 
Benim evlenmemden ona ne? Kendisine sorulmadan böyle 
işler yapılmasına kızıyor. Akıllarınca bir çözüm yolu bu
lacaklar. Hep böyle yaparlar.

İçeri girip ceketini alıyor, hava serindir. Kapının yanında 
ayakkabılarını giyerken Fevzi’ye bakıyor, o da kalkıyor gel
mesi gerektiğini anlayarak. Çıkıyorlar.

Garip bir hava var dışarıda, bulutlu ama arkada güneş 
olduğunu düşündüren bir sıcaklık. Ceketle terler, ceketsiz 
biraz üşür insan. Arada rüzgar esiyor, uzaklarda ise kararmış 
hava. Herşey olabilir; önce güneş sonra yağmur, tersi veya 
hiçbirisi. Kendiliklerinden durağa yürüyorlar. Frankfurt’a git
mek en iyisi, burada dolaşacak yer de yok. Taşıtlara kapalı 
renkli parke taşlı kısa bir yol üzerinde dükkanlar, hepsi o 
kadar.

İltica başvurusunu geri almak düşüncesi rahatsız ediyor 
onu. Baştan yapmak istememiş, sonra korku, heyecan ve 
bekleyiş içinde bugüne kadar gelmişti. Şimdi hepsini yok 
saymak! Başka çare var mı, polis gelip götürsün daha mı iyi? 
Evlenince -o  da kiminle olacaksa, postacı kızı düşünüyor bir 
an- götürmeyecekler mi sanki? Kendi durumunda önceden 
düşünmediği her değişiklik olasılığından korkuyor. Büyük
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mutlulukla büyük felaket birbirine çok yakın. Açılan bir fer
muar üzerinde yürür gibi, ne yanda kalacağı hiç belli değil.

Otobüse biniyorlar. Ön koltuklarda oturan bir grup kızın 
yanından arkaya yürüyorlar. İkisine de baktıklarını -ama 
daha çok Fevzi’ye- hissediyor. Evlenmek; kiminle, nasıl, ne 
için? Fevzi biliyor bunları, anlatsa ya. Anlatmıyor, daha 
doğrusu o iyice sormadan anlatmıyor. Öyle alıştırdı. Birden 
gülmek geliyor içinden. Onu çok önemli, çok büyük işler 
yapmış birisi sanıyorlar. Sabah bana abi dedi. Bugüne kadar 
onunla az konuşmuş olmakla yanlış yaptığını düşünüyor se
vincinin içinde. Anlatmalıydım; okuldaki kavgalarımızı, boy
kotları, afişleme, yazılama ve bildirileri, korsan gösterileri, 
cenazeleri, duyduğum eylemleri. Türkiye’de iken çok 
konuşurlardı bu konularda ama o anlatacak başkası din
leyecekti ilk kez. Türkiye’de böyle olmazdı, çevresindeki 
herkes en az onun kadar girmişti bu işlere.

Frankfurt’a kadar söz nereden başlamak gerektiğini 
düşündü. Olaylar yığılmış, birbirinin içine geçmiş. Yazı 
savaşları -bulduğu adı kendisi de beğeniyor- en iyisi.

İndiler. Kahvaltıda az yediğinden acıkmıştı. Frankfurt garı 
çevresinde çok bulunan küçük Türk lokantalarından birinde 
ayakta işkembe çorbası içtiler. Dışarı çıktıklarında hava iyice 
kapanmış, damlalar düşmeye başlamıştı. Gördükleri ilk Türk 
kahvesine girdiler.

Okey oynayanlar, tavla atanlar, masanın çevresine top
lanmış izleyicilerin birbirlerini dürterek izlediği iddialı bir 
kağıt oyunu, havada ağır ağır dalgalanan sigara dumanı ve 
konuşan herkesin seslerinin karışımı o gürültü. Sabahtan 
dolmuş burası, aynı Türkiye gibi.

Boş bir masa bulup oturuyorlar. Çay söylüyorlar. Yusuf 
dışarıya bakıyor. Karşı duvara siyah ve kırmızı boya ile slo
ganlar yazılmış üst üste. Harfler birbirine girmiş, okunmuyor.

“Burada da mı?” diyor çayını yudumlarken. Fevzi de
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bakıyor duvara merakla, anlamıyor.
“Nasıl yani?”
“Aynı şeyler İstanbul’da da olurdu, yazı savaşı. Biz yazarız, 

“Bağımsız Türkiye”, faşistler gelip siler, “Milliyetçi Türkiye” ya
zarlar. ama “Türkiye”ye dokunmazlar, yanındaki kelimeyi 
boyar, başka bir renkle üzerine yazarlar. Biz gelir sileriz, ye
niden “Bağımsız” yazanz. Sonra öyle bir an gelir ki, kelime 
yazılıp-boyanmaktan okunmaz olur. Ama “Türkiye”ye hiç do
kunulmamıştır. Bu nedenle tehlikeli bir bölgede bu sloganı ya
zacağımız zaman önce “Türkiye” yazardık. Faşistler veya polis 
görse de birşey demez. Durum uygun olursa tamamlarız.”

Servet böyle öldü. Yazılamanın sonuna doğru gruptan ayrı 
düşmüş. Boyası da azmış. “Türkiye” yazmış. Gece dolaşan 
birkaç faşist onu görmüşler, saklanıp beklemişler. “B” harfini 
yazınca taramışlar. Gruptakiler koşmuşlar. Faşistin biri fırçayı 
almış, “Türkiye”nin kötü yazılmış harflerini düzeltiyormuş. Vu- 
ramamışlar, kaçmış. Anlatmadı bunu.

Gülüyor Fevzi, bir oyuna güler gibi.
“Daha sonra yazı değiştirme yöntemi bulundu. İstanbul’un 

neredeyse bütün duvarları yazıyla doldu. Silip yeniden yaz
mak da zorlaştı. Çok boya gidiyor, masraflı, dahası çok zaman 
aldığı için de tehlikeli. Faşistler “Dev-Genç”e bir harf ekleyip 
“Deve-Genç” yaparlardı. Çok pratik, üstelik de alay ediyorsun. 
Biz de “MHP”yi değiştirmeye başladık. “H”nin üzerini kapatıp 
“A” yaparsın -parmağıyla masada çizerek gösteriyor- “P”ye 
bacak takarsın sonunda bir harf ekledin mi “MARX” olur. Bir 
gece birçok grup çıktık, gördüğümüz tüm “MHP’leri değiştirdik. 
Dünyanın hiçbir kentinde duvarlara bu kadar çok “MARX” 
yazılmamıştır.

Fevzi’nin gülüp şaşıran, şekilden şekile giren yüzünden 
gözlerini ayırmadan, coşkusu anlattıklarıyla birlikte artarak 
devam ediyor.

“Sen parantezli parti nedir, biliyor musun?”
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Bilmiyor, bilemez de!
“Bazı duvarlarda “TSİP” yazardı, yani “Türkiye Sosyalist 

İşçi Partisi.” Faşistler bunun başına ve sonuna birer harf ek
leyerek I I SIPA” yaparlardı. Bunun üzerine “TSİP"i parantez 
içinde yazmaya başladılar. Parantezli parti budur işte.”

Çayları bittikçe yeniden söylüyorlar. Anlatıyor insanları, 
olayları, duvarları, evleri ve polis arabalarını. Gece ardı 
ardına patlayan silahların sesi sirenlere karışır, karanlık so
kaklarda koşan insanların ayak sesleri. Kahve taramalar, si
lahlı baskınlar, aramalar, operasyonlar... Fevzi-nin duyguları 
giderek ona da geçiyor, yaşadıkları olağanüstü. Bunu, an
layabilecek o kadar az insan var ki. Akrabalarından hiçbiri 
bunları sormamış, anlatsa da dinlememişti. Susuyor. Bitmedi 
ama susması gerek. Darbeden sonra nasıl gizlendiğini, ne
lerle karşılaştığını anlatmıyor. Bu tarihin bir yerde kesilmesi 
gerek, en güzel yerinde.

Çok çay içmekten midesi bulanır gibi oluyor. Burası da 
çok havasız.

“Bu solcular neden birbirlerine düşman oluyor abi?”
Ne söyleyeceğini bilemiyor bir an. Bu da nereden çıktı, 

der gibi bakıyor Fevzi’ye.
“Buradaki derneklerden birinin futbol takımı var. Hep sol

cular gelir derneğe. Takıma girdiğin zaman formanı, ayak
kabını alıyorlar. Antreman sahası da bulmuşlar. Geçen yılın 
başlarında birkaç ay oynadım bu takımda. Hepsi iyi ar
kadaşlardı. Bir gün en iyi oyuncumuz antremana gelmedi. 
Gece yolda saldırıp dövmüşler, evde yatıyormuş. Ziyaretine 
gittik ama bu işten de birşey anlamadık. Kız davası yüzün- 
dendir diye düşündük. Sonra demek yönetim kurulundan 
bir arkadaş herkesi topladı. Anlattıklarının hepsini şimdi 
anın .ramıyorum. O arkadaşı Maocular dövmüşler. Bu Ma- 
ocular h şistlerden daha tehlikeliymiş, çünkü solcu mas
kesiyle lışıyorlarmış. Hepimiz dikkatli olmalıymışız.
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Birkaç olay daha oldu sonra. Bizim demektekiler de Ma- 
oculan dövmeye başladı. Takımda kimsede heves kalmadı, 
dağıldık.”

Önüne bakıp boş bardakla oyunyor Yusuf. Bir yıl oldu 
değil mi, geçen yazdı. Kerim telaşla hepsini uyandırmıştı bir 
sabah. Erken kalkmış, pencereden bakınca bir de ne 
görsün! Pazar gününün o erken saatinde bomboş sokaklara 
çıkmışlardı. Her tarafı başka bir örgüt yazılamış. Boyalar ku
rumamış, daha, en fazla bir saat olmuş. Evin duvarına bile 
kendi sloganlarını yazmışlar, gıcık olsun diye. Nasıl kız
mışlar, içlerini nasıl hırs basmıştı. Faşistler gelip birkaç 
köşeye “MHP” yazsalar bu kadar öfkelenmezlerdi. Evde 
fazla boya da yok, ama mahalle uyanmadan değişmeli bu 
yazılar. Sloganların altındaki imzalan boyayıp kendi 
örgütlerinin adını yazmışlardı. Boyalan neredeyse bitmişti 
ki, bir duvarda kocaman harflerle “KURTULUŞ” yazılı 
olduğunu görmüşlerdi. Ne olacak şimdi? Boyanmaz, boya 
yetmez. Fırçayı hızlı kullanmaktan üstü başı boya içinde 
kalmış Selçuk bulmuştu çaresini. Büyük harflerin yanına 
küçükleri eklemişti: “KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!” Biraz 
garip görünüyordu ama olsun. Sonra İstanbul’daki tüm 
yurtları ve dernekleri dolaşmışlardı akşama kadar. Herkes 
bir karşı eylemi boşa çıkarmadaki başarılarını duymuş, 
Selçuk’un bir örgüt adını kendi sloganlarına dönüş
türmekteki ustalığını konuşmuştu. Başkasının çöplüğünde 
ötmeye kalkan bir örgüte dersi verilmiş oluyordu böylece. 
Burası benim, git kendi bölgende ne yaparsan yap!

Fevzi’ye bakıyor, demek burada da oluyor. Devrimciler- 
faşistler çatışması eksik kalır geçmişi anlatmakta.

“Takımdaki oyuncuları dövmek doğru değil, diyor. Neden 
böyle yapıyorlar bilmiyorum. Türkiye’de en güçlü, en doğru 
örgüt bizdik. Saldırı boyutuna varan davranışlan onay
lamazdık. Eleştiri olur, ama saldırı yanlış.”
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Kalktılar. Dışarıda yine bulutlu sıkıcı birhava. Sokaklar 
bomboş neredeyse. Cumartesi günü dükkanlar, mağazalar 
kapandıktan sonra böyle olur hep. Vitrin camlarında insan 
kendini görür yalnızca. Amaçsızca yürüyorlar. Köşedek 
seks filmleri oynatan sinemanın yanında iki kadın bekliyor. 
Birisi kot pantolonlu ve çok zayıf. Sigarası parmaklarında 
arkası gelip geçene dönük durmadan birşeyler anlatıyor. 
Öteki kadının sıkıldığı okunuyor yüzünden. Müşteri bek
liyor belli ve meşgul edilmekten hoşlanmıyor. Biraz yaşlı 
ama güzel bir yüzü var. İnsanlar önce mantosuna 
bakıyorlar. Parlak siyah bir kürkü giymeden omuzlarında 
taşıyor. Bu havada kürk! Kendisi gibi biraz eskimiş de 
görünse tek değerli şeyi bu belki, göstermek istiyor. İlk se
ferde gözleri sadece mantoya takılanlar ileriden dönüp ge
liyorlar bedenine bakmak için. Eskiden çok güzel bir kadın 
olduğu belli oluyordu. Belki kürkü de o günlerden 
kalmıştı, güzel bir anı olarak. İnsanlar anılardan hızlı es
kiyor.

Kadına birlikte bakarak geçtiler. Yusuf’un gözü film 
afişlerine kaydı bir an. Üç çeşit film değişik çıplak kadın 
fotoğraflarıyla sunulmuş vitrinde. En altta, on iki mark 
yazıyor. Fevzi’ye doğal birşeyden söz eder gibi, gel şunlara 
bir bakalım dese, girseler sinemaya, olur mu? Kötü şeyler 
düşünmeyeceğini, dahası belki de gülmeyeceğini bilse 
söyleyecek. Yaşadıklarım dinlerken gözlerinde beliren o 
hayran bakışı bir daha göremeyecek o zaman. Abi de de
meyecek. "Yusuf da herkes gibi bir adam. Güzel 
kadınlardan hoşlanır, hatta başka şeyler de yapmak ister” 
diye düşünecek. Olmaz!

Birden aklına gelmiş gibi soruyor ona bakmadan. “Nasıl 
olacak bu evlenme?” Fevzi gülmüyor, iyi. Şaşırmıyor da. Ko
nunun ne kadar önemli olduğunu anlamıştır. İçinden yük
selen ve deminden beri bastırmaya çalıştığı arzuyu değil;
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yakalayıp geri gönderebilirler ve hepsi için kötü olur o 
zaman.

“Tam bilmiyorum, daha doğrusu Türk kızlar için birşey 
söyleyemem. Burada aileler kızlarını ilticacılara vermek is
temezler. Burada kalmak için onunla evlenmek istiyor 
diye düşünürler. Hem ilticacının parası da yoktur; ne 
doğru dürüst düğün yapabilir ne de takı alabilir. Ancak 
araya seni iyi tanıdığını söyleyen güvendikleri birisi gi
rerse durum belki değişir. Aptullah amca da bunun için 
gelecek zaten. Seni bir görsün. Çevresi geniştir, belki bi
risini bulur.

Almanlara gelince, iki olasılık var. Birincisi; parayla ev
lenebilirsin. Bir Alman kadınıyla para karşılığında anlaşıyor
sun. Kadın seninle evleniyor ve birkaç yıl evli kalıyor. Ama 
aynı evde oturmuyorsunuz? O kendi hayatını yaşıyor, sen 
kendininkini.”

Yusuf yüzünü buruşturarak hoşlanmadığını belli ediyor 
bu evlilikten.

“Zaten oldukça zor iş bu, diyor. Fevzi ona hak verir gibi. 
Birkaç yıldır çok ilticacı gelince J bu tür evlilik yapan 
kadınların fiyatı yükseldi. Dâhası, ^öğıı evlendikten sonra 
şantaja başvurup fazla para koparînâya çalışıyor. Vermezsen 
polise gidip herşeyi anlatırım, diyor.

İkinci olasılık; bir Alman kızıyla tanışıp, anlaşıp ev
lenmek. Bu da çok zor. Almanca bilmiyorsun, bilsen de yüz 
vermiyorlar Türklere.”

Hangisi kolay bunların? Hiçbiri, kolay şey kalmamış. 
Akşam görücüye çıkacak kız durumuna düşecek. 
Şimdiden gerilen sinirlerine hakim olabilecek mi? Başka 
ne yapabilir, durumunu biraz güvenceye kavuşturmak için 
en kısa zamanda evlenmesi gerekiyor. Bakarsın Aptullah 
efendi bir yol bulur. Aptullah'ının da, evlenmesinin de! 
Nasıl düştüm bu duruma? Herşey iyiydi de birden mi
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değişti, yoksa hiçbir zaman iyi olmamış mıydı? Postacı 
kızla evlenmek, aptal kafa! Nasıl tavlayacaksın kızı, 
işaretle mi? Kerim nasıl tavlamış Almanca bilmeden? O tav
lar, herşeyi yapar o. Hep böyle oluyor. Hiçbir şeyi 
kaçırmamak için gözümü dört açarım; sonra bir bakarım 
ki, çok geride kalmışım. Kaç ay oldu buraya geleli, yo
lumu kaybetsem sorup bulamam. Daha dün gelen ise 
işaretle kız tavlar. Sessizce yürüyen Fevzi’ye bakıyor. 
Burasını en iyi o biliyor, ama aylarca doğru dürüst 
konuşmadım bile. İçini kötü şeylere hazırlanmakta geç 
kalmış olmanın telaşı kaplıyor. Hemen birşeyler yapmak 
istiyor; çabalamak, koşturmak, sormak, yanıt aramak. 
Sonuçsuz da kalacak olsa yaklaşan tehlikeye karşı 
mücadele etmek duygusu paniği bastırabiliyor. O zaman 
sonuca daha kolay katlanabilir insan, yaptı olmadı. Eve 
gitmeli, bu boş sokaklar daha da korkutuyor insanı. Ap- 
tulah, yengesi, amcası, belki yeni bir haber gelmiştir; 
bakalım ne olur? Sıkıldığını belli eden ama söylemek is
temeyen Fevzi’ye dönüp, “Eve gidelim” diyor.

* 
*  *

Yüzük yeni gibi görünüyor, parlıyor çünkü. Hayret, nasıl 
takılmış bu parmağa? Eski ama parlak. Parmağa iyice otur
muş, o kadar küçük ki; bir et ve kıl çukuru içinde kalmış. 
Her tarafı kıllı bu adamın, elleri bile. Simsiyah uzun kıllar 
esmer deriye karşın yine de dikkat çekici. Sol elin yüzük 
par-mağındaki alyans yine de göze batıyor. Kolayca 
görülsün diye parlatılmış sanki. Takarken çok uğraşmıştır 
mutlaka. Ne olursa olsun çıkarılamaz artık. Ete öylesine 
gömülmüş ki, parmağın bir parçası gibi. Hiç düşünülmemiş 
mi bir gün çıkarmak gerekebileceği? Her gidişin bir dönüşü
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vardır derler, saçma! Bir kere gidilince dönülemeyecek o 
kadar çok yol var ki.

“Merhaba yeğenim! Evlenecek adam geç kalır mı böyle? 
Aman ha, bir aileye gideceğimiz zaman geç gelip de beni 
mahcup etmeyesin. Nerelisin? Ne iş yaparsın? Yanıtlarken 
sıkılıyor, insanlar ne kadar çok soruyor bu soruyu bir
birlerine. “Askerlik yaptın mı?” Deli mi bu adam! Biz dev
rimciyiz, ne askerliği? “Baban ne iş yapar? Kardeşlerin var mı? 
İstanbul’da nerede oturuyorsunuz?” Kızmaya başladığını 
anlayınca kesmişti soruları. Amcasına bakıp ellerini iki yana 
açmıştı yavaşça. Zor iş bu, ama bakalım.

Eve döndüklerinde Aptullah amcanın bir sattir beklediğini 
öğrenmişlerdi. Yengesi telaşlı, kısık bir sesle Fevzi’ye ba
karak ikisini de azarlamış, sonra hemen salona girip otur
muşlardı. “Merhaba amca,” demişti. “Hoşgeldin!” Sıcak ye
terli elini sıkarken deriden çok kıllara dokununca garip bir 
duyguya kapılıyordu insan, yabancılık duygusu. Uzak dur
mak hatta bir daha görmemek istiyorsun bu elin sahibini. 
Ama çok yakın davranıyor adam. En fazla kendisinin 
güldüğü espriler yapıyor. Sık sık yarattığı etkiyi incelemek 
ister gibi herkese bakıyor. Eve gelirken Fevzi, onun işçilikten 
kalan zamanında evleri dolaşıp tencere sattığını söylemişti. 
Onlar da almışlar geçen yıl; parlak, paslanmaz çelikten on 
tane tencere. Üçü kullanılıyor, ötekiler duruyormuş. Çok 
insan tanırmış bu adam. Bugüne kadar çok sayıda gencin ev
lenmesine aracılık da yapmış. Gözü seni tutarsa oldu bu iş 
demektir.

En çok Yusuf gülüyor esprilere. Kendini tehlikesiz bir 
akıntıya bırakır gibi rahat gülmek istiyor. Soruları, yanıtlarının 
etkisini düşünmek istemiyor. Anlamadığı bağlantılar bunlar. 
Aptulah amca hiç yanılmazmış seçiminde. Onun aracılığıyla 
evlenenler hep mutlu olurlarmış. Bir kez bile başka türlü olsa, 
kimse ondan tencere -ılmaz, evine bile sokmazmış. Aracılık,
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evlilik, tencere; espriye gülüyor yine.
“Önce senin işin,” diyor Aptulah amca. “Sonra Fevzi’yi ev

lendireceğiz. Yaşı geldi artık.” İçi sıcak duygularla doluyor 
Yusufun. Düzelecek, herşey düzelecek! “Bir iş bulsa,” diyor 
yengesi Fevzi’ye bakarak. “Son işinden çıktığından beri 
boşta. O zaman daha kolay olurdu.”

“İş kolay! Benim çalıştığım firmada işçi alıyorlar. Bir 
konuşayım, mutlaka Fevzi’yi de alırlar.” Fevzi televizyona 
bakıyor, ilgisiz. Bir an kızıyor Yusuf, böyle bir ilgi ve iyiliğe 
sırtını dönmeye. Tembel bu adam; bütün gün gezer, sonra 
da uyur.” “Ben üniversitede iki yıl okudum,” diyor kendini 
herkesten üstün hissederek. Fevzi burada ortaokulu bi
tirmiş. Amcası ilkokul mezunu, yengesini bilmiyor ama o 
da en fazla o kadardır. Aptullah amcanın eğitimini 
düşünmüyor. Bir başka o adam, eğitim önemli değil. “Bu
raya gelmesem üçüncü sınıfa geçecektim.” Geçebilir miydi 
gerçekten? Aptullah amca gülüyor yine. “Okumak iyidir, 
yeğenim,” diyor. “Biz okuyamadık gençler okusun. Ama 
işini ayarlamayı da bileceksin.” Amcasına dönüp devam 
ediyor, konuşurken Yusuf’a bakmak istemiyor sanki. “Üç 
aydır Nazmi adında bir arkadaş çalışır yanımda. “Türkiye’de 
Eğitim Enstitüsü’nü bitirmiş. Lise öğretmeniymiş. Bu
lunduğu ilçede adam öldürmeler başlayınca bir sürü borca 
girip ailesiyle birlikte buraya gelmiş. İltica başvurusu 
yapmış. Sonucu beklerken hayli uğraşıp çalışma izni ko
parmış. Diplomasını mı kabul etmemişler, kendine bir 
öğretmenlik mi ayarlayamamış, ne olduysa işte, sonunda 
bizim fabrikaya girmiş. Eli hiçbir işe yatkın değil. Birkaç 
bölümde denediler, olmadı. İşten çıkarırlarsa ailece perişan 
olacaklar. Rica ettim, yanıma verdiler. Uğraşa uğraşa biraz 
öğretebildim neyse. Artık işten atmazlar.” Alaycı bir anlatım 
geliyor sesine. “O kadar okumuş. Benimle aynı işi yapıyor, 
ücreti de daha az. Yarın bakarsın iltica başvurusunu da
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kabul etmezler, üç çocukla kalır orta yerde. Zor, çok zor!” 
Gülüyorlar hep birlikte. Gülmeye başladıktan sonra anlıyor 
Yusuf. Kızmak istiyor, cahil adamlar! Gülüş sürüyor 
yüzünde kendini de şaşırtarak. Kemal’i anımsıyor birden, 
onun yapıştım yakasına deyişini. Nasıl da güvenliydi ken
dine. Buradaki insanlar hep böyle Türkiye’de yaşayanların 
karşısında. Yıllar önce gelmişler, zengin bir ülkede iş 
bulmuşlar. Cepleri para dolu, en azından Türkiye’dekilere 
göre. Oradakiler uğraşsınlar da kurtarsınlar kendilerini 
bakalım. Zor, çok zor! Alay etmenin adı, zor demek olmuş 
burada. Birden çok güçsüz hissediyor kendini. Beyaz bir 
kapıyı açmak için itip duran, sonra onun duvar olduğunu 
anlayan bir adam gibi. Sesler uzaklaşıyor. İstediğin an içine 
girebileceğin bir filmi izler gibi, yakın ve çok uzak. Bu 
kadar çok gülen amcası mı? Türkiye’den gelen okumuşların 
çaresizliğinden hoşlandı. Hiçbir şeye aldırmadan yaşamak 
mı gerekirdi? Bırak hayat nasıl isterse öyle aksın, seni de bir 
yerlere götürür elbet. Gözleri kapanıyor, yorgun. Bugün 
geçmişi anlatmak çok yordu onu. Garip, insanın yüzmeyi 
düşünerek yüzmeden yorulması gibi. Kenarda oturup, 
önümden akan bir ırmağı izler gibi hayata baksaydım. So
runlar uzaktan görünür, gelir ve geçip gider. Yine de çok 
şey rastlantıya bağlı. Yıllar önce amcam değil de babam gel
seydi Almanya’ya, bugün Fevzi’nin yerinde ben olacaktım. 
Irmakta yüzüp gelenler gibi çaresiz olmayacaktım.

Yengesi, radyo saati geldi, diyor. Fevzi kalkıp radyoyu 
açıyor Köln Radyosu’nun Türkçe yayını başlamış. Konuşma 
kesiliyor. Müzik, haber özetleri, yine müzik, Türkiye ha
berleri. Milli Güvenlik Konseyi’nin yeni bir açıklaması, 
Başbakan Bülent Ulusu’nun basın toplantısı, Milliyetçi Ha
reket Partisi için açılan beş yüz seksen yedi sanıklı dava 
başlıyor, Danışma Meclisi kuruluş hazırlıkları sürüyor, 
yüksek Hakem Kurulu’nun çalışmaları, Adana’da yasadışı
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bir örgüt üyesi olan ve çeşitli eylemlere karıştıkları sap
tanan on terörist yakalandı, Bülent Ecevit için yeni bir 
soruşturma daha açıldı, müzik.

Bugün polisle çatışma yok, ölü de yok. Kim acaba 
Adana’dakiler? Artık propaganda olmasın diye örgüt adı da 
söylemiyorlar. Yakalandı, ölü olarak ele geçirildi, idam edil
di; hepsi bu. Aptullah amca, “Yakalamakla bi
tiremeyecekler bunları,” diyor. “Nerdeyse bir sene olacak, 
hâlâ hergün bir sürü adam yakalıyorlar.” Amcasının kafası 
başka konuya takılmış gibi. “Ecevit’e ceza verirler mi der
sin?” diye soruyor düşünceli. Babası da eskiden beri Halk 
Partilidir. Seçimlerde oy verir, arada bir konuklarla politika 
tartışır, o kadar. “Vallahi hiç belli olmaz,” diyor Aptullah 
amca koltukta geriye yaslanarak. “Bu yönetim çok fena.” 
Fenayı yaman anlamında söylüyor sanki. “Hiç kimseden 
çekinmiyorlar. Filan ne der, ne düşünür, aldırdıkları yok. 
Bak sana söyleyeyim, bunlar daha çok şeyler yapacaklar. 
Ecevit’i de hapse atabilirler.” “Olur mu öyle şey,” diyor 
amcası sinirli. “Daha dün başbakandı bu adam. Ne için 
hapse girecek? Adam mı öldürmüş, banka mı soymuş? Ne 
yapmış?” Yusuf huzursuzluk içinde kıpırdanıyor. 
Konuşmanın gidişi hoşuna gitmiyor. “Ben ne bileyim Sabri 
kardeşim, ne bileyim?” Kimseyi kızdırmak istemiyor bu 
adam. “İki ay önce gittim memlekete, kimsede ses yok. 
Belki korkudan, belki başka şeyden ama herkes destekliyor 
askeri yönetimi. Bu durumda sen hükümet olsan, istediğini 
yapmak hakkını görmez misin kendinde? Diyeceksin ki, 
daha bir yıl önce birkaç milyon oy vereni vardı bu adamın. 
Doğru, ama nerede bugün bunlar. Bak yanlış anlama. Ece
vit’i severim. Hiçbir şey yapmadıysa Kıbrıs’a çıktı. Bu bile 
yeter. Biliyorum ki halk için uğraşıyor. Ama bu dönem dik
katli olması gerek. Biraz durup beklesin, ne olur yani?” 
Amcası, olmaz, diyor kısaca. Neden karşı çıktığını kimse
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anlamıyor. Aptullah amca umudunu kesmiş gibi ellerini iki 
yana açıyor. “Vallahi bu halk için değmez Sabri. Kendini 
harcamaya değmez. Bak bugün herkes askeri yönetimi des
tekliyor. Yarın Türkiye’de birşey olsun, yönetim birden 
değişsin. Yeni gelenler eskileri suçlasınlar. Radyodan, te
levizyondan ‘biz sizin iyiliğiniz için işbaşına geldik’ de
sinler. Sıkı önlemler alsınlar, gözdağı versinler, birkaç da 
adam assınlar. Bu halk daha dün alkışladıklarını kötüler, 
yenileri destekler. Söyle ama, aynen böyle yapmazlar mı?” 
Amcası başıyla onaylıyor belli belirsiz. “Değmez bu halk 
için, değmez!”

Söz birliği yapmışlar gibi konuyu değiştiriyorlar. Bu sene 
iyi yaz oldu Almanya’da, havalar çok sıcak. Amcası noel ta
tilinde Türkiye’ye gitmeyi düşündüğünü söylüyor. Yen
gesine tencere takımını soruyor Aptullah amca, nasıl mem
nun muymuş? Çok güzel bir semaver varmış elinde, 
paslanmaz çelikten, kromajlı, saplarında da ay-yıldız 
varmış. Türk bayrağına da ne kadar meraklı buradaki in
sanlar? Gelecek hafta getireceğini söylüyor. Satış için en iyi 
zaman şimdi, kalkmadan biraz önce. Birlikte yenilip içilmiş, 
konuşulmuş, yumuşak tartışılmış ve öyle bir yakınlık 
doğmuş ki, karşı çıkan olmaz artık.

Biraz sonra, artık geç oldu, diyor. Daha otur, yarın 
çalışmıyoruz gibi bilinen sözleri yineliyor yengesi ve amcası. 
Kısa bir uğurlama, sonra amcası banyoya girerken, yengesi 
ve Fevzi televizyonun karşısına oturuyorlar. Saat geç değil 
aslında bir cumartesi gecesi için, ama bir an önce yatıp uyu
mak için dayanılmaz bir arzu var içinde.

Odada ışığı söndürdükten sonra bir an kanıfılığa bakarak 
öylece duruyor. Onca korku ve soruna karşın mutlu his
sediyor kendini, neden? Onu, Selçuk, Ali ve Kerim’i, tanıdık 
ve tanımadık birçok insanı terkedenler; en fazla karşı 
olduğumuz, en nefret ettiğimiz kişileri de terk etmişler.
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Türkeş yargılanıyor, Ecevit’e soruşturma açıldı, Demirel de 
sesini çıkaramıyor. Yalnız biz değiliz demek.

Yatakta gözleri kapalı duyuları bulanıklaşırken Aptullah 
amcanın sözleri geliyor aklına. Ne yaptım ben bu halk için? 
Faşistlerle kavga ettim, duvarlara yazı yazdım, afişleme 
yaptım, nöbet tuttum, devrim için propaganda yaptım. Po
listen dayak yedim ama işkence görmedim. Hapise gir
medim. Aranıyorum ama yakalanmadım. Az değil bunlar, 
çok da değil aslında. İyi ki de değil!
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X

Tren nehir boyunca koşuyor. Kısa tüneller, ağaçlar, evler 
bazan küçük tepeler. Sonra hızla aktığı tren penceresinden 
bile belli olan su bütün görkemiyle yine ortaya çıkıyor. 
Bulanık renkli ama geniş bir nehir, Ren. Aşağıya ve yukarıya 
doğru yüklü gemiler gidiyor, birbiri ardısıra onlarca. İnsan 
yemyeşil tepelerin dimdik suya indiği bir yerde oturup sa
atlerce izleyebilir bu suyu ve geçip gidenleri. Biraz huzur 
bulur belki sakinleşerek. Saatine bakıyor, üç. Bir saatten fazla 
zaman var daha Köln’e varmaya. Kompartımanda yalnız ol
masa belki daha iyi olurdu. Tanımasa bile başkasının varlığı 
düşüncelerini kısıtlar, herşeyi başıboş bırakmazdı. Demin 
ıslanan gözlerini silmişti birkaç kez. Ne olacak, ne olacak? 
İstanbul’daki yakalanmayı öğrendikten sonra dört gün daha 
kalmışü o evde. Tahsin ile de konuşmuyorlardı artık. Bekleyiş, 
tedirginlik ilk sözcüklerden sonrasını boğuyordu ken
diliğinden. Sonra o basın açıklamalarından birinin altında 
okuduğu numaraya telefon etmişti. Ben Selçuk! Yeni geldim 
İstanbul’dan, ilişki kurmak istiyorum. İlk numara bir başkasına 
devretmiş, o da başka bir numara vermişti. Aradığını 
düşündüğünen çabuk buldu, Tamer. Türkiye’de iken bile 
adını duyduğunu anımsıyor. Sorumlu bir kişi, belki de en 
üstteki. Hoş geldin! Hoş bulduk, görüşebilir miyiz? Olur, ama
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Köln’e gelmen gerek. Gelirim. Oldu, biniş saatini bildir, biz 
seni karşılaşırız. Tamam! Kerim diye birini tanıyor musun 
İstanbul’dan? Afallamıştı bir an, Tamer, Kerim’i soruyor! Evet! 
Kısa bir sessizlik. Buraya mı gelmiş? Onunla kalsa çok iyi, 
neyse gel de konuşuruz Ne oldu diye soramamıştı. Birşeyler 
olmuş, kötü şeyler. Yüzde yirmim öldü, yüzde altmış hapiste; 
geriye yirmi kaldı mı gerçekten? Yoksa o da mı bitiyor? Bi
tenler kalanı da bitiriyor.

Mete, Tarık, Sait; en fazla ilgilendiği, örgütlenmesi için 
çalıştığı bölgeden üç kişi başka örgüte geçti. Orada da işe ya
ramadılar, dahası bazı kuşkulu durumları bile var. Aynı evde 
kaldığı insanların durumu da iyi değil. Ali yakalandı; bil
diklerini söyledi, yapamadıklarını bile üstlendi. Yusuf kayıp, 
Kerim ise kimbilir ne halt etmiş? Tamer bile aynı evde 
kaldıklarını bilmediği halde hemen onu sorduğuna göre. 
Belki de biliyor ve buna rağmen sormuştur. Tanıyorsun bu 
adamı, yıllarca birlikte kaldın ve bak ne yaptı! Turgut ya
kalandı, o da konuşmuş. Bildiklerinin tümünü olmasa da 
önemli bölümünü söylemiş. Orhan da yakalandı. Kezban ve 
Hidayet yıllarca hapiste kalırlar. Rıza’yı asarlar, belki içerde 
ölür. Ekrem de içerde. Selim’i de almışlardı daha ben ora
dayken, ne oldu belli değil. Mustafa öldü! Sakarya’daki 
çocuklar hapiste.

Gözleri buğulanıyor yine. Hep başarısızlık, kayıp. Kayıbm 
da kötüsü var; o kadar uğraştığı insanlardan hiç iyi çıkan 
yok. Herkesin göze batan bir hatası mutlaka var. Evde uzun 
süre Kerim ile birlikte katıldıkları eylemleri yazan gazeteleri 
biriktirmişlerdi. Apaçık ihtiyatsızlıktı bu, ama olsun. Çev
resindeki insanlara, derneklere girdiğinde hemen üzerine 
dönen saygılı bakışlara, duvar yazılarına, afişlere, gazetelere 
bakar, orada kendini bulurdu. Bunlar benim işte! Benim in
sanlarım, mahallem, üniversitem, derneklerim, eylemlerim. 
Onlar iyi olduğu için ben de iyiyim. Mahalleden üç kişi başka
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örgüte geçtiklerinde ne kadar kızmış, endişelenmişti. Önemli 
kişiler değillerdi, üç kişi olmasa da olurdu - o kadar çok 
insan vardı ki. Ama onun sorumlu olduğu, herşeyine koşup 
uğraştığı bir bölgeden üç kişinin başka örgüte geçmesinin 
reklamı çok yapılırdı. Kendini zayıflamış, aşağılanmış his
sederdi. Üç kişi devrimciliği bıraksalar bu kadar konuşu
lmazdı. Neyse ki olaylar çok hızlıydı, dikkat eden olmamıştı 
ayrılanlara. Anımsayınca kızmıyor artık, o kadar çok şey 
örttü ki üzerini. Yüzlerce insan öldü, kayıplar, kayıplar... o 
kadar ilişki, bölge, olanak parçalandı, ezildi, dağıldı. Daha 
kötüsü, her hatanın, yokluğun, acının ağırlığı da kalanlara, bi
niyor. Yönlendirdiğim insanların mutlu olduğunu düşü
nürdüm. Onların mutluluğu benim için de mutluluktu. Ge
reken yerde herşeylerine karışırdım, onlar da isterdi bunu. 
Ama kime dokunduysam başına iş açtım. En sonuncusu da 
Tahsin. Tahsin’i boşver, hapiste değil en azından. Ya Kez- 
ban’la Hidayet? İnsanların çoğu beni tanıdığı, beni dinlediği, 
birlikte hareket ettiği için pişmandır şimdi. Karısı zorluyordu 
Ekrem’i, aslında o da benden kaçmak istiyordu. Kaçtı, 
geçmişimizden kaçamadı. Çaresiz bir heyecan yükseliyor 
içinde. Birşeyler yapmak, bütün bu insanları kurtarmak. Ya
kalanırım, belki beni öldürürler, olsun. Eskiden de çevre
sinden birisi yakalanınca içi içine sığmaz, hemen birşeyler 
yapmaya çalışırdı. Yakalananı kurtaramazdı ama en azından 
uğraşan, ilgilenen birinin varlığını hissettirip rahatlatır, ken
dini de sakinleştirirdi. Yapılacak birşey yok şimdi, ya
pabilmeyi düşünmenin heyecanından başka. Kirpiklerinin 
ucuna gelen yaşı siliyor.

Nehrin içinde kayalar görünüyor; granit renkli, büyük, 
sivri. Su yanlarından köpürerek akıyor, bir an hepsini 
kaplıyor, sonra yine ortaya çıkıyorlar. Çirkin görünüyor ka
yalar, yazın su alçalınca ortaya çıkmışlar. Kışın Ren daha gür, 
daha güzel olmalı pürüzsüz akarken. Bu nehir gemileri de
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değişik oluyor, bordaları çok alçak. İyice yüklü bir gemiyi 
geçiyor tren. Su bordasını aşıp içeri dolacak nerdeyse, öylesi
ne gömülmüş. Akıntıya karşı arkasından suları savurarak iler
lemeye çalışıyor. Gidebiliyor demek, buraya kadar geldiğine 
göre. İnsan yapamaz bunu, boğulur.

Demek Kerim de burada! İstanbul’da bir kahvehanede 
ayrılıp Almanya’da buluşmak varmış. Gelinen, varılan yer 
aynı, yollar çok ayrı ama benzer; yakalanma ve ölüm teh
likesi, basılan evler, kopan ilişkiler, takipler. Neden bağlantı 
kurmadı acaba, istese bizi bulurdu, göremesem bile du
yardım. Öylesine bir altüst oluş var ki, önceden hiç 
düşünülemeyecek şeyleri yapmak zorunda kalıyor insanlar. 
Kerim’in kötü birşey yapabileceğini düşünemiyor. Tamer 
neden öyle konuştu, bakalım anlarız. Belki de önemli bir şey 
yoktur. Kerim kendi kafasına göre hareket etmeyi sever. Bu
raya gelip de sorumluları ciddiye almamışsa, sorun olmuştur. 
Neyse, çözümleriz. Gülümsedi. Kerim’in aklı gözündedir; 
görmediğine inanmaz, güvenmez. Birlikte oldukları ilk 
günlerde az mı sıkıntı çekmişti. Selçuk’u tanımıyordu, ey
lemde görmemişti, güvenmezdi. Ne söylerse karşı çıkıyordu 
bu yüzden, gerekirse aptalcasına. Birlikte peşpeşe eylem 
günleri. Selçuk soğukkanlıydı, insiyatif sahibiydi, iyi plan
lama yapardı. Cesurdu ama olabildiği kadar çok şeyi güven
ceye aldıktan sonra. Bu yüzden de takışmışlardı. Kerim silahı 
çeker atılırdı, ne gerek vardı bu kadar düşünmeye? Sonra bir 
gün kendiliğinden onun haklılığını kabullenmişti. Dediğini 
yapardı Selçuk'un, özellikle önemli konularda. Arada bir 
küçümser, dalga geçer, karşı çıkardı. Önceleri çok kızardı 
Selçuk, sonra alışmıştı. Bazı insanlar böyle oluyor; mutlaka 
biraz mağrur olacaklar, teslim oldukları zaman bile.

Köln! Tren köprüden ağır ağır geçip gara girerken aşağıda 
akan nehre bir daha bakıyor. Yukardan daha görkemli görü
nüyor. Birbirine karışmış akıntılar, anaforlar, rahtımda bağlı
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veya gidip gelen gemiler. Güneşin altında kirli sarı bir rengi 
var.

Perondaki kalabalığın arasına iniyor. Karşılarız dediler 
ama onlar beni tanımaz, ben onları. Bir köşede durmalı en 
iyisi. Elinde çantası yavaş adımlarla yürüdü. Burası iyi, trenin 
sonuna yakın, kalabalık da değil. Birinin beklediğini görüp 
gelirler herhalde.

Yanyana çok sayıda peron var. On ikiye kadar sayıyor, 
sonra vazgeçiyor. İki yönden çeşitli renklerde trenler geliyor, 
duruyor, inip binenler, sürekli değişen otomatik göstergeler, 
anlamadığı anonslar. Bildiği en hareketli gar, Haydarpaşa 
bile buranın yanında kasaba istasyonu gibi kalır. Birbirine 
paralel uzanıp giden, ileride birleşip ayrılan raylara ba
karken, bunları yönetmek için çok gelişmiş bir beynin ge
rekli olduğunu düşünüyor. Sorunları yok nasılsa, neden yap
masınlar? Şuraya bak; dert küpü gibi bir suratla dolaşan 
kimse yok. Kimi neşeli, kimi biraz ciddi, ama mutsuz 
görünen tek kişi yok. Devrim kavgası, sınıf mücadelesi ne
yine bunların? Tahsin bu aylarda nerdeyse bütün Almanlarıry 
tatile gittiğini söyledi. Tatil! Yapacak iş olmayınca başka ne 
yapacaklar? Yanık tenler, çıplak kollar ve bacaklar, öpüşme
ler, gülüşmeler; dünya yansa umurlarında değil bunların.

“Selçuk siz misiniz?”
Uzun boylu, zayıf, sarıya yakın saçlı bir genç bunu soran. 

Kendi yaşlarında, gören Alman’dan ayıramaz. Evet, diyor bir 
an şaşırarak. Yürürlerken çantasını taşımak istiyor, vermiyor. 
Hakkımızda önceden bilgi gelmiş bile, şu saygıya bak!

Garın yanında park edilmiş bir arabaya biniyorlar. 
Aykut’un -kendini öyle tanıtmıştı- alışkın hareketlerine 
biraz da kıskançlıkla bakıyor. Ben hiç anlamam araba kul
lanmaktan. Neden buraya gelmiş bu adam? Çevreye hiç ya
bancı değil, en az birkaç yıllık olmalı. İstanbul’da eyleme 
giderken iyi ve güvenilir şoför aramaktan canımız çıkardı.
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Orada işe yarardı hiç olmazsa.
Sıkışık trafikte dura kalka giderlerken devamlı soru so

ruyor Aykut; ne zaman geldin, zorluk çıktı mı, Türkiye’de 
durum nasıl, İstanbul’da son yakalanma nasıl oldu? Kısa 
yanıtlar veriyor Selçuk. Yakalananları tanıdığını söylemekle 
yetiniyor. “Kusura bakma, diyor Aykut kısa yanıtlardan 
hoşnutsuz. Sen de zamanla alışırsın. Buraya her yeni gelenin 
başına üşüşür insanlar, bilgi almak için.”

“Sen ne kadar oldu geleli?” diyor Selçuk konuyu değiştir
mek istediğini belli ederek.

“Dört yıl. 1977’de Ankara’da lise sonda okuyordum. Okul
larda olaylar başlayınca babam korktu, beni Almanya’ya 
amcamın yanına gönderdi. Buraya gelince iki yıl dolaştım, 
sonra okula girdim. Okuyoruz işte!” Gülerek söylüyor son 
cümleyi. Bir iş yapar gibi görünmesi, bunun için de okuması 
gerekiyormuş gibi.

“Araba kullanmayı nerede öğrendin?”
“Burada. Garip gelebilir ama Almanya’da hemen herkesin 

ehliyeti vardır.” Selçuk başını yana çevirip dışarı bakıyor o 
konuşurken. Kentin dışına çıkıyorlar. Geniş ve ağaçlıklı 
cadde Ren boyunca gidiyor, nehir yine sapsarı. İşe bak! Daha 
1977’de, mücadele kabarmaya başlarken gelenler var. Kim
bilir kaç kişi? Aranmadan, hapise girmeden gelmişler üstelik. 
Ne yapıyorlar burada? Okuduğu bildiriler, basın açıklamaları 
geliyor aklına. Kimin için bunlar? Ülkeden kaçanlar ya da 
çıplak bacaklı, kocaman memeli Almanlar için mi? Hepsini 
geri göndermeli. Madem devrimcisiniz, mücadele neredeyse 
oraya gidin.

Araba yüksek olmayan bir apartmanın önünde duruyor. 
İniyorlar. Asansörle çıkarken biraz heyecanlı olduğunu fark 
ediyor Selçuk. Yeni bir yerde yeni insanla karşılaşacak, 
üstelik de sorumlu. Aykut üçüncü katta bir dairenin kapısını 
çalıyor. Bekliyorlar, sonra yine çalıyor. İçerden hızlı ayak
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sesleri duyuluyor. Kapıyı otuz yaşlarında, zayıf, kısa boylu, 
bıyıklı birisi açıyor. “Ben telefonla konuşuyorum. Girin otu
run, hemen geliyorum” diyor. Adını söylememesine karşın 
Tamer olmalı. Ayakkabılarım çıkarıp birlikte salona geçi
yorlar.

Kağıt, kağıt, kağıt... İki duvarı boydan boya kaplayan raf
lar kitap dolu. Oturmadan önce şöyle bir göz atınca, 
Türkiye’de eskiden yayınlanmış ama yıllardır bulunmayan 
kitapları görüyor Selçuk. Marighella’nm “Şehir Gerillası”, Do- 
uglas Bravo’nun “Milli Kurtuluş Cephesi”, sarı kapaklı 
“Bolşevik Partisi Tarihi”, Türkiye İşçi Partisi’nin “De
mokratikleşme İçin Plan”i; bunu da neden koymuş buraya? 
Ve dergiler ülkedeki tüm örgütlerin çıkardığı bütün der
gilerin bütün sayıları var neredeyse. Rastgele adlarına 
bakıyor, bazılarım ilk defa gördüğü için şaşırarak. Neler 
yayınlanmış neler! Salonun bir köşesinde Cumhuriyet ga
zeteleri yığılı, onun yanında içlerinden gazete küpürleri sar
kan kalın dosyalar. Diğer gazeteler, Almanca dergiler; bu 
odaya hergün kağıt yağıyor sanki.

Konuşmadan oturuyorlar. İnsan etkileniyor kaçınılmaz 
olarak. Hepsini okuyor mu acaba? Zor, ama bu kadar yayını 
toplamak ve gözünün önünde bulundurmak ihtiyacı duy
mak da büyük bir şey. İki duvarda üç büyük afiş var. Che Gu- 
evara; kırmızı zemin üzerine siyah olarak basılmış, 
şapkasındaki kızıl yıldızıyla uzaklara bakıyor. Öteki afiş An
kara, Bakanlıklar’dan Kızılay’a inen cadde olsa gerek. Yazın 
bir kere görmüştü Ankara’yı; sıcak, düzenli, tüm yolları asfalt 
bir kent, sevmemişti. Sonuncusu İstanbul; yüksek bir yerden 
Karaköy, Galata Köprüsü, Eminönü, Sirkeci’yi gösteriyor. Şu 
Kadıköy vapuru, iskeleden kalkmış manevra yapıyor. İçinde 
bir eziklik duyması gerektiğini düşünüyor; O’na değil, afişine 
bakmak. İstanbul, beni ben yapan kent. Oraya gelmeden 
önceki yaşantımın bir gün bile etmeyecek kadar önemsiz
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olduğu kent. Yirmi beş yaşımın hepsi son beş yıla sığar. 
Öncesinde uzak anılar; kapatılan bir bavulun kenarından 
çıkmış giysiler gibi, ne önemi var? Sadece yorgunluk du
yuyor içinde, o kadar. İstanbul çok ezdi hepimizi.

Tamer salona geliyor. Hoş geldin, diyor. Öpüşüyorlar. 
Gerçekten küçücük bir adam. Kumral olduğunu fark ediyor; 
bıyıkları, birkaç günlük sakalı da açık renk. Tam karşısına 
oturuyor.

“Nasıl oldu yakalanma?”
Bir an afallıyor Selçuk. Nasıl geldin, hoşuna gitti mi burası 

gibi sorular bekliyordu önce. Sesi ince ama rahat, kendinden 
emin konuşuyor.

“Ayrıntılı bilgim yok, diyor sıkıntıyla. Ben de gazetede 
okudum."

“Kötü, diyor Tamer kalkıp yığılı duran gazetelerin yanına 
giderken. Sen de bilmiyorsan biz ne yapacağız?”

Selçuk kızardığını hissediyor. Geldiğimiz yerde bile neyin 
nasıl olduğunu bilemeyecek kadar kötü mü durum?

“Herkes yakalanmadı, diyor gergin bir sesle. Hep böyle 
yazarlar. Çökertildi. Bu kaçıncısı olacak? İstanbul’da ya
kalanmamış, hatta deşifre bile olmamış arkadaşlar var.”

“Mutlaka var, diyor Tamer elindeki gazeteyle yine 
karşısına otururken. Bütün kadrolar, ilişkiler, evler, silahlar 
hiçbir zaman yakalanmaz. Operasyon ne kadar büyük olursa 
olsun daima geride kalanlar olur. Ama bu yediğimiz dar
belerin önemini azaltır mı, kaybımızı yok sayabilir miyiz 
veya önemli değil diyebilir miyiz?” Yc-niden ayağa kalkıyor. 
Ondaki bu enerjiye şaşırıyor Selçuk. Sürekli oturarak birşey 
anlatamıyor. “Bak, diyor gazeteyi uzatarak, ne yazıyor? ‘Po
lisin uzun süredir izlediği Aziz Bilgili sorgusunda önemli bil
giler verdi. Siyasi polis timleri Marmara bölge sorumlusu 
olduğunu saptadıkları Zeki Taşkııan’ı Bursa’da yakaladılar.’ 
Başka gazetelerde yakalanmanın ihbar sonucu olduğu yazılı,
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burada ise izleme var. Hangisi doğru? Eğer bu doğruysa, 
bilip de hâlâ yakalamadıkları insanlar olabilir. Onları da iz- 
liyorlardır. Asıl önemlisi; bunca darbe yedik, neden hâlâ 
öğrenemiyoruz? Polis birisini yakalıyor, ondan bölge so
rumlusuna sıçrıyor. Bu kadar kolay olmamalı bu, ama olu
yor. Neden? Polis mi çok gelişti, biz mi geri kaldık; yoksa 
ikisi de mi doğru?”

Sinirleniyor Selçuk. Bu kadar beceriksiz adamlarsınız 
demek mi istiyor? Kendileri ne yapıyor peki?

“Buradan konuşmak kolay, diyor sözcüklerin üzerine ba
sarak. Eliyle İstanbul afişini gösteriyor. Orada adam yok. 
Herşey cunta öncesi gibi mi zannediyorsunuz? O zamanlar bir 
taraftarın, kadronun veya sorumlunun yapacağı işler belliydi. 
Ama geçti o günler. Bugün pullamaya, bildiri dağıtmaya, çok 
zor olmakla birlikte afişlemeye en- iyi kadrolar, hatta en so
rumlu insanlar çıkıyor. Ben de kaç kez İstanbul’da bir semtten 
ötekine silah, pul, bildiri taşıdım. Polis, jandarma yolda rast
gele adam çevirip arıyor. Bana rastlamadı, onun için ya
kalanmadım. Eğer ülkede bu koşullara rağmen birşeyler 
yapılacaksa, başka yol yok. En sorumlu insanlar tehlikeye 
atılmazsa kadroların çoğu kıpırdamıyor bile, taraftarlar da 
öyle. O zaman da sorumlu insanı herkes tanıyor, yakalanan 
her insandan ona ulaşabiliyor. Bir hata veya rastlantı, tamam. 
Nerdeyse üç ayda bir sorumlu değiştirir olduk.”

Daha fazla konuşmaya gerek duymuyormuş gibi birden 
susuyor. Tatsız bir sessizlik. Tamer pencereye doğru bakıyor 
kaşları biraz kalkık. Aykut, ben çay yapayım, deyip mutfağa 
gidiyor. Sert bir tartışma bekliyor Selçuk. Gelir gelmez 
kapışmak iyi olmadı ama ne yapalım. Başarısızlık, başarı
sızlık... Bir yerde patlıyor insan. Canımızı dişimize takıp 
uğraştık, daha ne yapsaydık yani? Tamer yine ayağa kalkıyor. 
Gazeteyi aldığı yere bırakıyor, birden yorulmuş gibi yavaşça. 
Hemen yanındaki rafta duran kitaplara bakıyor bir süre,
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sanki ilk kez görüyor ve adlarını ezberlemek istercesine dik
katli. “Belki de haklısın, diyor yavaşça. Herşey altüst oldu, es
kiye göre düşünmek geçersiz artık.” Selçuk ona bakıyor 
şaşkınlıkla. Bakışları karşılaşıyor bir an. Yumuşak bir hüzün 
var gözlerinde. Yine rafa dönüyor yüzünü. Konuşurken 
karşısındakine bakmıyor bu adam, garip. “Birşeylerin değiş
mesi gerekiyor böylesi bir dönemde kuşkusuz, ama ne?” 
Yine ona bakmıyor.

“Polis’in elinde çok bilgi var, diyor, Selçuk. Çok daha dik
katli olmak gerekiyor artık. Eskiden önemsiz denilen hatalar 
büyük operasyonlar getiriyor şimdi. Kaç kişi ana-babasının 
evinde yakalandı, o kadar da gitmeyin dediğimiz halde. 
Birçok insan ortam değişti diyor ama eskisi gibi davranıyor 
hâlâ.” Tamer dudaklarını büzüyor ona bakarak. Açıklamadan 
hoşlanmadı anlaşılan, ama gerçek bu.

“Nasıl Almanya’yı beğendin mi?” diye soruyor birden. 
Selçuk şaşırmadan, “Hayır, beğenmedim” diyor. Öğrenci yurt
larında başka örgütlerin insanlarıyla tartışmalarda da böyle 
olurdu hep. Karşısındaki sıkışınca birden başka konuya atlar, 
hiç düşünmediği bir soru sorardı ona. Sonra hazırlıksız 
yanıtının eksikliğini kullanarak önceki konuda neden haksız 
olduğunu anlatmaya başlardı. Yanlış yapmayacaksın, altta kal
mayacaksın; yoksa hemen genelleştirirler bunu. Bir yerde 
hatalı olanın heryerde hatalı sayılması o kadar kolay oluyor ki. 
Dinleyici onlarca kişi, taraftar veya militan böyle düşünüyor, 
böyle inanıyor. Aykut’un getirdiği çayı alırken, özellikle onun 
duymasını isteyerek anlatmaya başlıyor neden Almanya’yı 
beğenmediğini.

“İnsanlar çok rahat burada. Üzgün yüzlü tek Alman 
görmedim. Gördüğüm birkaç kişi de siyah saçlıydı, ya
bancıydı. Almanlar geziyor, eğleniyor, tatil yapıyor, güneş
leniyorlar. Gördükçe ister istemez kızıyorum. Türkiye’de 
halkın sorunu iş ve ekmek bulmak, bizimki bir günü daha
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yakalanmadan atlatabilmek, bunlannki ise havanın açık 
olması ve yazın tadını çıkarabilmek. Biz büyük sorunların 
çözüm beklediği bir toplumun insanlarıyız. Bunlarla anlaşa- 
mayız. Bu rahatlığa düşmemek, bu topluma uymamak, 
kapılmamak gerekir." Yan gözle Aykut’a bakıyor. Tamer çay, 
o kahve içiyor. Almanlaşmış bile hem de birkaç yılda.

“Değişik bir açıklama bu, diyor Tamer gülerek. Buraya 
yeni gelenler ya bu toplumu tümüyle yadsırlar, ya da hayran 
olurlar. Aslımda böyle birisi için iki kategori vardır burasını 
değerlendirmede: İlki, herşey Türkiye'de daha iyidir, burada 
kötüdür. İkincisi için ise tam tersi, cennettir burası.' Zaman 
içinde birincinin İkinciye dönüşmesi de çok görülür. Ama 
başlangıçtaki düşünceleri ne olursa olsun, pek az insan ara
dan yıllar geçtikten sonra bile, bu toplumu iyi ve kötü yân
larıyla görebilir.”

Selçuk, Che Guevara’ya bakıyor yeniden. Parlak kağıt 
insanın gözünü alıyor hemen. Deminden beri belli belirsiz 
onu rahatsız eden şeyi buluyor. Tamer neden Mahir’in, 
Ulaş’ın, Cevahir’in afişlerini de asmamış? Özellikle Mahir’in- 
kini. Unutmuş mu, Mahir unutulur mu hiç? Dinlemiyor. Bana 
Almanya’yı anlatıyor, o burada yıllarca kalanların sorunu.

Aykut söze karışıp yarınki toplantıyı soruyor, yapılacak 
mı? “Evet, diyor Tamer. İki kere ertelendi ama yarın kesin. 
Tüm örgütleri çağırdık. Hepsi olmasa bile büyük çoğunluk 
katılır en azından.” Selçuk toplantının nedenini soruyor me
rakla. Avrupa’da Türkiye’nin sol örgütleriyle ne yapılabilir?

“Biliyorsun Mamak’ta açlık grevi yapılmıştı geçen ay.” Bil
miyordu Selçuk ama sesini çıkarmıyor. “Gazetelere yansımadı, 
sansür uyguladılar. Şimdi yeniden hem de birkaç cezaevinde 
birden, baskılara son verilmesi ve idamların durdurulması için 
açlık grevi hazırlığı yapıldığım haber aldık. Özellikle Di
yarbakır cezaevinde durum çok kötü. Bırak akıl almaz 
işkenceleri, emniyetten sonra cezaevinde öldürülenlerin

197



sayısını bile bilemez olduk. Bugün bir rakam söylüyorsun, iki 
gün sonra öğreniyorsun ki artmış. Basına yansıtmıyorlar. 
Kimse bilmiyor tam olarak nerede ne olduğunu.” He
yecanlanmış, gözleri irileşmişti. Yine ikisine de bakmadan 
konuşuyordu. “Sorumluluğumuz ağır, diyor sağ elini açıp ileri 
uzatarak. Parmakları bükülüp açılıyor sözcüklere vurgu 
yaptıkça. Dün Diyarbakır’da bir avukatla konuştum. Adam, 
mutlaka birşeyler yapmalısınız. Korkunç işkenceler yapılıyor. 
Herkes suskun. Sesini biraz çıkarabilenler de ya ağır baskıyla 
karşılaşıyor ya da ciddiye alınmıyorlar. İşkence ve idamları 
durdurmak için tek umut sizde. Belki oradan birşeyler ya
pabilirsiniz. Burada çaresiziz. Girdiğin duruşmada bile 
sanıklar lehine biraz diklensen tutukluyorlar. Ardından 
bağlantı kesildi. Telefonu mutlaka dinleniyordu. Hemen 
gözaltına alınmış, belki de öldürülmüştür. Bugün yeniden 
aradım, yanıt vermiyor telefon. Umalım yaşıyordur.”

Sessizlik. Selçuk hemen birşeyler yapmak gereğinin he
yecanıyla kuşkulan arasında şaşırmış, aklındaki soruyu 
soramıyor bir türlü: Bu bilgilerden emin misiniz? Evet, baskı 
ve işkence var ama ben Türkiye’de iken ne açlık grevi duy
dum, ne de direniş. Telefonla öğrendin, sansür de var ama 
hiç duymadım. Tamer yüzünden anlıyor soruyu.

“Durum aynı demek, değişmemiş. Birkaç ay önce ge
lenler de, siz bu kadar şeyi nereden biliyorsunuz? Biz orada 
iken duymadık, derlerdi. Ankara’da, hatta Diyarbakır’da olan 
bir olayı, aynı gece veya en geç ertesi gün Köln’de duyarsın. 
İstanbul’da veya başka bir kentte hiç duymazsın, ya da 
birkaç ay geçtikten sonra. Anla artık durumu.

Ben de başlangıçta bu bağlantıya çok şaşırmıştım. Ne
redeyse İstanbul’dan telefon edip bize soracaklardı 
Türkiye’de ne oluyor diye. Biraz oradan biraz buradan 
çabayla kendiliğinden kurulmuş, Avrupa’da Türkiye dev
rimci hareketinin merkezi Köln sayılır. Birçok insan burayı
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arıyor bilgi vermek ya da yardım istemek için. Ülke içinde 
kimseyi aramıyor. Bağlantılar kopmuş, eskiden bilinenler 
yok artık. Bulabilse bile, vereceği bilginin yarın polisin eline 
geçmeyeceğinin güvencesi yok ve bulduğu insan yardıma 
muhtaç durumda üstelik. Yarın, diyor bir an durduktan 
sonra, buradaki tüm devrimci örgütlerle toplanacağız. Bir
likte ne yapabiliriz, onu konuşacağız.”

“Ortak bir açıklama çıkabilir mi?” diye soruyor Aykut. 
“Ortak bir bildiri veya açıklama, birşey çıkması için zor

layacağız. Ama bakalım belli de olmaz.”
Bu iş iki hafta sonra olabilse çok daha iyi olurdu. Alman 

partilerinden, örgütlerinden kimseyi bulmak mümkün değil, 
herkes tatilde. Onların desteğini kazanmakta zorlanacağız bu 
durumda.”

Selçuk ters ters bakıyor Aykut’a. İnsanlar can derdinde, 
bunlar güneşlenmeyi düşünüyor. Hepsini döveceksin bu he
riflerin. “İyi bari, diyor alaycı ve gergin bir sesle. Haber 
gönderelim de iki hafta sonra yapsınlar direnişlerini. Av
rupalIlar daha tatilden dönmediler!”

“Öyle değil,” diyor Aykut zayıf bir sesle. Sert bir itiraz 
karşısında görüş değiştirmeye çok yatkın bu adam.

“Sadece Alman kuruluşlarının da desteğini almaya çalış
malıyız diye düşünüyordum.”

“Toplantı, bildiri iyi şeyler de, burada ne yapılabilir 
anlamıyorum.” Selçuk ayağa kalkıp birkaç adım atıyor, sonra 
burada dolaşarak konuşmanın uygun olmayacağım düşünüp, 
sanki onun için kalkmış gibi raflara şöyle bir bakıp oturuyor.

Tamer anlamamasını olağan karşılıyormuş gibi gülüm
süyor. Sinirlenirken içi eziliyor Selçuk’un. Birden karşılaştığı 
büyük gibi görünen olanakların anlaşılmazlığı başka ne ya
ratabilir insanda, küçümseme ve eziklik.

“Yapılabilecek çok şey var, ama başarabilirsek, diyor 
Tamer. Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Parlamentosu, Sosyal
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Demokrat Parti, Yeşiller, kiliseler, sendikalar, öteki partiler; 
hepsi Türkiye için birşeyler yapabilir. Ama şaşırmışlar; çünkü 
Türkiyeli her örgüt ayrı başvuru yapıyor ve sadece kendi in
sanları, dernekleri, sendikaları için birşeyler istiyor. Buradaki 
adamlar böyle şeylere alışık olmadıklarından beklemeyi 
seçiyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Anlamak çok zor doğal ola
rak. DİSK’ten iki sendikacı düşün, ayrı sendikalar ama aynı 
konfederasyon içindeler. İkisi de aranıyor, ikisinin de sen
dikası kapatılmış ama birbirlerinin can düşmanı durumun
dalar. O kadar ki, diyelim bir sendikacı Yeşiller’e başvurup 
yardım istedi. Öteki onun konuştuğu bir örgütle ilişki bile 
kurmuyor, Sosyal Demokratlardan yardım istiyor. Dahası, 
Yeşiller’e de düşman oluyor ötekine yardım ettikleri için. 
Gördüğü zaman sert sert bakıyor, selam bile vermiyor. 
Yeşiller’den adam da şaşırıyor doğal olarak. Düşünüyor, 
anlamıyor. Ben ne yaptım ki ona, diyor.”

Türkiye’de devrimcilik yapmış herkesin kolayca an
layabileceği bir davranışa şaşıran adama gülüyorlar hep bir
likte. Anlaşılmaz acı bir duygu gelip gidiveriyor insana 
gülüşü dondurarak. Derin bir nefes alıyor Tamer, çaresiz 
ama kızgın bir insan gibi.

“Eğer işkence ve idamlara karşı birlikte davranabilirsek, 
buradaki birçok parti ve kuruluşu harekete geçirebiliriz. 
Hükümete, bankalara, şirketlere baskı yaparlar. Cunta bu
radan bir hayli kredi alıyor. Para musluklarının kapanmaması 
için istenileni yapmak zorunda kalacaktır. Dahası, bütün Av
rupa’da iki milyona yakın Türkiyeli işçi var, çoğu Al
manya’da. Bunların arasında ilerici, devrimci, en azından de
mokrat çok insan var. Birlikte bir kampanya açabilirsek, 
örgütler arası ilişkileri düzeltebilirsek, bunların hepsi ha
rekete geçer. Buradaki işçilerin bir yılda gönderdikleri döviz 
miktarı ülkenin yıllık ihracat geliri kadar, biliyor musun? Para 
göndermeyi keserler, en azından azaltırlarsa bak gör neler
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olur? İstedikleri kadar hainler, kansızlar, kökü dışardakiler 
diye bağırsınlar. Para yok, gelmiyor. Ne yapacaklar o zaman? 
Herşeyi düzelteceğiz diye o kadar vaatlerde bulundular 
halka, rezil olurlar. Ödün vermek zorunda kalacaklar, hem 
de çok. Belki tutuklu yoldaşlardan bazılarını bile bıraktı- 
rabiliriz.” Fırlar gibi ayağa kalkarken sesi de yükseliyor. 
“Sanıyorlar ki, bizi köşeye sıkıştırdılar, çaresiziz. Oysa hayat 
damarları elimizde, biraz sıktık mı felç olurlar. İnanılmaz gibi 
görünüyor değil mi?” Selçuk’a bakarken gururlu bir 
gülümseme var yüzünde. “Sen cuntanın yerinde olsan ne ya
parsın ödün vermekten başka?”

Yanıtlamıyor Selçuk soruyu tam dinlemediği için, an
lamıyor da. Öyle sorular var ki, ilk sözcüklerinde insanı 
başka yerlere götürür; daha dün yaşanmış ama sonsuz kadar 
uzak. İzlenme, yakalanma, işkence, ölüm, durdurulamayan 
kayıplar, kopan ilişkiler arasında vargücümüzle çırpınırken 
sürdürülen büyük umutlar. Umut hiçbir zaman kaybolmadı; 
suyu güneşi kesmişler, toprak hızla azalıyordu ama biz bes
ledik onu içimizde. Bir zamanlar çok güzel olan cüzzamlı bir 
kadına, onun eski yüzünü görerek bakmak gibi. Para, silah, 
ev, ilişki, örgüt; hepsi gitse bile umut kalıyordu. Nasıl ayakta 
kalır insan yaşattığı şey onu yaşatmazsa? Ve bir gün başka 
yerde, tamdık ama başka insanların yanında yaşatmaya 
gerek kalmayacak kadar diri bulabilmek umudu. O kadar 
canlı ki, ben daha ölüyüm ondan.

İnanmak istemiyor, zorluyor kendini. İçinde yükselen 
coşku birden duruyor ilerlemekten korkar gibi. Büyük umut
lardan korkuyor mu artık? O kadar çok insanın başına öyle 
işler açtı ki bu umutlar Tamer’in yanıt için kendisine 
baktığını hissedince toparlamyor. Korku değil bu, inanmakta 
zorluk. Eylül’den birkaç ay önce cunta gelemez diyorduk, 
geldi; gelseler de birşey yapamazlar dedik, yapıyorlar; bizi 
kimse yıkamaz derdik, yıkılmadık ama durum çok kötü. Hep
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yanlış çıkıyor inandıklarımız en azından bugün, doğrularımız 
gelecekte.

“Yapabilirsek olağanüstü şeyler bunlar, karşı tarafın bütün 
çıkış yollarını kapatıyoruz.” İlk sözcüğü özellikle vurgulayarak 
söylemişti. “Nasıl açıklasam bilemiyorum. İnsanlarımız es
kiden ne söylesek inanırlardı, hatta bizden daha çok. Basit bir 
konuda bile düşüncemizi değiştirmekten çekinirdik, dünü 
bize karşı savunurlardı hemen. Artık inandırmak zor oluyor, 
özellikle hemen yapılması olanaklı gibi görünen büyük şeyler. 
Türkiye’de herkes küçük şeylerin yolunda olmasını istiyor 
önce; para, ev bulmak, ilişkileri yitirmemek, yakalanmamak. 
Herkes bunları düşünüyor. Gerisi kendiliğinden yoluna girer, 
şu günleri bir atlatalım da deniyor.”

Tamer tam istediği şey söylenmiş gibi gülümsedi. “Doğru, 
küçük ama önemli şeyler bazen tüm yaşamı doldurabiliyor. 
İnsan onların dışında düşünemez oluyor nerdeyse. Aslında 
anlattıklarım hiç de olağanüstü şeyler değil. Devrimci ha
reket bunları yapabilecek güçtedir. Dikkat et, biz de
miyorum. Hep böyle düşünmeye alışmışız. O zaman an
lattıklarım hayal olur. Biz ülke içinde ve dışında en büyük 
örgüttük, hâlâ da öyleyiz, ama gücümüz yetmiyor. Birlik 
sağlayabilirsek belirli amaçlar için, birleşik güçle düşünürsek 
görevleri yerine getirmeyi, herşey daha kolay olacak.”

Telefon çalıyor. Tamer konuşmak için odaya gidiyor. 
Salon karanlıklaşıyor. Kapalı ama sıcak bir hava var dışarıda. 
Lambayı yakıyorlar. Selçuk perdenin yanındaki kapının 
küçük bir balkona açıldığını fark ediyor. Büyük bir arzu 
yükseliyor içinde çıkıp oturmak için. Bir de deniz görseydi, 
hiç olmazsa nehri. Aylar önce ama 12 Eylül'den sonra akşam 
üstü bir evin deniz gören balkonunda oturmuşlardı Rıza ile. 
Selçuk para getirmişti, Rıza da o akşam bu evi bırakıp başka 
yere gidecekti kalmak için. Biraz uzakta, batan güneşi 
zayıflayan parıltılarla yansıtan deniz, vapurlar, gemiler. Hiç
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konuşmamışlardı. Ağırlık çökmüştü ikisinin de üzerine. Bir 
daha görüşebilirler mi, yaşarlar mı, denize bakabilirler mi; bi
linmez. İnsanı konuşturmayan bir burukluk. O içerde uzakta, 
ben dışarda. Herhalde birlikte asla bir daha oturup ba
kamayız o denize.

Nemlenen gözlerini göstermemek için başını eğdi. Du
rumum hiç iyi değil, ne olacak böyle? Yakın arkadaşlarının 
cenazelerinde devrim andı içerken de böyle olurdu. Yaş 
gözlerine inerken hırslanır, intikam duygusu kaplardı içini. 
Kaskatı kesildiğini hissederdi; herşeyle bağını koparmış, 
faşistlere karşı bir devrim makinesi. Şimdi hüzün var. 
Anımsadığı herşeye üzülüyor. Ö zaman da ölürdü insanlar, 
şimdi de; değişen çıkıyor ya da iniyor olmak. İndikçe artıyor 
acı.

Tamer salona giriyor. hızlı adımlarla. Aykut’a, “hemen 
Rolfu bul, diyor. İzinden gelmiş. Yarınki toplantı hakkında 
iMlgi ver. Belki çok sayıda kişinin katıldığı bir açlık grevi 
düzenleriz. Şimdiden yer bulmak gerek. En uygunu bir ki
lisedir. Ayrıca bu gece idam ve işkenceleri protesto eden bir 
metin hazırlayın, elde hazır bulunsun. Yarın ortak eylem 
kararı çıktı mı, birçok iş bize düşecek. Rolf’a söylemeyi unut
ma, yarın basın ve televizyonu aramak için ona ihtiyacımız 
olabilir.”

Aykut bir an tereddüt ediyor. Sanki bu gece için farklı 
planları var ve bu işi nasıl yapacağını düşünüyor. Tamer, 
acele etsen iyi olur, diyor. Sonra Selçuk’a dönüp, sen kal. 
Gece burada yatarsın. Biraz önceki her düşünceyi dinlemeye 
hazır görünümü kaybofoüşrNeTTe kesin, kimi nasıl görev
lendireceğini bilen bir insan gibi konuşuyor. Utanıyor 
“Selçuk Enerjik, umutlu, kararlı bir yönetici; insan nasıl ka
ramsar olabilir onun yanında?

Aykut vedalaşıp çıkıyor. Kapanan kapının ardından bir 
süre konuşmuyorlar, yalnız kalmaya alışır gibi. Ona önem
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verdiğini açıkça gösterdi. Tamer. Kal, dedi. Konuşup so
racakları var, belli oluyor. Hayret, Kerim’den hiç söz etmedi. 
Ben mi sorsam, boşver!

“Rolf kim?” diyor sessizliği bozmak için.
“Yeşiller’in bu eyaletteki yöneticilerinden birisi. Aramız 

iyidir, Türkiye ile de çok ilgilidir. Her konuda bize destek 
olur.”

“Aykut pek istekli görünmüyordu gitmek için.”
Tamer güldü. “Zor, dedi. Zamanla sen de anlarsın, zor. 

Alman bir kız arkadaşı var.” Selçuk’un yüzünü buruşturmasına 
gülüyor bu kez. “Bugün Köln’de festival var. Almanlar geç sa
atlere kadar eğlenir. Mutlaka buluşmak için sözleşmişlerdi 
kızla. Ama bizim işlerimiz belli olmuyor. Birşey yok sanı
yorsun, sonra son anda yoğun olarak çalışmak gerekiyor. 
Hem Türkiyeli kalmak, hem de buraya uymak çok zor. Rolf da 
kızacak şimdi, bu gece iş yapılır mı diye. İşte böyle, Türkiye ile 
Almanya çelişkiye düştü mü bastırıp kazanıyoruz. Aykut belki 
şimdi telefonda kızla kavga ediyordur. Bakarsın kız onu 
bırakır, bizimki üzülür. Ne yapalım, herkesin her sorununu 
dikkate almak olanaksız. Şurası kesin; birgün burada devrim 
olursa eğer, yaz tatilinde, hafta sonunda, eğlence günlerinde 
olmaz.”

Birlikte gülüyorlar. Tamer birden, “Sen Ankara’yı pek 
tanımazsın değil mi?” diyor. Başını sallıyor Selçuk. “Peki 
İstanbul’da Şan sinemasının yanında bir muhallebici vardı. 
Duruyor mu daha?” Belirgin bir özlem var yüzünde, bildiği 
yerleri sorup yeniden yaşamak özlemi. Şaşırırken biraz da 
korkuyor Selçuk, evet derken. Ben de mi böyle olacağım 
birkaç yıl sonra? Ne garip özlemleri var insanların.

“Türkiye’den çıkmadan önce son gün o muhallebici de 
çorba içtim. Arkadaşlardan gizli olarak ama. Seni hemen 
tanırlar diye dışarı bırakmıyorlardı. Baktım evde yalnızım, 
çıkıp yürüdüm. Taksim’de dolaşmayı göze alamadım. Si-
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nemanın afişlerine bakarken canım birşeyler yemek istedi. 
Eve geldim ki, arkadaşlar gelmiş merakla beni bekliyorlar. İyi 
bir fırça yedim tabii.”

“Ben de olsam aynısını yapardım,” diyor Selçuk gülerek. 
Tamer’in tepkisine dikkat ediyor. Sen kimsin de bana fırça 
atacaksın gibisinden bakmıyor insanın yüzüne “Şimdi aranan 
çok ama seninki ilk olay sayılırdı. Derginin yazı işleri so
rumlususun, yakalanıp hapse girmişsin, hakkında yüzlerce 
sene isteniyor, kaçmışsın. Silahlı propaganda yaptıklarını 
sanan küçük gruplar vardı. Onlara, gördünüz mü, derdik. 
Keskin geçiniyorsunuz ama, sizinkiler yatıyor bizimkiler 
kaçıyor. Yakalansaydin rezil olmuştuk.

Gerçi, diyor biraz sustuktan sonra, bazı şeyleri özlemeyi. 
anlıyorum. Ben de sıkı arandığım günlerde İstiklal Cad- 
desi’nde, o kalabalıkta hiçbir şey düşünmeden çevreme ba
karak dolaşmayı bakarak dolaşmayı çok isterdim. Ama yap
mamak gerek.”

“Yine de yapıyor insan işte.”
Yeniden gülüyorlar birlikte. Tamer’in yanında rahat his

sediyor kendini. Üst düzeyde sorumlu bir insanla konuşurken 
tüm bedenini saran gerginlik yok şimdi. Görev verirken ve 
belli ki diğer örgütsel konularda otoriter, bunun dışında neşeli 
ve sıcak. Günlük yaşamda karşısındakine ne kadar sorumlu 
biriyle konuştuğunu devamlı hissettirmek gereğini duyanlardan 
değil.

“Sen daha acıkmadın mı?” diyor Tamer kalkıp mutfağa gi
derken. Selçuk yanıt vermeden peşinden geliyor. Acıktı ama 
ne yiyebilirler, yemek yapmaktan hiç anlamaz. Öylece du
ruyor mutfakta. Anlıyor Tamer. “Şurada, diyor, türlü var. Ben 
pilav yaparım, sen de salata yap.” Yine kıpırdamayan Sel- 
çuk’un önüne dolaptan taze soğan, marul, domates, salatalık 
çıkarıp koyuyor. “Bunları yıkayıp doğrayacaksın.” Tamer’in 
elleri alışık yemek yapmaya, hapishanede öğrenmiş olmalı
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büyük olasılıkla. Sormuyor. Aklına Ali geliyor birden. Evde 
yemekleri hep o yapardı, zevk alırdı bundan. İstanbul ce
zaevlerinde direniş oldu mu hiç, Ali katıldı mı, bilmiyor. 
Açlık grevi yaparken düşünemiyor onu. Kahvaltı, öğle ve 
akşam yemeklerini o kadar düzenli yiyen bir insan, nasıl ola
cak bu? Salatalığı doğrarken elini kesiyor, göstermeden si
liyor beze beceriksizliği belli olmasın diye. Buzdolabını 
açıyor. Ne aradığını bilmiyor, düşünmüyor da. Birşeyler 
yapar görünmek geliyor içinden. Kapağın içindeki rafta 
duran yarılanmış şişeye şaşırarak bakıyor bir an, Altınbaş. 
Devrimciler içki içmez gibi bir düşüncesi yoktu, ama uzun 
zamandır hiç rakı içmemiş hatta kaldığı evlerde şişesini bile 
görmemişti. Tamer arkasını dönemden anlamış gibi, birer 
duble içer miyiz, diye sordu.

Olur! Sesi oldukça zayıf çıkmıştı. İnsan birşeyi düşünür, 
olağan bulur, yine de yabancılık duyabilir ona. Nedenini bil
mediği bir karşı çıkış hisseder içinde. Olur, ama olmasa daha 
iyi.

Pilav nerdeyse olmuş, Tamer tabakları götürüyor. Daha 
bitirememişti Salatayı. Sormak yerine dolapları açıp rafları 
arayarak yağ ve limon buldu. Tamer sofrayı balkondaki 
küçük masaya kurmuştu. Ortalık kararınca evin içine ağır bir 
hava çökmüştü, insanı dışarıya zorlayan bir hava. Derin bir 
nefes aldı. Görünmüyordu ama yakında su vardı, Ren.

“Bu nehir neden sarı?”
“Başka ne bekliyordun, diyor Tamer tabaklara yemek ko

yarken. Ren Almanya’nın kanalizasyonudur, herşeyi ona 
dökerler. Bu ülkenin tüm pisliğini taşır.”

Gözü bardağına dolan rakıda -fazla koymasa bari, 
söylemek de" istemiyor- desene, dedi. Buranın görünen 
güzelliği sahte. Birşeyleri bozarak, kirleterek elde ediyorlar.

Tamer sesini çıkarmadı. Söyleyecek şeyi olmadığından 
değil, Almanya hakkında konuşmak istemiyordu şimdi.
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Anlat, bana geldiğin yeri anlat.
“Bazan çok ilginç şeyler oluyor,” dedi rakıdan bir yudum 

alırken. İçemeyeceğini zannetmişti ama hoşuna gidiyordu 
şimdi, etkisini hemen gösterirken. Düşüncenin biraz bu
lanması iyi oluyor, fazla değil biraz. Bir üst düzeye çıkıyorsun, 
ayrıntıları önemsemiyorsun artık. “Samandağı biliyorsun, 
İGD’nin güçlü olduğu bir yerde. Darbeden sonra birkaç ta
nesini yakalıyorlar, diğerleri yakalanmıyor. Yakalanan 
gençlerin aileleri bu duruma kızıyorlar. Neden sadece bi
zimkiler yakalanıyor da ötekiler kurtuluyor, deyip ya
kalanmayanları ihbar ediyorlar..Polis fazla zahmete girmeden 
hepsini topluyor böylece.” Tamer’e bakıyor, yüzü ifadesiz. 
Önceden biliyormuş gibi anlattıklarını. “Çorum’da başka 
birşey olmuş. Halkın Kurtuluşçuları birbirlerine hep “hoca” 
diye hitap ederler. Polis kahvelere girip “Merhaba hoca!” 
diyor, başını çeviren herkesi alıp götürüyor.” Tamer öyle 
bakıyor yine, önceden karar karar vermiş ve öğreneceği yeni 
hiçbir şey onu değiştiremezmiş gibi. Anlattıklarının kendisinin 
bile hoşuna gitmediğini fark ediyor birden. O kadar karışık ki 
herşey, büyük umutlar ve yıkımlar birarada. “Yine de 
olağanüstü bir direniş var, diyor. Operasyonlar, yakalanmalar, 
karşı propaganda ve ihanet içinde kayboluyor bazen, ama var. 
Kendilerini kaç kişinin desteklediğine aldırmadan sonuna 
kadar dayanıyor insanlar. İşkencede ya da silahlı direnişte öyle 
örnekler var ki, ancak hayranlık duyulabilir. Eylül’den birkaç 
ay sonra Adana'da bir kuyumcu soyuldu. Birkaç gün sonra 
polis bir evi basıyor. İki kişi var yalnız, kadın ve erkek. 
Nişanlılar. Saatlerce çarpışıyorlar. Adam ölüyor, kadını 
yakalıyorlar. Hiçbir şeyi kabul etmiyor. Ne kuyumcuyu, ne 
evi, çatışmayı, hatta elinde yakalanan silahı bile. Polis, sen bu 
silahla bize ateş ettin, diyor. Hayır, yakalandıktan sonra o 
silahı siz koydunuz, diye karşılık veriyor. Deli oluyorlar. O 
sırada Ad.ma’d.ı birkaç gün gözaltına alınıp bırakılan bir ar
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kadaş anlattı. Korkunç işkence yapıyorlar. Her akşam du
varlara tutunarak, nerdeyse sürünerek gelirmiş kadın işkence
den. Yardım etmek istemişler, öyle bir bağırmış ki de
nememişler bir daha. Kimseyi dokundurtmazmış kendine. 
Kaç gün kaldı poliste bilmiyorum, belki üç ay. Konuşmadı.” 

Sessizlik. Yemek bitti, bardaklar da boşaldı. Bu kadar 
yeter. Tamer etkilenmemiş bile, alışkın. O da içmiyor İkin
ciyi.

“Mustafa Özenç’e çok az işkence yapmışlar. Hırslarını 
almak için vurmuşlar o kadar. Çabucak asılacak diye uğraş
mamışlar.” Duruyor bir an. “Engelleyemeyiz değil mi?”

“Çok zor. Bekçi ve subay, dört kişiyi birden öldürdü. Pres
tij sorunu yaptılar onu asmayı.”

“Türkiye’de herkes aynı şeyi söylüyor: O adam ya- 
kalatılamaz. Dünyanın öteki ucuna bile gitse onun yaşaması 
cuntanın moralini bozar. Ama yapamadık işte.”

“Yine de çok iyi, dedi Tamer. Devrimcilerin birbirine 
sahip çıkması. Saldırı o kadar büyük ki ancak birlikte göğüs- 
lenebilir.”

Mustafa’yı hatırlıyor Selçuk. Tanıştığımız günden beri hep 
kavga ettik. Son görüşmede bile küfür etmemek için zor tut
tum kendimi. Yine de nedir bu yakınlık içimdeki, sevgi hatta? 
Hep bir noktaya gelip duruyor bu konuşmalar; olaylar, 
anılar, acılar, korku ve cesaret, umutlar, sonra? İnsan tatmin 
oluyor anlatıp dinleyince, bir eksiklik hissetse de.

Güzel bir duygu doluyor içine. Önlemek, onlarınkini 
değil de kendi istediğini yaptırmak. İsteyebilmek güzel şey, 
unuttuk nerdeyse.

Ortalık iyice karardı. Karşı binaların pencereleri ışıkları 
içinde, hepsi değil ama. Damalı aydınlık. Balkondan aşağıya 
baktı. Cadde, farlarını yakmış arabalar, karanlık ama 
aydınlatılıyor. Öyle aralıklarla geçiyorlar ki, hiç kaybolmuyor 
görüntü. İyici olacak, herşey iyi olacak!
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XI

Duvarı boydan boya kaplayan bir pankart. Kırmızı kumaş 
üzerine sarıyla “Oligarşi mezara halk iktidara” yazılmış. 
Yanda yine sıra renkli amblem, üst köşesi yumruk olan 
yıldız. Altta ise büyük bir resim var, elle çizilmiş ama güzel. 
Yürüyüp slogan atan insanlar, bir sürü pankart; kimbilir 
hangi miting?

Dernek üç odalı, büyük. Salonun ortasında çevresine san
dalyeler dizilmiş kocaman bir masa. Toplantı için burada otu
racaklar anlaşılan. Köşede küçük bir kitaplık, üzerinde yan- 
yana yapıştırılmış birkaç afiş. İyi, Mahir var burada. En güzel 
fotoğrafı kullanılmış, biraz yana dönük, kalın bıyıklı. Afişin 
kenarında onun bir sözü, “Devrim yolu engebelidir, sarptır, 
dolambaçlıdır” yazıyor. Arkadaki oda mutfak olarak kul
lanılıyor, çay kokusu geliyor içerden. Ötekinin kapısı kapalı 
duruyor.

Bir sandalye çekip oturuyor Selçuk. Herşey biziz burada, 
toplantı salonunda. Sloganlarımız, önderlerimiz, pankartla
rımız, eylemlerimiz; biziz. Zamanı unutmak, geçmişten bir 
parça seçip bugünde yaşamak. Işığı bize iki yılda ulaşan bir 
yıldıza bakar gibi.

O istemeden çay getiriyorlar. Tamer mutfakta birkaç 
kişiyle konuşup şakalaşıyor. Kapı açılıyor, Aykut giriyor.
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Suratı asık, geceyi uykusuz geçirdiği belli. Selamını başını 
hafifçe oynatarak alıyor Selçuk. Kızla kavga etmişlerdir mut
laka. Beter ol! Herkes can derdinde, bu ne ile uğraşıyor. Biz 
yurtlarda faşistlere karşı nöbet tutarken üç gece uyumadı
ğımız olurdu, ölüm tehlikesi içinde üstelik. Tamer fazla yüz 
veriyor buna. Almanca bilen başka adam mı yok.

Masanın çevresini dolu olarak gözünde canlandırmak is
tiyor, yapamıyor. Türkiye devrimci hareketi burada top
lanacak! Bir bölümünün yalnızca adını duyduğu, hemen 
ardından “Onlar nerede var ki?” diye sorduğu; ötekilerin 
çoğunun taraftarlannı veya militanlarını tanıdığı, yöneticilerini 
ise hiç görmediği örgütler biraraya gelecek. Başkasının 
varlığını kabul edip, karşına alıp konuşmak; tanımlanması 
zor, garip bir heyecan veriyor insana. Geçmişte de İstanbul 
ve Ankara’da birkaç örgütle böyle toplantılar yapıldığını 
duymuş, aldırmamıştı. Günler süren tartışmalardan sonra 
hiçbir sonuç elde edilememişti zaten. Buraya çoğunluk belki 
de hepsi gelir deniyor, vay canına!

Kalkıp mutfağa gidiyor. Aykut, Tamer’e büyük bir zarftan 
çıkardığı kağıtları veriyor. “Toplantıya katılmak isterdim ama, 
diyor, biraz uyusam iyi olur.” Git de uyu! O kalırsa top
lantının havası bozulacakmış gibi bir his var içinde. Tamer 
çaya bakan ve sandöviç hazırlayan iki kişiyle tanıştırıyor. 
Türkiye’den yeni geldiğini söylemeyi de ihmal etmiyor. 
Gözlerinde sorularla bakıyorlar ona; durum nasıl, ne oluyor? 
Endişeden çok umut var bakışlarında. Uzaklarda bir yıldız 
patladı, ışığı daha ulaşmadı buraya. Patladı ve sönüyor mu 
gerçekten, ışık belki de hiç gelmeyecek; veya öylesine 
değişik ki yolda, tam olarak ne olduğunu anlayamayacak in
sanlar. Cuntanın var gücüyle saldırdığını, darbeler indirdiğini, 
kimi örgütlerin gerçekten çökertildiğini ama kendilerinin 
ağır kayıplar pahasına direndiklerini anlatıyor. İstanbul’daki 
son darbeye getiriyor sözü onlar sormadan. Orada hâlâ
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güçlüyüz, diyor. Her operasyonda çökerttik derler.
Tamer gülümsüyor. Anlattıkları hoşuna gittiği için mi, 

yoksa tam da ortamın istediği gibi konuşuyor olmasından mı, 
belli değil.

Derneğin kapısı açılıyor, iki kişi birlikte giriyorlar. Birisi 
yeşil parkalı, kumral, oldukça uzun boylu, çevreyi kuşkulu 
bakışlarla süzüyor. Gözleri Mahir’in afişine takılınca yüzünü 
buruşturuyor; hoşlanmadığından değil de burada bulanma
sını yakıştıramıyormuş gibi. Diğeri devrimci harekette az 
görülen bir tip; kırk yaşlarında, saçları iyice beyazlaşmış, 
zayıf, orta boylu. Dinç ama yüzündeki kırışıklıklara yor
gunluk yerleşmiş sanki. İşçi olmalı, dış görünüşünden insan 
başka meslek yakıştıramaz ona.

Selâmlaşıyor. Tamer, “Halkın Devrimci Öncüleri ve Dev
rimci Kurtuluş, diyor alçak sesle. Birlikte geldiklerine göre 
önceden konuşmuşlar anlaşılan.”

"Adama bak, bu sıcakta parka!”
“Devrimci Kurtuluş’çuları bilmez misin? Gerillalıklarını 

göstermeden duramazlar.”
“Herkesi çağırmak şart mıydı? Birkaç büyük örgütle 

konuşurduk, yeterdi. Yüzden çok örgüt var, hangi birini din
leyeceksin? Hele bunlar, Türkiye’de apartman gerillası der
dik bunlara. İkide bir eylem yaparlar, başka şeye de ya
ramazlar. En iyisi büyükler anlaşır, bunlar da arkadan gelir. 
İsterlerse gelmesinler, kendi başlarına birşey yapamazlar. 
Güçleri yok.”

“12 Eylül’den sonraki ilk haftalarda başarısız birkaç top
lantı girişimi yaptık. O zaman ben de senin gibi düşünü
yordum. On örgüt bile değildi çağırıp konuştuklarımız. Ama 
orada da anlaşmazlık çıktı. Herkes kendisine yakın olan 
küçük örgütlerin de çağrılmasını istiyordu. Anladık ki, 
büyüklerden birinin ayrı baş çekmemesi için küçükleri 
dışarda bırakmamak gerek. Yoksa birkaç küçük, büyük bir
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örgütün çevresinde kümelenir ve ayrı kampanya başlatırlar.
Bak şu oturan Devrimci Savaş'tan. Yanındaki Türkiye 

Emekçi Partisi’nden. Şimdi içeri giren iki kişi Halkın Kur- 
tuluşu’ndan. İyi, geleceklerini pek beklemiyordum. Artık biz 
de otursak iyi olur.”

Beş kişi birden giriyor içeriye. Herkes biraz da şaşkınlıkla 
bakıyor onlara. Birisi masaya diğerleri kenardaki sandalye
lere oturuyorlar.

“Kim bunlar?” dedi Selçuk, arkadaşlarından daha düzgün 
giyimli, yüz çizgileri yirmi beş yaşlarında göstermesine karşın 
saçı alnını iyice açacak kadar dökülmüş adama bakarken.

“Partizan. Bu Musa, Almanya sorumlusu. Kalabalık gel
diklerine göre yine iç sorunları var.”

“Nasıl yani?”
“Bu toplantıya büyük önem veriyorlar. O nedenle örgüt 

içindeki her gruptan bir temsilci gelmiş. Durumu gözleyecek 
ve Musa hata yaparsa sonra onu eleştirecekler. Böyle top
lantılara Partizan kaç kişi gelirse, örgütte farklı görüşler sa
vunan o kadar grup vardır.”

Hayret, diye düşündü Selçuk. En yakınımızda neler olu
yor haberimiz yok. Başka örgütlerin görüşleri, iç yapıları ve 
sorunlarıyla ancak onlar önemli bir eylem yaparlarsa, on
lardan kendilerine adam geçerse veya tersi olursa, günlük 
konuşma düzeyinde ilgilenirdi. Ne biliyor Partizan hakkında? 
İbrahim Kaypakkaya’yı, halk savaşını, Mao’yu savunurlar, 
Sovyetler’e sosyal-emperyalist derler. Zeki Şerit’i anımsı
yorum; hapisten kaçtı ve gizlendiği ev basılınca çarpışarak 
öldü. Uğur Gür’e suikast yaptılar ve beş görüş varmış, 
içlerinde, hayret!

Kapıdan giren kısa boylu sarışın adamın elindeki dergiye 
bakıyor, Mustafa’nın örgütünden. Bak bunların ne sa
vunduğunu iyi bilirim. Bizim dergide en fazla bunlarla po
lemik yapıldı. O kadar uzun alıntılar yaparlardı ki bunların
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yayın organından, hemen her konuda ne savunduklarını bi
lirdik. Yanma gidip Mustafa’yı tanıdığını söylemek geçiyor 
içinden. Masada mmlü halinde konuşmalar ve hissedilir bir 
gerginlik var. Farklı örgütlerden olup konuşanlar bile me
safeli bir tutum içindeler. Vazgeçiyor.

“Başlama saatini geçirdik ama gelmeyen arkadaşlar var. 
Biraz daha bekleyelim,” diyor Tamer.

İki kişi daha giriyor içeriye. Orta boylu, biraz göbekli, bi
risi gözlüklü ve genç diğeri orta yaşlı, bıyıklarını geniş bir 
köşe yaptıktan sonra aşağı bırakmış, ellerinde büyük, saplı 
deri çantalar olan iki kişi. Yaşlı olan “Merhaba dostlar,” 
diyor. Masanın iki ucundan başlayarak herkesin elini 
sıkıyorlar. Aynı örgütün temsilcileri hep yanyana otur
dukları halde ayrı oturuyorlar. Genç olan Selçuk’un 
yanındaki sandalyeyi çekiyor. Yeniden, merhaba, diyor. 
Çevresinde kim olursa olsun yakın ilgi göstermeye, ilk 
adımda dostluk ve güven ortamı oluşturmaya titizlikle dik
kat eden birisi gibi görünüyor. Ne zaman geldiğini soruyor, 
bir ay bile olmadı mı daha! “Önemli bilgiler var sizde, diyor. 
Devamlı haberleşiyoruz ama olup bitenin canlı tanıklarıyla 
konuşmanın yerini hiçbir şey tutamaz.” Karşısındakine bir
den büyük değer vererek onu kendine çekiyor. Bu adamla 
herşey konuşulabilir diye düşünüyor insan kendiliğinden. 
İşkenceleri, tutuklamaları, ilericiler -devrimciler demiyor- 
üzerindeki baskıları soruyor. Anlatılan herşeye büyük ilgi 
gösteriyor sanki ilk kez duyuyormuş gibi. “Bu yönetim 
kendi yasalarını bile tanımıyor. Bizi yasadışı olmakla 
suçluyorlar, aslında kendileri öyle. Anarşiyi gerekçe 
göstererek istediklerini yapabileceklerini sanıyorlar,” diyor. 
Ama yapamazlar demeye getiriyor güvenli bir sesle.

Birden rahatsız oluyor Selçuk. Nedeni somlsa açıklayamaz, 
anlaşılmaz kopuk sözcükler söyleyebilir sadece. İnsanın 
hoşuna giden, güven ve karşısındakine değer veren, militan
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bir ruhla doluymuş gibi görünen birinden rahatsız olması. Kul
landığı sözcüklerden hoşlanmadı, ama bu kadar değil. İnsanın 
gerçekten güzel görünen ama güzelliğin kokusunu du
yamadığı için tadına bakmak istemediği bir yemek karşısında 
midesinin bulanması, ya da muhteşem görünen bir gökdelen 
çatısına yukardan iyice yaklaşınca altında bina olmadığını 
görmesi gibi birşey bu. Özenle traş olmuş, gömleği ütülü. 
Selçuk’un masanın üzerine bıraktığı Maltepe paketinden 
özlediğini özellikle hissettirerek bir sigara alıp yakıyor. Hey
betli çantasını açıyor. Bir göz atıyor Selçuk; kalem ve defter, 
başka şey göremiyor. Kendine ve karşısındakine güven ver
menin bir parçası olarak taşıyor çantayı sanki. “Kim bu?” diyor 
Tamer’e.

“Şeref, TKP’li.”
Yeniden baktı adama. Türkiye’de iken hiç TKP’li görme

mişti. İGD’li gençleri tanırdı, onlarla da hiç anlaşamazlardı. 
En yeni öz Türkçe sözcüklerle konuşmaya çalışan, faşistlere 
olduğu kadar goşist dedikleri örgütlere de karşı olan gençler. 
İki yıl önce faşistlerle basit bir kavga nedeniyle birkaç gün tu
tuklu kaldığı Selimiye’ye bir akşam bir otobüs dolusu İGD’li 
getirmişlerdi. Daha önce cezaevinde birkaç kişiydiler, kim
seyle konuşmazlar, başkalarıyla ortak hareket etmezler, ge
rektiğinde temsilcileri atlayarak cezaevi yönetimiyle doğru
dan ilişki kurarlardı. Uğraşmaya bile değmez deyip kimse il
gilenmezdi onlarla. Herkes bir merak, İGD korsan eylem mi 
yapmış Selçuk’un hala gülümseyerek anımsadığı olay hemen 
aydınlanmıştı: Otobüsle geziye çıkmışlar. Birlikte “Baharı 
bekleyen kumrular gibi”yi söylerken jandarma otobüsü dur
duruyor. Marş söylüyorlar diye hepsini yakalıyorlar. Ne de 
olsa İstanbul’da sıkıyönetim var. Savcı iki günde ifadelerini 
alıp bırakmıştı. Birlikte dolaşır, gruplan dışında kimseyle 
konuşmaz, hele silahlı eylemden gelmiş olanların nerdeyse 
yanından bile geçmezlerdi. Başka bir dünyadan gelmiş kadar
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garip, uzak insanlardı. Bu adam oldukça yakın ve içten dav
ranıyor oysa.

Toplantı başladı. “Yirmi iki örgütün temsilcileri burada bu
lunuyor,” dedi Tamer. Memnuniyeti yüzünden okunuyordu, 
katılım iyi. “Gelmeyen beş örgüt var. Bir tanesi Tekoşin, ma
zereti nedeniyle katılamayacağını bildirdi. Diğerlerinden 
haber alamadık.” Durup masadakilere göz gezdiriyor bir an, 
böylesi bir toplantıyı kaçıranlardan haberi olan vardır belki 
diye. “Ülkemiz devrimci hareketinin büyük çoğunluğu temsil 
ediliyor. Buradaki örgütlerin kitlelerinin toplamı, devrimci ha
reketin tabanının tamamını denmese bile ona yakın bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Bu kadar geniş kapsamlı bir top
lantı ilk kez yapılıyor. Türkiye devrimci hareketi bir araya ge
liyor. Tarihsel bir an yaşıyoruz.” Konuştuklarının etkisini 
ölçmek için yeniden duruyor. Sessizlik, herkes dinliyor. “Bu 
toplantı için çağn yapmamızın amacı; ülkemizde faşizmejkarşı 
yiğitçe direnen halkımıza destek olmaktlrTEu direniş en olum
suz koşullarda cezaevlerindeTHesürüyor. Hergün Mamak’tan, 
Diyarbakır’dan, İstanbul cezaevlerinden direniş haberleri 
alıyoruz. İşte -Selçuk’u gösteriyor- bu arkadaş daha birkaç 
gün önce geldi- gözler ona dönüyor. Anlattıklan bir kere daha 
gösteriyor ki, ne idam, ne işkence, ne de katliamlar halkımızın 
mücadelesini durduramıyor.”

Heyecanlanıyor Selçuk. İçindeki kabarış gelip düğüm
leniyor boğazında. Şimdi, anlat neler gördün deseler tutulup 
kalacak öylece. O kadar çok şey var ki, konuşamaz insan. 
Herkeste var heyecan. Direnişin varlığı ve çökertilememesi 
ortak inanç.

“Yalcın zamanda Mamak’ta ve diğer cezaevlerinde açlık 
grevlerinin başlayacağını haber aldık. Bundan önceki di
renişleri başlamadan öğrenmekte ve sonra birlikte ve etkili 
eylemler yapmakta geç kaldık veya yeterli olamadık. İnanı
yoruz ki, bundan sonra hep birlikte davranacağız. İdamlara,
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işkencelere, katliamlara ve insanlık dışı bakılara karşı hiç bi
rimizin söyleyebilecek ayrı sözü yoktur.”

Güzel konuşuyor, diye düşündü Selçuk. Küçücük adam 
doldurdu salonu. Şeref tek sözcüğü kaçırmaktan korkarcasına 
hızla not tutuyor. Yaz, sonra gerekli olur! Tamer önündeki 
dosyayı açıyor:

“Buradan hareketle üzerinde tartışabileceğimiz şöyle bir 
eylem programı öneriyoruz.” Musa elini kaldırıyor. “Sizin de 
ayrı bir öneriniz mi var? Birleştirebiliriz.”

“Hayır. Eylem programına geçmeden önce, toplantının 
düzenleniş biçimi hakkında konuşmak istiyorum.”Bir an 
bocalıyor Tamer, sonra “Gündem dışına çıkmasak iyi olur,” 
diyor.

“Gündem dışı değil.” Tamer’in anlamadığını düşünerek, 
“Usul hakkında” diye ekliyor. Tamer istemeden de olsa razı 
olduğunu gösteren bir işaret yapıyor. Selçuk kızgınlıkla 
bakıyor, tam da sırasıydı bu konuşmanın. Gözleri karşılaşıyor, 
bakışlarında umursamazlık var Musa’nın.

“Böylesi bir toplantının düzenlenmiş olmasını biz de 
olumlu buluyoruz. Benzer bir çağrı daha önce örgütümüz 
tarafından da yapılmıştı. Devrim saflarında gördüğümüz tüm 
örgütleri birlikte davranmaya çağırdık. Burada geniş bir 
eylem birliğini oluşturmadan önce kiminle, nereye kadar gi
dilebileceğini iyi hesaplamak gerek. Çağrıcı arkadaşlar 
yüzlerce insanı katledilmiş, yüzlercesi dağlarda gerilla savaşı 
veren hapislerde direnen hareketimizle birlikte iş yapmak is
tiyorlarsa eğer, çağrılarını daha dikkatli yapmalıdırlar. Bu
rada devrim saflarında görmediğimiz, Sovyet sosyal em
peryalizminin ülkemizdeki uzantısı olan örgütler vardır. 
Bunlara aynı platformda yer alamayız.” Tamer yüzünü 
buruşturuyor, bunları konuşmanın yeri burası değil der- 
cesine. Musa devam ediyor. Sakin ve yumuşak bir ses tonu 
var. Politikada kızmadan kızdırmayı öğrenmiş.
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“Devrimci tutsakların direnişiyle dayanışmak kararlılık ge
rektirir. Cuntaya karşı açık tavır alamayanlar bunu ya
pamazlar. Sovyet sosyal emperyalistlerinin cuntayla iyi 
ilişkiler kurmak istemesi, etkisini onun çizgisindeki 
örgütlerde de gösteriyor. TKP cuntaya faşist demiyor. Cunta 
içinde kanatlar vardır, diyor. Herkesi sözümona ılımlı ve 
gerçekçi kanadı desteklemeye çağırıyor.”

“Toplantının düzenlenme yöntemi hakkında konuşacağını 
söylediniz, diyor Tamer araya girerek. Önemli bir soruyu 
unuttuk anlaşılan. İşkence ve . idamlara karşı birlikten yana 
mısınız? Önce buna yanıt verin. Değilseniz burada saatlerce 
konuşmanın anlamı yok. Sonuç alamayız.”

Musa sanki inanılması zor birşey duymuş gibi başım' 
kaldırıyor. “Biz devrim saflarında gördüğümüz herkesin 
birliğinden yanayız. Üstelik bu toplantıyla aynı amaçlı bir 
çağrıyı biz iki ay önce yapmıştık.” Sözlerini onaylatmak is
tercesine geride oturan arkadaşlarına bakıyor.

Selçuk’a kalsa önce bağırıp çağırır, sonra toplantıyı bi
tirirdi. Artist herif, -Musa diğer insanlara ne düşündüklerini 
anlamak için değil, nasıl bir etki yarattığını görmek için 
bakıyordu- görkemli açılış konuşmasının yarattığı ortamı 
bozmuştu. Tartışmalar, karşılıklı atışmalar başlayacaktı. 
Musa’ya bakıp, “bizimle birlik yapmanın sizin için iyi 
olacağını düşünmüştük” deyip, toplantıyı bitirmek ne kadar 
iyi olurdu. Tamer’e fısıldadı bu düşüncesini. Olmaz, dedi. 
Nedenini açıklamadan deminden beri el kaldıran Halkın 
Kurtuluşu’nun temsilcisine söz verdi.

“Bu toplantıya gözlemci olarak katılıyoruz. Yeri geldiğinde 
görüşlerimizi belirtip platformu salt insancıl amaçlardan dev
rimci amaçlara doğru çekmeye çalışacağız.”

Hadi oradan sen de, dedi içinden Selçuk. Çorum’da gördük 
sizin devrimciliğinizi. Faşistlere karşı iki eylem yapınca çok 
kişi sizden aynlıp bize geçti. Oradan alerjiniz var belli.
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“Bu toplantıya devrim saflarında görmediğimiz grupların 
çağnlmış olmasını biz de olumsuz buluyoruz. Sadece TKP 
değil, yakın geçmişte devrimcilere karşı şiddet kullanmayı 
alışkanlık haline getirmiş ve tarafımızdan defalarca la- 
nedenmiş bir örgüt de çağrılmamalıydı. Aralarında uzlaşmaz 
çelişki bulunanları hakemlik yaparak birleştirmek ola
naksızdır. Orta yolculuğu bırakıp bir tarafı seçmek du
rumundasınız.”

Selçuk yan gözle Tamer’e baktı. Denetim elden gitmiş, 
toplantı çığırından çıkmak üzereydi. Şimdi de suçlananlar 
yanıt vermek isteyecek, her kafadan bir ses çıkacak, sonuç fi
yasko. Çok kötü olur bizim için. “Ben söz almak istiyorum,” 
dedi yüksek çıkan bir sesle. Tamer şaşırır gibi oldu. Yüzünde 
garip bir ifadeyle, hoşlanmadım bundan der gibi söz verdi 
ona. Çıkış yaparak Tamer’in otoritesine bir darbe de o mu in
dirmişti? Konuşmaya başlayınca unuttu bunu.

“Burada sadece gevezelik yapıyoruz.” Sessizlik daha da 
artmış gibi geldi bu cümleden sonra. “Biz çekişip dururken 
işkencelerde, hapishanelerde insanlar ölüyor, sakat kalıyor. 
Bunu hiç düşünüyor muyuz? Yargıtay tarafından onaylanıp 
kesinleşmiş, infaz için sadece bir imza bekleyen idam ce
zaları aklımıza geliyor mu? Falan şöyledir, filan böyledir der
ken zaman geçiyor. Birkaç gün sonra yeni bir infaz daha 
gerçekleştirilirse, ben burada ne yapıyorum diye sormayacak 
mı kendine? Konuşmaktan başka şey yapılmayacaksa top
lantılara ne gerek var?”

Birisi karşı çıksa küfürü basacaktı. Ne olursa olsun, yeter 
be! Toplantıyı düzenleyen örgütten ve Türkiye’den yeni 
gelmiş olması bir çeşit dokunulmazlık sağlıyordu ona. Birkaç 
kişi kıpırdandı ama konuşmadı. Daha yaşlı olan TKP’linin 
minnettar bakışını gördü bir an. Sessizlik sürüyordu. Konuş
masıyla herkesin sırtına yük bindirmiş, altından kalkmaya 
uğraşıyorlardı sanki. Tamer söze başlamak için önce ses
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sizliği bozmak gerekliymiş gibi hafifçe öksürdü.
“Ortak hareket etmek eskisinden daha da zorunlu bir 

koşul olarak önümüzde durmaktadır. Bugüne kadar hiç 
kimseye faydası olmayan düşmanca tutumlar, rekabetçi 
anlayışlar artık kesinlikle bırakılmalıdır. Hiçbir sudan 
gerekçe, hiçbir ezberlenmiş devrimcilik adına piyasaya 
sürülmeye çalışan sözümona ilke bu temel talebin önüne, 
birlik talebinin önüne dikilemez. Şu örgüt varsa ben yokum 
diyenlere de bir çift sözümüz var: Biz zama, zulüme, idam
lara ve işkenceler karşı mücadele etmek isteyen hiç kimseyi 
dıştalayamayız. Ona, ‘Hayır, sen mücadele edemezsin’ di
yemeyiz. Halkımız adına buna hakkımız yoktur. Biz hiç 
kimsenin yanında değiliz. Kendi yerimiz var, onu bırakmak 
niyetinde de değiliz.”

Başka söz isteyen var mı, diye sormadı. Önerdikleri 
eylem programını okumaya başladı: Almanya’daki tüm ile
rici parti ve kuruluşları Türkiye’deki insan hakları ihlalleri 
hakkında bilgilendirmek için bir bültenin ortaklaşa olarak 
düzenli yayınlanması. Alman hükümetinin Türkiye’ye 
yaptığı ekonomik ve askeri yardımın kesilmesi için 
çalışmak. Burada çalışmakta olan işçilerin ülkeye daha az 
döviz göndermelerini sağlamak, dayanışma amaçlı açlık 
grevleri örgütlemek, protesto yürüyüşü, hapishaneler için 
heyet göndermeye çalışmak...

Selçuk çay istediğini belirten bir işaret yapıp arkasına yas
landı. Zaferin keyfini çıkarabilirdi. Tamer kendini toparladı, 
bundan sonrası gider artık. Bir sigara yakıp masaya göz gez
dirdi. Herkes dikkatle dinliyordu. Bunlar böyledir işte, kendi 
başlarına bırakırsan birbirlerini yerler. Güçlü, kimsenin 
açıkça karşısına almaya cesaret edemeyeceği bir örgütün, 
“Birleşin ulan!” demesi gerek. O büyük darbeyi yemeseydik 
keşke, kafa tutanlar çoğalmış. Yine de fena sayılmayız, öncü
lüğü kaptırmadık. Normali de bu; en çok öldürülen, işkence
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gören, hapishaneye atılan, idamla yargılanan insan bizde. 
Adamlara bak, aynı çağrıyı biz iki ay önce yaptık diyorlar. 
Kim gelir sizin çağrınıza?

Önerileri peşpeşe kabul ediliyor. Bazen küçük ekler yap
mak isteyenler oluyor. Tamer karşı çıkmıyor, Selçuk da 
başını sallıyor. Olacak o kadar. Musa elini kaldırıyor. Bu 
adamın konuşmak istemesine bile sinirleniyor.

“Eylem programına, Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nden 
çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılması maddesinin 
eklenmesini öneriyorum.”

İyi, diye düşündü Selçuk. Bunları da yola soktuk. Tamer 
masadakilere baktı, öneri onaylanıyordu. TKP’Ii karşıdan 
elini kaldırdı. Musa gülümsedi, onun söz almasından mem
nunmuş gibi.

“Sevgili arkadaşlar; önce bu toplantıyı düzenleyenleri ve 
katılanları selamlıyorum.” Babacan bir konuşma tarzı vardı; 
herkese saygılı, kimseye kızmayan ve bildiklerinden emin 
olan. “Şu ana kadar konuşulan bütün protesto biçimlerini 
onaylıyoruz.” Önemli birşeyi vurgulamak ister gibi söylemişti 
bunu. Onun polemiğe yönelip havayı bozmasından endişe
lenen Selçuk, “Haydi be sen de, dedi içinden. Herkes onay
ladıktan sonra siz karşı çıksanız ne olur?” “Ancak sevgili ar
kadaşlarım, Avrupa Konseyi konusunda biraz acele etmiyor 
muyuz? Konsey’in askeri yönetim üzerinde önemli etkisi 
vardır. Konsey”den çıkarılmalarını ister ve bunu başarırsak, 
elimizdeki en son ve en etkin silahı kullanmış olacağız. Oysa 
bu silahı saklamak, gelişmelerin yönüne göre kullanmak 
daha uygun olmaz mı?”

Selçuk dudağını büktü. Pek aklına yatmamıştı ama ola
bilirdi. Önemli bir sorun olduğunu sanmıyordu. Bu Avrupa 
Konseyi’ni önceden hiç duymamıştı zaten.

“Anlamadım, dedi Tamer. Çıkarılmaları için çalışılmasına 
karşı mısınız?”
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“Karşıyım demedim. Bu konuda şimdi saptama yapılması
nın erken olduğu düşüncesindeyim.”

Tamer masadakilere baktı. Musa yine el kaldırdı. Gülen 
gözleriyle özellikle Selçuk’a bakarak konuşmaya başladı: 

“Arkadaşın anlamaması normal.” Neden Tamer’e bakmı
yor? Deminki çıkışından dolayı özellikle hedef seçildiğini 
düşündü. Görelim bakalım! “Çünkü itiraz o kadar belirsiz ve 
karışık yapıldı ki, içindeki özü bulup çıkarmak kolay değil. 
TKP askeri yönetimin -faşizm diyemiyorlar- Avrupa Kon- 
seyi’nden çıkarılmasına karşıdır. Onlara göre cunta içinde 
ılımlı ve gerçekçi kanatla, gerici kanat vardır. Konsey’den 
çıkarılma durumunda gerici kanadın ağır basacağından ve 
cuntanın iyice Amerika’ya yaklaşacağından endişe ediyorlar. 
TKP herşeyi cunta içinde var olduğuna inandığı kanatlar 
arasındaki çelişkiye bağlamıştır. Cuntanın Konsey’den şimdi 
mi yoksa ileride mi çıkarılmasını isteyelim gibi basit, sadece 
zaman sorunu gibi görünen bir farklılığın altında apayrı iki 
dünya ve mücadele anlayışı yatmaktadır. Halka mı güvene
ceğiz, klikler arası çelişkilere mi? TKP’nin bu yönelimi kendi 
buluşu değildir. Sovyet sosyal emperyalistleri de cuntanın 
sözde gerçekçi kanadıyla iyi geçinmek istiyorlar. Bulgaristan 
ziyareti sırasında Evren’e ‘şahin bakışlı general’ övgüleri 
yapılmadı mı? TKP, Atatürk ve Lenin’in, Evren ile Brejnev’in 
fotoğraflarını yanyana yayınlamadı mı? Bazı arkadaşlar 
gerçeği artık açıkça görmek zorundalar, uzlaşmacılarla bir
likte faşizme karşı mücadele edilemez. Ya mücadele ya tes
limiyet, başka yol yoktur."

Yüzünde zafer ifadesi vardı. Başını çevirip arkadaşlarına 
baktı. Konuşmasının güzelliğini sessizce onayladılar. Kaç işi 
birden yapıyor bu herif, diye düşündü Selçuk. TKP’yi dış- 
talamak, bize saldırmak, örgüt içi muhalefete üstünlüğünü 
kabul ettirmek. Musa, şimdi de savun bakalım, der gibi bakı
yordu ona. Bana ne TKP’den. Dünyada en son savunacağım
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bunlardır. Önemli olan herkesi birleştirmeyi başarabilmek, 
bizim bunu yapabilmemiz. Birliğin bileşimi Partizan’ın is
tediği gibi gerçekleşirse, bu hiç iyi olmaz.

“Bu toplantıda hep aynı kişilerin konuşması, aynı örgüt
lerin tartışması olumlu bir hava yaratmıyor, dedi Tamer. Mut
laka başkalarının da söyleyecek şeyleri vardır.” Birkaç kişi el 
kaldırıyordu, görmezlikten geldi. “Cuntanın Avrupa Kon
seyi’nden çıkarılması için çalışmak maddesi eylem prog
ramımızda ayrı olarak ifade edilmemiş olmakla birlikte, 
aslında genelin içinde vardır.” Selçuk gülümsedi, aldın mı 
yanıtını! “Program olabilecek her yolun kullanılmasını zaten 
içermekle birlikte, Konsey konusu ayrı bir madde olarak da 
yazılabilir. Bir arkadaş buna zaman yüzünden karşı çıktı. Bu 
demektir ki, eylem programına yazılabilir. Somut adımlar 
atıldığı zaman şimdi karşı çıkanlar durumu yeniden değer
lendirip, isterlerse katılabilirler.”

Son bölüme, ortak açıklamaya geçmek istiyor, ancak Dev
rimci Kurtuluş temsilcisi ısrarla el kaldırıyor.

“Savaş sürüyor, diye söze başlıyor.” Otururken bile par
kasını çıkarmamış, nerdeyse her sözcükten sonra durarak 
konuşuyor. “Mahir Çayan sadece savaşanların birliğinden, si
lahlı devrim cephesinden söz eder.”

Sustu. Herkes bir süre ona baktı bekleyerek. Tamer “Bitti 
mi?” diye sormak ihtiyacını duydu. Bitmişti. Belli etmeden 
güldü Selçuk. Bu söyledikleriniz Mahir’de yok, O ’na ters 
düşüyorsunuz. Başka ne beklenir bunlardan? Yaşamları 
bizim Mahir’i yadsıdığımızı kanıtlamaya uğraşmakla geçecek 
neredeyse. Tamer de yanıt vermedi zaten.

Halkın Devrimci Öncüleri’nin temsilcisi -burada adı Pro
leter Dayanışma olmuş- gözlüğünü taktı. Sonra çıkarıp cam
larını sildi, yeniden taktı. Konuşacak galiba. Cezaevlerini 
desteklemek için açlık grevi değil, ölüm orucu yapılmasını 
öneriyor. Daha fazla dikkat çekermiş. Karşı çıkanlar, sa
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vunanlar oluyor. Birden sıkılıyor Selçuk. Saatine bakıyor. 
Toplantı başlayalı dört saat olmuş, daha birşey yok ortada 
Usanmanın getirdiği sıkıntı bu. İnsan ne kadar istese de bir 
noktaya gelince sıkılıyor. Yine istiyor ama artık çaba göster
mek gelmiyor içinden.

Kalkıp tuvalete gidiyor. İçerdeki yarı karanlıkta biraz fazla 
kalıyor. Kulakları uğulduyor. Şurada bir kapı daha olsa da 
çıkıp gitse. Zor iş herkesi dinleyip yanıtlamak, tartışma. De
mokrasi diyorlar, Türkiye’de en demokratik örgüt bizdik. En 
büyük kitleyi temsil ediyoruz, küçük bir örgütle aynı oya 
sahip olamayız. Herkesi dinleriz ama bizim savunduğumuz 
öncelikli olmalıdır. Bu yöntem demokratik değil mi di
yorsunuz? Buyrun toplayalım kitlelerimizi, oylamayı alan
larda yapalım.

Salonda ölüm orucu tartışması sürüyor hâlâ. Mutfağa gi
riyor. Izgarada tost yapıyorlar. Yanık yağ kokusu midesini 
bulandırıyor. Kamı acıktı ama birşey yemek istemiyor. Bu
ranın yağı da amma pis kokuyor, Eminönü’nde kayıkta 
kızartılan balık gibi. Ne yapacağını bilmeden duruyor bir an. 
“Toplantı hızlı gidiyor,” diyor uzun boylu, mavi gözle 
gençten adam tostları tabaklara koyarken.

“Bu mu hızlı?”
“Öyle sayılır. Öncekiler çok kötüydü. Sabahtan gece 

yarısına kadar tartışılırdı ve bu haftada üç kere olurdu. Bir ke
resinde hesapladım, bir protesto bildirisi için toplam yüz 
doksan altı saat konuşulmuş. Bildiri de çıkmadı.”

“Şimdi çıkacağını nereden biliyorsun?”
“Bilmem, dedi gülerek. Belli olmaz ama iyi gidiyor top

lantı.”
Buzdolabını açtı. Soğuk su şişesini alınca üşür gibi oldu. 

Hasta mıyım, biraz ateşim var. Bu sıcakta üşüttüm mü, yok 
canım! Bir bardak daha içince rahatlar gibi oluyor. Top
lantının iyisi buysa! Herşey değişik, ters hatta. Ateşim ondan
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çıktı belki de. Bakalım ne olacak? Salona geçiyor. Musa 
yüzündeki sakinliğe hayretle bakıyor. Toplantıya katılan 
değil de izleyen biri gibi; rahat, ilgisiz.

Ölüm orucu tartışması bitmiş, sonucu sormuyor. Ne 
önemi var, iş yapılmaz bu adamlarla. Bir bildiri için bile 
günlerce konuşmuşlar, sonuç yok. Ben olsam bir daha top
lantıya bile gelmezdim.

Biraz geç gelen kısa boylu, gözlüklü, saçları nerdeyse 
tümüyle dökülmüş, aydın tipli birisi söz alıyor. İnsan ilk 
bakışta orta yaşlı sanıyor, genç aslında. Yaşında fazla yaşamış 
gibi. Artık klasik protesto biçimlerinin etkili olmadığını, ka
muoyunun bu eylemlere alıştığını söyleyip, cezaevlerinde 
açlık grevleri başlayınca kiliselerin, Yeşiller’in parti bi
nalarının işgal edilmesi ve konsolosluklara karşı eylem 
yapılmasının dikkat çekici olacağını söylüyor. Toplantının 
havası dağılır gibi oluyor. Selçuk da gülüyor herkesle bir
likte. Ciddi bulunmayan ama birden de karşı çıkılamayan bir 
öneri. Bu kadar saatten sonra ciddiyet de biraz yük oluyor 
zaten. Mutfaktan iki tepsi çay geliyor. Bardaklar dağıtılır, 
şeker kutusu elden ele dolaşırken mırıltı halinde ikili 
konuşmalar başlıyor. Şeref, Türk sigaralarının güzelliğinden 
söz ediyor paketten bir Maltepe daha alırken. Aslında içimi 
daha zormuş ama memleket sigarası ne de olsa, güzel bu
luyor insan. Birden soruyor Selçuk:

“Siz neden faşizm demiyorsunuz? Herşey açıkça ortada 
oysa.”

Hiç şaşırmıyor Şeref. Sorulacağını önceden biliyor, yanıtı 
hazırlamış gibi. “Halk bu yönetimi destekliyor. Faşist dersek 
tecrit oluruz.”

Bir an söyleyecek şey bulamıyor Selçuk. Önce akla uygun 
gibi geliyor. Halk destekliyor, en azından tarafsız, doğru. 
Halkın yargılarına değer vermek gerek. Hitler’e neden faşist 
dendi o zaman? Başını çeviriyor. Boşver bu herifleri!
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Toplantı kendiliğinden, kesildiği gibi başlıyor. Önerisi 
benimsenmeyen orta yaşlı adam, “Dev-Sol’dan arkadaşın 
düşüncesi üzerinde durmak gerek. Sürekli aynı eylemler 
sıkıntı verdi artık, diyor. Ölüm orucu da dikkat çekici ey
lemlerden biridir, ancak bu öneri de olabilir.”

Devrimci Sol’dan adama dikkatle baktı Selçuk. İstanbul’dan 
değil, yoksa tanırdım. Aynlık döneminde az mı kapıştık? Bir 
gün onlar eylem yapardı, ertesi gün biz. Mahir’i daha iyi sa
vunduklarını iddia ediyorlardı ama eylem yönünden bizi eze
mediler. Örgütten ayrılıp açıkça cephe alan bu adamlardan 
nefret ediyordu. Kendi bölgesinden hiç kimseyi alamamışlardı 
ama, İstanbul’da kaç gün bunlarla uğraşmak zorunda kal
mışlardı. Midesi ekşiyordu ama bir sigara daha yaktı. Biten pa
keti buruşturdu. Birşey çıkmaz bu toplantıdan. Daha dün 
ayrıldığın, birbirine silah çekecek duruma geldiğin insanlarla 
eylem birliği yapmaya kalk, moda olmuş bu iş.

Birisi, işgal ve binalara saldırı eylemlerinin yanlış olacağını, 
cuntanın devrimcileri terörist diye tanımlayarak uluslararası 
kamuoyunda tecrit etmeye çalıştığını, bu tür eylemlerin ona 
yarayacağını söylüyor. Karşı çıkanlar, yine tartışma. Konuş
malar sertleşiyor. Cuntanın ağzıyla konuşmamak gerekir di
yenler, cuntaya kullanılacak malzeme vermekle suçlanıyorlar. 
Musa, Devrimci Sol’un önerisini desteklediğini söylüyor. 
Ardından, “Cuntanın sağ ve sol teröre darbe indirdiğini 
söyleyenler bu konuda ne düşünüyor?” diye soruyor TKP’liye 
bakarak. Bir an sessizlik oluyor. “Biz, diyor orta yaşlı adam hu
zursuz bir tavırla, askeri yönetime malzeme vermemek ge
rektiğini savunan arkadaşı destekliyoruz.”

“Ama cunta sol teröre de darbe vurdu diyorsunuz. So
ruyorum; 12 Eylül öncesinde sol terör var mıydı, cunta bu ne
denle mi geldi?” Gülümseyerek arkadaşlarına bakıyor, iyi 
sıkıştırıyoruz der gibi.

Birkaç örgüt arka arkaya söz almadan konuşuyor; bu ko
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nunun aydınlatılması gerektiğini, kendilerine terörist diyen 
ve cuntanın saldırısını onaylayan bir örgütle aynı platformda 
yer alamayacaklarını söylüyorlar. Birkaç kişi ise kısaca top
lantının parçalanmaması gerektiğini savunuyor. Musa, bu
radaki herkesle ideolojik ayrılıkları olduğunu, buna rağmen 
eylembirliği yapabileceklerini, ancak TKP gibi örgütlerle du
rumun farklı olduğunu söylüyor. “Tutum belirlemeyen 
örgütler iyi düşünmelidir. Bu platformda TKP’nin yeri yoktur 
diyen sadece biz değiliz."

Tamer’e bakıyor Selçuk, ne yapacağını bilmez durumda 
konuşmaları izliyor. Partizan’ın yönettiği bir toplantı izlenimi 
doğuruyor gittikçe. Şimdi ne yapılabilir? TKP’yi savunmak 
olanaksız, bu sefer ötekilerin yanına düşüyoruz. Bırak top
lantının sonucunu, biz yıpranmaya başladık.

“Eğer örgütlerin çoğunluğu katılmamızı istemiyorsa gi
deriz,” diyor TKP’li. Kimseden ses çıkmıyor. İkisi de 
çantalarını alıp kalkıyorlar. Kapıdan çıkarken orta yaşlı olanı 
kalanlara çalışmalarında başarıları diliyor. Sesi kırgın, yüzü 
üzüntülü değil. Onun için görev toplantıya katılmaktan iba
ret sanki, bitirdi ve gidiyor. Şerefin kendisine veda bile et
mediğini düşünüyor Selçuk. Tanımazmış gibi yüzüme bile 
bakmadı. Bunların dostluğu böyle, işlerine yaradığın sürece. 
Yine sessizlik. Musa’nın arkadaşlarının yüzünde belirgin bir 
mutluluk var, başardılar. Musa örgüt içindeki konumunu 
hayli sağlamlaştırdı sayılır.

“Devam etmek için sizin itirazlarınızı da çözüme bağlamak 
gerekiyor, diyor Tamer. Cuntanın sosyal-emperyalizmle ilişki
leri konusu.”

Bunları da sıkıştırıp dıştalanmanın eşiğine getirebilirsek 
iyi olacak, diye düşünüyor Selçuk.

“Bizim hiçbir itirazımız yok, diyor Musa. Sorunumuz 
TKP’nin bu platformdan gitmesiydi. Hazırlanacak her prog
rama, her metne imza atabiliriz. ”
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“Faşizm konusu, diyor Devrimci Sol’un temsilcisi deminki 
önerisini unutmuş görünerek. Burada faşist demeyen örgütler 
var. Oturanlara bakıyor, bir örgüt var.”

“Biz toplantıya gözlemci olarak katılıyoruz,” diyor Mus
tafa’nın örgütünün temsilcisi. Sesi boğuk çıkıyor, konuşmak 
zorunda kalmaktan rahatsız olmuş gibi. “Sonuçta çıkacak 
metni inceleyip daha sonra imza atıp atmayacağımızı ile
teceğiz.”

Toplantı şoförsüz, el freni indirilmiş araba gibi ken
diliğinden gidiyor. Bu bileşimi koruyarak sonuca ulaşalım 
artık düşüncesi var herkeste. •

Tamer önündeki dosyadan yeni bir kağıt çıkarıyor, sonuç 
bildirisi taslağı. “İki defa okuyacağım, diyor. Önce tümünü, 
sonra paragrafları tek tek ele alırız.” Karşı çıkan olmuyor. 
Ağır ağır okuyup bitiriyor. Yalnızca Tamer’in sesinin du
yulmasının ortamı biraz lehlerine çevirdiğini düşünüyor 
Selçuk. Bildirinin tümü hakkmdaki söz almak isteyen 
çıkmıyor, paragraflara geçiliyor. İlk sayfa kolayca bitiriliyor. 
Bazı sözcüklerin değiştirilmesini isteyenler oluyor, sorunsuz 
çözümleniyor. Arka sayfa da bitmek üzere, maddelere ge
liniyor.

“Kürt halkı üzerindeki baskı ve teröre son verilmesi.” 
Gözlerini hızla dolaştırıyor Tamer, geçiyorum.

“Bir dakika, bir dakika!” Solda, en uçta oturan oldukça 
esmer, yanağında kurumuş çıban izi bulunan bir adam el 
kaldırıyor. Yaşı belli olmuyor; yirmi de, dikilir, "otuz beş de. 
Esmerlik çok şeyi gizler gibi. Ttirkçeyi bâzı harfleri yutarak 
zorlukla konuşuyor. “Olmaz.” diyor. Bu açıklama yetörliyrtı iş 
gibi susuyor sonra.

“Neden olmaz?”
“Ulus denmesi gerek, halk uygun değil.”
Tamer yine masadakilere bakıyor; nasıl uygun bulursanız 

öyle olsun der gibi. Bitirelim artık bu işi.

227



Birisi, “Biz burjuvazi için hak talep etmeyiz. Ulusun içinde 
burjuvazi de vardır” diyor. Birkaç örgüt karşı çıkıyor. Tartışma 
ulustan ne anlaşılması gerektiğine kayıyor. Musa büyük çaba 
harcayarak ortak bir ifade bulmaya çalışıyor. Toplantının 
olumlu sonuçlanması onun için de önemli artık. “Kim bu?” 
diye soruyor Selçuk demin karşı çıkanı işaret ederek. 

“Kawa’dan, arada bir görünür toplantılarda.”
Tartışma sertleşiyor. Kawa’yı destekleyenler var. Hedef 

Partizan. “Siz, diyor birisi, ulusların kendi kaderini tayin hak
kını bile savunmuyorsunuz.” Söylemiyor ama, bu konuda 
konuşmanız bile yersiz demek istiyor.

“Biz halkın kendi kaderini tayin hakkını savunuruz” diyor 
Musa. “Burjuvazi geleceğini zaten tayin etmiştir. Onu sa
vunmak bize düşmez.”

Kawa’cı Lenin’den bir alıntı yapıyor, Musa başka alıntıyla 
yanıtlıyor. Birkaç kişi hep birlikte konuşarak tartışmaya 
katılıyor. Selçuk sıkıntıyla Tamer’e bakıyor, kes artık!

“Toplantı, diyor Tamer konuşanları susturarak, birkaç 
örgüt arasında ideolojik polemiğe dönüşüyor. Bu gerekli, 
ama yeri burası değil.” Kawa’cı Kürtler hakkında Türklerin 
konuşmasının doğru olmadığı anlamında birşeyler mırılda
nıyor. Musa, “Ben Tunceliliyim,” diyor. Tamer devam edi
yor. Biz ayrılıkların sınıfsal temelde, devrimcilik-reformizm 
temelinde olmasını savunuyoruz.” Masadakilere bakıyor, 
devam ederse yeni bir polemik başlayacak gibi. Düşün
celerini araya az da olsa sıkıştırmasının yeterli olduğuna 
karar verip, “Bugün birçok konuda anlaştık, diyor. Tek konu 
kaldı. Baştan başlamayan, sadece bu konuyu gündem mad
desi yapan bir toplantı öneriyorum. Orada bir çözüme 
varalım.”

Musa’nın hiç hoşuna gitmiyor toplantının böyle sona er
mesi, ancak o da diğerleri gibi karşı çıkmıyor. Kısa sürede 
yapalım, diyor. Tarih üzerinde konuşuluyor, ancak on gün
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sonrası uygun herkese. Yer aynı. Vedalaşma arasında kısa 
cümleli konuşmalar oluyor. Kapıdan birkaç kişilik gruplar 
halinde çıkılıyor.

Salon boşaldı. Masada sigara izmaritleriyle dolu kül tab
laları, tosttan yağlanmış küçük tabaklar, boş çay bardaklan, 
rastgele karalanmış birkaç kağıt var. Mutfakta para sayılarak 
bugünkü kazancın hesabı yapilıyor. Pis bir hava var içerde; 
sigara dumanı, ter, yorgunluk kanşımı. Gidelim, diyor Tamer.

Hava bulutlu, sıcak. Araba da iyice ısınmış. Camları 
açıyorlar ama yine de ter boşanıyor her yanlarından. Tamer 
çok dalgın arabayı kullanırken. Biraz gittikten sonra yanlış 
yola saptığını anlıyor, geri dönüyorlar.

“Eve gitmeyi de canım hiç istemiyor.”
“Ne yapalım?” diyor Selçuk sorarken onaylar gibi.
“Ren kıyısında kahveler var. Biraz pahalıdır ama Türkler 

gelmez, Türkçe duyrrçazsın. Öraya gidelim.”
Başını salladı Selçuk bu isteği garipserken. Arabayı kal

dırıma park ettiler. Suyun hemen kenannda camekanlı bir 
kahveye girdiler. Nehir açık pencerelerden içeri dolar gibiydi 
sessizce. Kenarda bir masaya oturdular. Çevresine ilgiyle baktı 
Selçuk. Temiz örtülü masalar, saksılarda bakımlı çiçekler, buz
dolabının camekanında çeşitli pastalar görünüyordu. Ka
labalık değil, kadınlı erkekli on kişi ancak var. Sigara dumanı, 
tavla, kağıt yok; yadırgıyor. Ne biçim kahve bu, yemek ve
rilmeyen lokanta gibi. Her masa kendi halinde, alçak sesle ara
larında konuşuyorlar. Bu sıcak günde sokaktakilere göre gi
yimleri biraz daha kapalı. Garson geliyor. Selçuk ne 
isteyeceğini bilemiyor, soğuk birşey olsun da. Tamer ikisi için 
de bira söylüyor.

Yakından bakılınca nehir gri görünüyor. O güzel kokusu 
yok suyun, ıslaklık hissediliyor yahjızca. Karşı kıyı ağaçlık. 
Sessizce seyrediyorlar bir süre.

“On gün sonra sonuç alınır mı dersin?”
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“Alınır, diyor Tamer bezgin bir sesle. Bugün anlaştığımız 
konular üzerinde de çelişki çıkar, hiçbir karar almadan dağı
lırız.”

“Yeniden toplantıya ne gerek var öyleyse?”
“Birlik yapılması gerek, şöyle veya böyle. Bu zorunlu. Bir

likte iş yapmak ve uzun vadeli olması için de bunu bazı ku
rallara bağlamak eğilimi herkeste var. Bunu güçlendirmek 
gerek.”

Yaptığına inanıyor mu bu adam? Olmayacağını bilmesine 
karşın bir görevi yerine getirmek için mi yapıyor yoksa.

“Bence zaman kaybediyoruz.”
“Ne yapmalıyız sence?” Başını çevirip garsona işaret edi

yor. “Yanında pasta yer misin? Benim midem bir tuhaf oldu 
tosttan.” Kamı aç ama istemiyor Selçuk. Bira yeter, bir de 
pasta; Almanlaşmış gibi olacağım. Garson büyük bir dilim 
çikolatalı pasta getiriyor.

“Bir çağrı yaparız, diyelim idamlara karşı kampanya ko
nusunda. Talepleri, eylem biçimlerini de saptarız.

“Kabul edenler de gelir mi dersin?”
Biraz kızıyor Selçuk onun pasta dolu ağzına bakarken. 

Söyledikleriyle hafiften de olsa dalga geçilmesinden hiç hoş
lanmaz.

“Gelmezlerse gelmesinler. Kendimiz yaparız. Bir kam
panyayı yürütecek gücümüz yok mu, var. Bütün taraftarlannı 
toplasalar bizim bir kentteki insan sayımızı bile tutmayacağı 
halde, kendilerini örgüt zannedenlerle muhatap olmaktan da 
kurtuluruz.” Tamer pastayı bitirmekle meşgul, konuşmuyor. 
“Şu Kawa’yı çağırmak zorunda mıydık örneğin? Kaç kişiyi 
temsil ediyor bunlar? Türkiye’de böyle örgütlerle sadece 
dalga geçirdik. Biz çağırmazsak Partizan’ın yanma mı gider, 
gitsin!”

Tamer için karnını doyurmak daha önemli sanki, öyle his
sediyor. İçmeyeceğim bu pis birayı da.
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Çatalla tabağım sıyırıyor ses çıkarmadan. Birasından iki 
yudum alıp önlerinden geçen gemiye bakıyor.

“Buradan Hollanda’nın sonuna kadar gidiyorlar, biliyor 
musun?”

Selçuk bakmaktan vazgeçiyor. İsterlerse cehenneme kadar 
gitsinler, banai ne!

“Sence 12 Eylül’den sonra birşey değişmedi mi?” Sesinde 
o alaycı ton var yine.

“Neyin değişmesi gerekiyor?” Ona hiç bakmıyor Tamer. 
Dinlemiyor gibi, dinliyor aslında. “Ülkede faşizm var, devrimci 
hareket darbe yedi, tüm örgütler geriledi. 12 Eylül öncesinin 
hükümetleri halktan bu kadar destek bulamazlardı. Korkudan 
da olsa çoğunluk destekler görünüyor, ama geçici bir dönem 
bu. Kitlede hareketlenme başlayınca yine Kawa’cılar veya bil
mem necilerle mi konuşacağız? Biz 1975’de böyle mi yaptık? 
Kayıplanmız ne olursa olsun, durumumuz o günden kat kat iyi 
üstelik.”

“Anlamıyorsun, diyor Tamer. Hiç kimse anlamıyor. Herkes 
birbirinin sayısıyla uğraşıyor, daha önemli işlerle ilgilenen 
yok. Türkiye devrimci hareketi yenildi, bunu anlamak gerek. 
Artık eskisi gibi davranamayız, insanlara yaklaşanlayız. Yeni 
şeyler gerek.”

“Bunun için mutlaka önümüze her çıkanla birlik yapmaya 
çalışmak mı gerekiyor? Ne olursa olsun, ülkede kimsenin du
rumu bizden iyi değil. ”

“Bak,” dedi Tamer sabırsız bir sesle. Sinirlenince ellerini 
rastgele kullanıyordu. Tartışırken açıkça alay ediyor veya 
açıkça saldırıyor karşısındakine, hatta aşağılıyor. Kendine 
karşı çıkılmasına alışkın değil. Dimdik baktı gözlerine. Tamer 
direnmek istedi önce, sonra arkasında belirsiz bir noktaya 
çevirdi bakışlarını. “Doğrulan ayrı ayn söylemek anlamsız, 
birleştirmek ve sonucu cesaretle görmek gerek. En büyük 
bizdik, belki yine öyleyiz, ama en büyük yenilgi yaşayan da
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biziz. Körler görmez, biz gördük ama anlamadık. Onlardan 
ne farkımız var öyleyse? Ne yazdık cuntadan birkaç ay öcne? 
Ülkede askeri darbe koşulları yoktur. Hakim sınıfların iç 
çelişkileri buna izin vermez. Buna rağmen olursa, halkın di- 
re'nişini karşılarında bulacaklardır. Okudun değil mi?” 
Bakışıyla onaylamak zorunda kalıyor Selçuk. “Ne direnişi, 
kendimizi bile koruyamadık. O kadar yaygın ve güçlü olan 
örgüt, önemli denilebilecek hiçbir şey yapamadı, cuntaya 
karşı. Ötekiler yapabildi mi diyeceksin, diyor Selçuk’un sor
mak üzere olduğu soruyu keserek. DİSK darmadağın .oldu, 
TKP’den direniş beklenmez, zaten. Küçük silahlı gruplar 
birkaç çat-pat eylemi yaptılar, o kadar. Öteki az-çok büyük 
denilebilecek örgütlerin durumu da bizden farklı değil.”

“O halde?” diyor Selçuk. Tamer duymamış gibi devam edi
yor.

“Herşey olup bittikten sonra, ‘Asıl hatamız, faşizme karşı 
direnişi örgütleyememektir’ deniyor. Şimdi herkesin ağzında 
bu var, düşünmeden tekrarlanıyor. Neden örgütleyemedik, 
soran yok.”

“Genel Komite’nin tümü birden yakalanınca sevincini zor
lukla gizleyen insanlar vardı. Bunlarla mı direniş yapacaktık?” 

“Devrimci hareket bizi yalnız bıraktı demek istiyorsun. 
‘Biz darbe yedik, onlar ise mahvoldular. Meydan bize 
kalıyor’ diye düşünenler var, haklısın. Ama bizim de katkımız 
yok mu bu durumun yaratılmasında? Benim ülkede bu
lunduğum yıllarda bile, önemli darbe yiyen bir örgütü alaya 
alırdık. ‘Birkaç eylem yaptılar, polis hepsini topladı’ denirdi. 
Hastalık herkeste aynı aslında, burjuvaziyi yenmeden önce 
birbirini yenmek.”

İyice azalmış birasını bitirdi. Selçuk’un bardağı doluydu 
daha. Canı hiçbir şey istemiyordu. Aynı şeyi içerse benzer 
düşüncelere sahip olacakmış gibi geliyordu.

“Biz, dedi, yenilmedik.” Bu sözcüğü duyar duymaz tepki
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göstermediği için kızdı kendine. “Bir örgütün darbe ye
mesiyle yenilmesi aynı şey değildir. Yenilen dağılmaya 
başlar. Ne kadar cabalansa da böyle olur. Biz ise tüm 
çabamızla koşullara uyum sağlamaya çalışıyoruz. Güç kay
bettik ama dağılmadık, toparlanıyoruz.”

“Onun için mi sürekli darbe yiyoruz?” diyor Tamer alaycı. 
Ne söyleyeceğini bilemiyor Selçuk. Bardağıyla oyunuyor 

bir an, bırakıyor sonra. Şaşkınlığı öfkesinin büyümesini 
önlüyor. Nasıl konuşuyor bu adam? Hiç kimse benim 
karşımda örgütü böyle küçümseyemezdi. Bağırır, olmazsa 
çeker silahı sustururdum.

“Biz yenildik, herkes yenildi. Bunu anlamadığımız için 
hâlâ eski düşüncelerimizle ilerlemeye çalışıyoruz -bende 
bile var bu, evde konuşmuştuk ya- ve ağır kayıplardan kur- 
tulamıyoruz. Sürekli çabalıyoruz, tam birşeyler yapar gibi 
olunca darbe yiyoruz. Öyle değil mi?”

Yanıtlamıyor Selçuk, onaylamıyor da. İşte böyle! Bir örgüt 
gerilemeye başlamasın; önderlerin arasından bile güvensiz, 
inançsız insanlar çıkmaya başlar. Herkese anlatıyor mu bun
ları? Çok tehlikeli!

Bir an konuşmasını bekleyen Tamer ona aldırmadan 
devam etmeye karar veriyor.

“Devrimci hareketin kendini toptan gözden geçirmesi ge
rekiyor, biz dahil. Savunduğumuz herşeyi doğru sanıyorduk. 
Geçmişte doğrularımızın yanısıra önemli eksik ve hatalar da 
var. Bazı konularda doğru dürüst düşünemedik bile.”

“Hangi konularda?”
“Sol içi ilişkiler, örgüt içi demokrasi, nasıl bir sosyalizm 

için mücadele ettiğimiz, birlik sorunu...”
“Taban böyle düşünmüyor, dedi Selçuk keserek. Ye

nilgiye gerekçe aramak durumunda değiliz, çünkü ye
nilmedik. Biz geriledik, onlar bastırıyor ama kesin sonuç 
alınmadı daha. Örgüte en fazla güven duyulması gereken bir
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zamanda insanların kafasına kuşku sokmak kötü sonuç verir. 
Asıl dağılma o zaman başlar.” Durup derin bir nefes alıyor. 
“Bazı sorunlar üzerinde fazla düşünmedik. Bunu bilinçli 
yaptık. Biz kendimizi parti öncesi görevleri yerine getirmek 
ve partiyi oluşturmakla sınırlamıştık. Dediğin sorunlar partili 
dönemde ele alınabilir ancak.”

Tamer ona baktı bir süre gözlerini kaçırmadan; geçmişin, 
kendi sözlerinin karşısına çıkanlmasmdan şaşkın. Sonra 
bakışlarını çevirdi, aslında seninle konuşmaya değmez der- 
cesine. Selçuk şaşkınlıktan kurtulmuştu artık. Canın nasıl is
tiyorsa öyle düşün. Örgüt için zararlı olmaya başladı mı 
önder falan dinlemem ben.

“Bazıları, dedi Tamer, merdiveni yanlış duvara dayadıkla
rını son basamağa kadar çıkmadan anlayamazlar. Oradan da 
inemezler, düşerler.”

“Belki duvarı geçtikten sonra düşerler” dedi Selçuk alaylı. 
“İnşallah! Taban için de bu kadar kesin konuşma. İnsanlar 

önceden tahmin edilemeyecek kadar çabuk değişiyor. Kerim’i 
tanıyorsun değil mi?”

Kaskatı oluyor Selçuk. “Evet!”
“İstanbul’da en militan kadrolardan bir tanesiydi. Ne 

olmuş biliyor musun?” diye soruyor gülerek.
Sesini çıkarmıyor. Tamer’in yöntemini öğrendi artık; 

küçük doğruları onaylatarak, sorularla merak yaratarak karşı
sındakine üstünlük sağlamak. İlk kez örgütün bir önderiyle 
karşılıklı ve bu kadar uzun konuşuyor. Yazık, kimlere kalmış 
bu örgüt! Onun hoşuna giden birşey mi yaptı Kerim? Ya
kalansa daha iyi olurdu.

Konuşmayacağını anlayınca devam ediyor Tamer.
“Birkaç gün önce Hamburg’dan telefon ettiler. Kerim ora

daki demeğe gelmiş. O sırada cezaevlerine gönderilmek için 
para toplanıyormuş. Kerim vermemiş. Dahası, ‘Bu paranın 
nereye gittiğini biliyor musunuz? Ben Türkiye’den daha yeni
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geldim. Herkes başının çaresine bakıyor, kimseye de para 
gelmiyor,’ demiş. Ortalık karışıyor doğal olarak. Birkaç kişi 
tanımadığından dolayı üstüne yürüyor, biraz da hırpalıyorlar. 
Neyse ayırıyorlar. Kerim kendini tanıtıyor. Tam da İstan
bul’daki yakalanmanın açıklandığı gün. Gazetede senin adını 
gösterip aynı evde kaldığını anlatıyor. ‘Başımın çaresine bak- 
masaydım ben de yakalanacaktım,’ diyor. Ülkede ne örgüt 
ne de mücadelenin kaldığını, yakalanmamanın bile büyük 
başarı olduğunu söylüyor. Sonra borç para istiyor, veriyorlar. 
Alıp gidiyor. Bizimkiler meraklanıp araştırıyorlar. Ham
burg’daki Türk mafyasıyla yakın ilişkisi var. Onlar aracılığıyla 
Almanya’ya gelmiş, nasıl olduysa. Sonra Alman bir kadın bu
luyor, bir süre birlikte kalıyorlar. Kerim burasını da Türkiye 
zannettiği için kızınca kadına bağırıp çağırıyor, sonra da 
dövmeye kalkıyor. Kadın da polis çağırıyor, Kerim kaçıyor. 
Şimdi nerede kaldığını bilmiyorlar. Parası bitince gelir diye 
düşünüyorlar. O zaman ne yapmaları gerektiğini sordular te
lefonda.”

Şaşkınlığını seyrederken aynı şeyi sorar gibi bakıyor 
Selçuk’a.

“Ben bulup konuşurum onunla,” diyor hemen.
“Bulabilirsek belki biraz düzelir. Ama bu kadar yoldan 

çıkmış bir insan asla eskisi gibi olamaz.”
Doğru mu bunlar, diye sormak geliyor içinden bir an. 

Mafya, Alman kadın, saldırganç inançsızlık; inanmıyorum, 
sen de inanma. Görüşmeyeli bir yıl bile olmadı daha, bu 
kadar değişebilir mi insan? Utanıyor birden. Yıllarca birlikte 
kaldığım, benim bölgemden, benim sorumluluğum altındaki 
bir insan. Hamburg’dakiler hakkımda ne düşünüyordur kim 
bilir? Onu hemen bulmalıyım, başka yolu yok.

“Bu gece Hamburg’a giderim. Demekteki arkadaşlardan 
birini alırım yanıma, dolaşıp buluruz.”

“Dur bakalım, dedi Tamer gülerek. Burası Türkiye değil,
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sokak sokak dolaşıp adam aranmaz. Hamburg’da mı kalıyor, 
onu bile bilmiyoruz. En iyisi beklemek, tekrar derneğe ge
lirse hemen haberimiz olur.”

“Hayır, gideceğim!”
Beklemediği birşey duymuş gibi şaşkınlıkla baktı Tamer. 

“Gereksiz tehlikeye atılıyorsun. Bir kimlik kontrolü olsa, an
lasalar, seni kurtarmamız olanaksız olur. Haberimiz bile 
olmaz.” Eliyle bir işaret yapıyor, doğru Türkiye’ye gidersin 
anlamında.

Konuşmadan omuzunu silkti Selçuk. Önemli değil, ben 
ne tehlikelerin içinden geldim.

“Kalkalım mı? Beni gara bırakırsın. Buradan doğrudan 
tren vardır sanırım.”

“Bari şunu bitir,” diyor Tamer bardağı göstererek. Birkaç 
yudum alıyor. Garsonu çağırıp hesabı ödüyor Tamer. Cebini 
yokluyor. Bu para yeter mi bilet için? Tamer’den isterim. Üst 
düzeyde sorumlu bir adam, param yok diyemez ya.

“Oraya varınca Cumhur’u ararsın. O gerekeni yapar.” Bir 
telefon numarası veriyor. Kendisi de hemen arayıp haber ve- 
re<";k. Böyle gitmenin tehlikeleri üzerine birkaç kelime 
söylüyor alçak sesle. Anlamıyor Selçuk, sormuyor da. Ren’e 
bakıyor. Karanlık kirliliği örtüyor. Kenarında yürümek ne 
güzel olur şimdi onu görmeden. Arabaya binince unutuyor 
nehri. Dünü bırakıp gideni ararken bugünün ne önemi var?
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xn

Gece! Kerim elindeki silaha bakıp homurdanıyor. İçten te
tikli tabancaları zaten sevmez, üstelik 7.65. “Başka silah yok, 
diyor Selçuk. Ancak bunları bulabildim.” Kendisinde Fransız 
Onlusu var. Üçüncünün eline de bir Çeska tutuşturmuş, ey
leme gidilecek! “Başka mermi yok mu, diyor Kerim. Yedek 
şarjör de olmadan yirmi mermiyle kurşunlama mı yapılırmış?” 
“Birkaç tane sıkarız artık, diyor Selçuk sıkıntıyla. Hepsini kul
lanmayız.” Kendisi de hoşlanmıyor durumdan. Eylemden 
sonra faşistlerle çatışmaya girmek sorun değil, mermiler bi
terse ne olacak? Düpedüz gelin bizi öldürün demek bu!

“Parti olunca, diyor sert bir sesle, yedek şarjör ve en az elli 
mermiyle gideceğiz eyleme.”

Ne zamandı bu? Üç yıl önce, 1978’de. Herşeyin gerekçesi 
partinin yokluğuydu o zaman. Parti kurulacak, işler yoluna 
girecek. Birkaç eylem yaptıktan sonra yakalanan küçük si
lahlı grupların fotoğrafları gazetelerde yayınlanınca Selçuk, 
“Parti olmadan banka soyarlarsa böyle olur, derdi. Ya
kalanırlar, otuz altı yıl da yatarlar.” Sonraki yıllarda örgüt 
hızla kitleselleşip ülkenin her yamna yayılınca unutulmuştu 
parti. Bu adı taşıyanlarla dalga geçilirdi; partiyiz diyorlar ken
dilerine, ama kaç kişileri var?

Partileşme sürecini tamamlayamadık, ondan mı oldu Bun
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lar? Bir neden bulmak gerek işler sürekli kötüye giderken. 
Paıti olsaydı bu kadar kayıp vermezdik... denilebilir mi? Ya 
Parti-Cephe? Parti vardı o zaman ama Mahir’i bile öldürmediler 
mi? Biz daha iyisini yapmak istedik, yapıyorduk da. Biraz 
daha zaman olsaydı kurabilirdik belki. Bilmiyorum.

Tren Hamburg’a varmak üzere. Ağır ağır ama yine de çok 
ses çıkararak demir bir köprüden geçiyor. Kompartıman 
penceresini indirip derin bir nefes alıyor. Burada deniz 
olması gerek ama kokusunu duyamıyor. Kimbilir hangi kirli 
renkte kocaman bir su kütlesi, adı aynı ama değişik. 
Yıldızlara bakıyor, ay yok ama parlak değiller yine de. 
Boğaz’da bir tepede geçirdiği gece geliyor aklına. Çok zordu 
o zaman, yine de umut vardı. Kimse yarın yaşayacağının ya 
da yakalanmayacağının garantisini veremezdi, ama kimse de 
yenildiğimizi düşünmezdi. Kerim’le birlikte yaşayamadık o 
günleri, amansız mücadeleyi. Onun için mi böyle saçmaladı?

Yeniden düşünüyor neler konuşacağını. Kesinlikle Cum
hur veya başkasının yanında konuşmayacak. Kerim haksız 
olduğunu bilse bile başkasının yanında bunun sergilenmesine 
dayanamaz. Birşeyler bulur karşı çıkar, anlamsız da olsa. 
Önce kahvede ayrıldıkton sanra ne oldu, Ali nasıl yakalandı, 
onu öğrenecek. Neden aramadı, ne yaptı İstanbul’da, nasıl 
çıktı dışarıya? Bu kadar soru sorabilecek mi, Kerim’e bağlı. 
Sonunda nereye gelineceğini bilmesine karşın sakince 
yanıtlarsa ne yapabilir Selçuk? Kendiliğinden daha eskiye, 
ortak anılara yönelir konuşma; konuştukça insanın kendini 
daha iyi hissettiği anılara. Konu dağılır, çelişki eskir, neden 
böyle yapıyorsun diye sorabilir en fazla. Kızamaz bile. En 
iyisi baştan sert gitmek; inançsız, dönek, devrim kaçkını di
yerek, artık ne olursa olur! Öfke yükseliyor içinden, bunları 
yapmayacaktın Kerim. Demek herkes kendini kurtarmaya 
çalışıyor Türkiye’de, sen de mi öyle yaptın yoksa? Bunun için 
mi kayboldun, ilişki kurmadın?
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Trenden iniyor. Güneş birazdan doğa/. Hamburg garı ses
siz, tenha, ecken geldim ama olsun. Köln’de ilk trene binmişti 
Tamer’den bir an önce kurtulabilmek için. Ne yapmalı şimdi? 
Merdivenlerden yukarı çıkarken ellerini cebine sokuyor. Ne 
memleket, Ağustos’ta soğuğa bak. Garın kapısında durup 
gelip geçen otobüslere, yavaş yavaş çoğalan kalabalığa 
bakıyor. Sokak lambaları, renkli reklam ışıkları sönmemiş 
daha. Güneş de doğuyor. Karmakarışık bir ışık var gözü ra
hatsız eden. Açık olduğu anlaşılan kahvelerin camlarındaki 
yazılara bakıyor. Türkçe yok. Olsaydı girip sorardım, belki 
tanıyan çıkardı. Cumhur’a gerek kalmazdı o zaman.

Telefon kulübesine girip numarayı çeviriyor. “Geldin mi? 
Kapıda bekle, yarım saat sonra oradayım.” Çıkıp gazetecinin 
önüne gidiyor. Türkçe gazetelerin başlıklarına bakıyor. 
Hürriyet ve Tercüman alıyor. Yakalanma, operasyon, ölüm 
yok gibi görünüyor. Birden telefon aklına takılıyor. Bu saatte 
uyumuyor mu bu adam? Zil iki kere bile çalmadı, bekliyordu 
belli. Yolda başıma birşey gelmesinden çekinmişlerdir. 
Kadıköy’den Karaköy’e gitmekten daha kolay halbuki. Va
pura binemezsin iki iskele de sivil dolu. Köprüden geçmek 
de tehlikeli olabilir. Üsküdar-Beşiktaş motorları da öyle. Git 
Beykoz’a, motora binip Sarıyer’e geçersin, oradan da Kara
köy’e. Köln’den Hamburg’a gelmek daha kısa sürüyor.

Esniyor. Yolculukta uyumaya alışkın, dün gece de denedi 
ama olmadı. O toplantıdan sonra iyice yorulmuştu aslında. 
Tehlike olunca otobüs her yavaşladığında veya kompartıman 
kapısı açıldığında uyanarak da olsa, gerginlik içinde uyu
yabiliyor insan. Burada olmuyor beden alıştığını bulamadı
ğından.

“Merhaba! Ben Cumhur.”
Uzun boylu, zayıf, kumral, yirmi beş yaşlarında. Bıyıksız. 

Bu özellik dikkatini çekiyor. Tamer de dahil Almanya’da 
şimdiye kadar gördüğü herkes bıyık bırakıyordu.
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“Bu saatte elinde Türkçe gazete olan başkası olmadığı için 
hemen tanıdım.” Uykusuz görünüyor, telefonumu mu bek
ledi bütün gece?

“Kamın açtır, evde kahvaltı yaparız.”
“Önce Kerim’i arasak!”
Yürümeye başlayacakken duruyor Cumhur. “Vallahi aynı, 

diyor gülerek. Türkiye’den yeni gelen kiminle konuştuysam 
hepsi de hemen akıllarında olan birşeyi yapmak istediler. 
Tipik Türkiye kafası bu biliyor musun, fazla düşünmeden 
başlamak ve sonra duruma göre ilerlemek.”

Yanıt vermedi Selçuk, sorusu devam ediyordu. Yerinden 
de kıpırdamadı.

“Nerede arayacağız? Kaldığı yeri bile bilmiyoruz.”
“Olsun! Kahvelere, gazinolara, lokantalara, bakkallara, 

Türklerin gittiği heryere bakarız, sorarız. Tanıyan mutlaka 
çıkar.”

Cumhur garip bir yaratığa bakar gibi bakışlarını dikti 
yüzüne. Tamer gibi değil, doğrudan bakıyor insana.

“Hamburg’da kaç Türk var biliyor musun?” Anlayışsızlığın 
bu kadarına öfkelenmiş gibi konuşuyordu. Onda kendini ra
hatsız eden şeyin ne olduğunu anladı. Konuşurken yanlış 
sözcük veya heceye vurgu yaparak sesini yükseltiyordu an
lamsızca. Kulak tırmalamak bu olsa gerek.

“Kaç kahve, lokanta, gazino var biliyor musun? Beş se
nedir buradayım, ben bilmiyorum.” İsteğinin saçmalığını an
latmak için bu kadar yetermiş gibi susuyor. Kapıya doğru 
birkaç adım atıyor Selçuk’a bakarak. Gidelim artık.

Sessizce yürüyor Selçuk. Kapıdan çıktıklarında. “Kerim’in 
Mafya’nın adamlarıyla ilişkisi olduğunu söyleyenlerin nerede 
bulunabileceğini de bilmeleri gerek,” diyor.

“Dernekte birisi söylemişti. O çevreden tanıdığı biriyle 
birlikteymiş sürekli.”

Yeniden duruyor Selçuk. “Demeğe gidelim o zaman.”
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Cumhur kızmamak için çaba gösterdiğini özellikle his
settirerek, “Demek öğleden önce açılmaz,” diyor.

“O arkadaşın evini biliyor musun?”
“Hayır!”
“Demekte evini bildiklerinden o arkadaşın nerede bu

lunabileceğini bilen de mi yok?”
“Bilmiyorum!”
Yeniden yürüyüp otobüs durağına geliyorlar.
“Demek uzak mı?”
“Biraz. Aceleye de gerek yok bence, öğleyin birlikte gi

deriz. O arkadaş bugün gelir mi bilmiyorum, ama bulmaya 
çalışırız en azından. Kerim’e ulaşabilsek bile, bu kadar 
çabaya değer olduğunu hiç sanmıyorum.”

Durağa gelen otobüse biniyorlar. Fazla yolcu yok. Birkaç 
erkek ve kadın aralarında konuşuyorlar, Türkçe. Cumhur on
lardan olabilecek en uzak yere oturuyor. Biraz tereddütten 
sonra Selçuk da yanına geliyor. Bu da Tamer gibi, Türkçe 
duymaktan hoşlanmıyor. Aynı örgütün içinde birbirinden bu 
kadar uzak olabilir mi insanlar? Geçmişte ülkenin her 
yanından militanlar İstanbul’a gelirler, yurtta bazen sabaha 
kadar oturup konuşurduk. Kimisi Sovyetler Birliği’ne sosyal- 
emperyalist derken, kimisi sosyalizme yakın bulurdu. Ma- 
hir’in kemalizm, sürekli faşizm tezleri hakkında değişik 
görüşler vardı. İki bölge, son sayıda bu konuda çıkan bir 
yazıyı beğenmediklerinden dergiyi dağıtmamışlardı. Ke
sintisiz Devrim yazısında ulusal sorundan hiç söz edilmemiş, 
Mahir’in bu konuyu eksik bırakmış olması, apayrı bir 
tartışma konusuydu. Konuşmak, aklına geleni söylemek, kla
siklerden alıntılar yapmakla, bu konularda iyice kafa yormak 
ayrı şeylerdi. En güçlü hareket biziz, demek ki haklıyız. Bu 
duygu bağlardı herkesi birbirine. Buradaki gibi yabancılık 
duymazdı insan yanındakine. Değişik bir ülke, örgütü daha 
tanıyamadım, toplu olarak göremedim, ondandır belki.
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“Sen gördün rtıü Kerim’i?” diye soruyor demin Cumhur’un 
söylediklerini anımsayarak. .

“Görmedim! O gittikten sonra geldim demeğe. Keşke 
erken gelseydim. Herkes nerdeyse şok geçiriyordu. Türki
ye’de bu kadar mücadele etmiş bir insandaki inançsızlık, 
devrimci değerlere saldırganlık ve ona birkaç tane vurmuş 
olmaları. Ardından nerdeyse cebindeki bütün parayı vermiş 
herkes. Gittikten sonra da pişman olmuşlar. Beş yüz mark 
kadar varmış, belki kumar oynar diyorlardı.”

“Kerim hiçbir zaman kumar oynamaz.”
“Mutlaka öyledir. Ama bir insanın kısa sürede bu kadar 

değişmesi de olanaksız. Burada yıllarını harcamadı ki Avrupa 
böyle yaptı diyelim. Türkiye’den başlıyor bu değişme. Bu
rada daha da artmıştır, o kadar.”

Karşı çıkmak istedi Selçuk. Kerim’i iyi tanırım. Başına buy
ruktur, biraz da lümpen yanları vardır diyelim, ama kesinlikle 
böyle değildi önceden. Konuşamadı. Geçmişin güzelliğine 
yönelik kuşku bile yaralardı onu, hele inançsızlık ve düpedüz 
pislik...

“Genellikle ülkeden yeni gelen insanlar burada daha da ak- 
tifleşirler, orada faşizme karşı açığa vuramadıkları hınçlarını 
ortaya koyarak. Bu ilk karşı ömek, onun için de çok şaşırdı 
herkes.”

Son durak. İniyorlar, zaten yalnızca ikisi kalmıştı otobüste. 
Güneş yavaş yavaş istiyor. Uykusuz bir geceden sonra uy
kunun en fazla bastırdığı an. Belli etmemeye çalışarak esniyor. 
Çay içsem açılırım. Eski bir binaya giriyorlar. İlk katta iki odalı 
küçük bir daire. İçerisinin çok düzenli olması, az kitabın bu
lunması ve onların da Türkçeden çok Almanca olması dik
katini çekiyor. İki afiş var duvarda Nikaragua ve El Salvador’la 
ilgili, Almanca. Mahir burada da yok.

“Kahve mi içersin çay mı?”
Bir an ona bakıyor soruyu kavramaya çalışarak. Al-
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manlaşmış bunlar, sabah ne içileceği sorulur mu? “Çay,” 
diyor. Biraz sonra çağınyor onu Cumhur. Mutfağa gidiyor 
kahvaltının bu kadar çabuk hazır olmasına şaşarak. O kahve 
içiyor. Selçuk’a da poşet çay yapmış. Tadı iğrenç! Almanların 
küçük ekmeklerinden var masada. Peynir Hollanda’nın, bu 
garip yağ da buranın olsa gerek. Ekmekten bir parça koparıp 
biraz peynirle yemeye çalışıyor sıcak renkli suyu içerken. 
Karnı oldukça aç ama iştahı kapanıyor.

“Benim birazdan gitmem gerek, diyor Cumhur. İki saate 
kadar dönerim. Dün gece Mustafa Özenç’in birkaç gün 
içinde idam edileceği haberi geldi. Ne kadar doğru bil
miyoruz ama yine de partilere gidip infazın durdurulması 
için telgraf çekmelerini istemek gerek.”

O gün geldi demek! Birden canlandı Selçuk. “Dur
durabilirler mi?”

“Zayıf bir olasılık.” Kahvesini yudumluyor bu arada. “Al
manya’da ve uluslararası kamuoyunda cuntaya karşı önemli 
denilebilecek bir tepki yok henüz. Onlar istediğini yapıyor, 
bunlar da bazen protesto ediyor. Hepsi bu kadar.”

Bu idamın neden mutlaka engellenmesi gerektiğini anla
tıyor Selçuk. Onu yakalatarak yeterince rezil olduk zaten. 
Hiç olmazsa astırmamalıyız.

“Ne yapalım peki?”
“Ben ne bileyim burada ne yapılır. Gereken neyse onu.” 
Bu adamın ikide bir yükselen sesiyle sakin konuşmasına 

gittikçe daha fazla kızıyor. Tipik masabaşı adamı, heyecan
lanmadan önce heyecanlanmanın koşullan var mı ona bakar.

“Aylardan beri evden sabah çıkıp akşam geliyorum. Par
tiler, sendikalar, avukatlar, papazlar, dernekler; yakında 
Hamburg’da konuşmadığım Alman kalmayacak nerdeyse. 
Pek ilgilenmiyorlar, en azından şimdilik. 12 Eylül'den önce 
günde yirmi beş kişi ölürken, şimdi birkaç kişinin ölmesini 
iyi bulanlar bile var. Kızmak istiyorsun ama kendini onların
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yerine koyunca da haksız bulamıyorsun. Darbe oldu, Yaşar 
Kemal gibi tanınmış bir ad, ‘Can güvenliği sağlandı’ deyip 
ülkeye döndü. Giden gözlemcilerin hepsi halkın yönetimi 
desteklediğini söylüyor. Önemli bir direniş de yok. Başka ne 
beklenir bu durumda?”

Toplantıdaki öneri geliyor aklına. “Burada konsolosluk 
yok mu?”

“Var.”
“Kırk elli kişi bulup basmalı binayı, herkesi rehin almalı. 

En azından çevresini kuşatıp kimsenin girip çıkmasına izin 
vermemeli infaz durduruluncaya kadar.”

“Hep aynı,” diyor Cumhur gülerek. O kadar aldırmazca 
konuşuyor ki, aynı örgütten olmasalar onu yumruklayabile
ceğim düşünüyor. “Yeni gelenler hep Türkiye’de yapama
dıklarını burada yapmak isterler. Basalım, vuralım, başka 
öneri yok. Türkiye kafası!”

“Başka ne kafası olacaktı, biz oradan geldik.” Sesi yüksek 
ve nefret dolu çıkıyor. “Asılmak üzere olan yoldaşlarımızın 
durumu hakkında mantıklı düşünmeyi öğrenemedik daha 
Almanlar gibi. Öğrenemeyeceğiz de.”

Tamer gibi bu da öylesine inanıyor ki herşeyi bildiğine, 
dinlemiyor bile. Dinlemediğini de göstererek. Bardağına 
kahve doldurup yavaş yavaş karıştırıyor şekeri.

“Burada kalacaksan eğer bazı şeyleri öğrenmek zo
rundasın veya bilenlere karışmamak.”

Bu adam da fazla oldu artık, Tamer olsa neyse. En fazla 
Hamburg sorumlusudur, ben de İstanbul’dan geldim.

“Buradaki insanlara güvenmiyorum, dedi sözcüklerin 
üzerine basarak. Yıllardır Türkiye’yi, o kavga ortamını 
yaşamamışlar. Burada rahatları yerinde, değişik değer 
yargıları var. Bir yoldaş asılmak üzere. Elimizdeki tüm ola
nakları kullanarak engel olmamız gerekirken tartışıyoruz, 
birlik toplantılarında saatler harcıyoruz ve kendimizi birşey
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yapmış sanarak tatmin oluyoruz. İnsanlanmız, hapishane 
veya dışarıda ölümle pençeleşiyor. Ben İstanbul’dayım. Av
rupa’dan en kolay ulaşılacak yerdir orası. Bize hiç destek gel
medi, hapishanelere de öyle. Az bir miktar para için soygun 
yapmak zorunda kaldık, adam yakalattık. Aylarca en zor 
şartlarda başımızın çaresine baktık. Buraya geldik ve akıl 
öğreniyoruz.”

“Keşke Türkiye'dekiler herşeyi iyi yapabilselerdi.” Konu
şurken yüzündeki alaycı ifadeyi Tamer'de de gördüğünü 
anımsıyor Selçuk. “İdamlara, işkencelere engel olurlardı, 
hapishaneleri boşaltırlardı, hatta belki 12 Eylül’ü bile en
gelleyebilirlerdi. O zaman biz de burada bu kadar ağır bir 
yükün altına girmek zorunda kalmazdık. Ama tersi oldu. 
Büyük darbeler yedik, kayıpları halen durduramıyoruz.” 
Yenildik diyecek mi diye bekliyor Selçuk. “Türkiye’ye des
tek dipsiz kuyuya taş atmak gibi. Gönderiyoruz ama ne 
kadarı ulaşıyor, o da gereken yerde kullanılabiliyor mu, bil
miyoruz. Bağlantı kurabildiğimiz herkes birşeyler istiyor, 
buraya gelebilenler de destek alamamaktan yakınıyor. Ta
raftarlarımızın da morali bozuluyor. Madem ulaşmıyor, 
boşuna göndermeyelim diye düşünmeye başlıyorlar. Biz de 
bazen şaşırıyoruz ne yapacağımızı. Öte yandan önemli 
görevler var. Birçok örgütün merkezi buraya taşınıyor. Her
kes birlik psikolojisi içinde, kitle de bizden bunu bekliyor. 
Devrimciler birlik olsaydı 12 Eylül olmazdı anlayışı yaygın. 
Bu ihtiyaca cevap vermeliyiz. Birliği sağlayabilirsek eğer, 
insanlardaki yıkımı durdurabiliriz. Kerim burada birlik 
görebilseydi bu kadar inançsızca konuşamazdı.”

“Yenildik mi diyorsun, sen onu söylesene bana?”
“Bilmem, sen ne diyorsun?”
Bu da Tamer’le aynı kafada, açık konuşmuyor yalnızca.
“Kerim’in veya bir başkasının -sözcüğü arıyor bir an- sal

lantıya düşmesi, örgütler arasında birlik olmamasından kay
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naklanmıyor. Biz kendimizi yadsımaya başlamışsak, in
sanlarımız inançlarım nasıl koruyabilir? Türkiye’yi yeterince 
bilmiyorsunuz. En güçlü örgüt bizdik, yine biziz. Oligarşi de 
bunu çok iyi biliyor ve bu nedenle ilk ve en yoğun olarak 
bize saldırdı. Bu nedenle fazla kayıp veriyoruz. Eksiklerimiz 
yok mu, var. Ama en az eksikli biziz yine de. Kimin durumu 
bizden iyi? Türkiye solunda birlik gerekiyorsa onu da 
yaparız; ama daha bir yıl önce ciddiye bile almadığımız 
örgütlerle tartışıp, onları inandırmaya çalışarak değil. Bizimle 
birlik yapmak için koşacak birçok örgüt var. Geriye kalanlar 
gelmese de olur. Eleştirirler, suçlarlar; olsun. Onlar konuşur, 
biz iş yaparız. Eskiden beri böyledir bu. Şimdi yenildik de
nilirse, diğer örgütler önemlidir, onları birliğe çekmeliyiz de
nilirse; daha dün uğrunda hayatımızı ortaya koyduğumuz, 
herşeyimizi verdiğimiz örgütü, onun değerlerini yadsımak 
demektir bu. O zaman öyle bir çözülme başlar ki, bizi birlik 
bile kurtaramaz.”

“Yani sence darbe öncesi yaptığımız herşey doğru muydu?” 
“Evet, doğruydu. Ayrıntılarda hata olabilir ama çizgimiz, 

yaptıklarımız ve yapmak istediklerimiz doğruydu. Türkiye 
solunun geleceğe miras bırakabileceği herşeyi biz yaptık, 
bugün de bunları savunmamız gerek.”

Neden Mahir’in fotoğrafı yok Köln’de ve burada, anlıyor. 
Hiçbir zaman inanmadılar Mahir’e, ama seslerini de çıkarma
dılar örgüt peşpeşe başarılar kazandıkça. Şimdi istedikleri 
gibi hareket edebileceklerini mi sanıyorlar? Cumhur gülüm
seyişi donmuş bakıyor. Alay mı ediyor, anlamaya mı çalışıyor; 
belli değil.

“Özellikle bu dönemde çok dikkatli olmak gerek. Ağır 
darbeler yedik, önemli insanlarımız yakalandı. Herkesin 
gözü bizde. Ne yapacaklar, ne zaman dağılacaklar, biz kaç 
kişi alırız hesabını yapıyor birçok örgüt. ”

“Biliyorum, iyi biliyorum. Genel Komitenin yakalanmasının
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ardından değişik örgütlerden kişiler hiçbir neden yok iken 
derneğe geldiler, biraz oturup gittiler. Durum nasıl, ona 
baktılar. Birkaç gün bile bir arada kalamayıp dağılacağımızı 
sanıyorlardı.”

“Daha çpk beklerler,” dedi memnunlukla. İşte böyle 
inançlı bir konuşma, en kararlı görünenleri bile kuşkuya 
düşürüp yaklaştırır sana.

“Orası öyle.” Kalkıp ocağı kapatıyor. “Daha çay ister 
misin?” Başını sallıyor Selçuk. “Hoşlanmadın bu çaydan ga
liba. Ben pek içmediğim için unutuyorum toz çay almayı.” 
Yeniden uzaklaştıklarını hissediyor Selçuk. Ne yapacağız bu 
adamlarla?

“Ben Türkiye’de iken taraftardım diyor Cumhur, masayı 
toplarken. Devrimci insanları daha çok burada tanıdım. 
Türkiye’deki devrimcileri nedense daha değişik düşünürdüm 
hep. Darbeden sonra buraya gelenleri tanıdıkça şaşırdım. 
Tüm örgütlerden devrimciler için söylüyorum bunu. İlk 
fırsatta ötekini vurmaya karar vermiş olandan, konuşula- 
mayacak kadar sekter olanlara kadar her çeşit insan var. 
Başarılı olup da iktidarı ele geçirebilseydi, bu sol ülkeyi 
yönetebilir miydi diye düşünüyorum bazen.”

Güldü Selçuk. İlginç bir adam, hatta iyi birisi de. Kendine 
soru sormayı seviyor, bir de onların arasında yolunu kay
betmese.

“Ben düşünmedim, düşüneni de görmedim çevremde. 
İktidar alınınca yapılacak olanlar belli. ‘Devrimciler Ne 
İstiyor?’ broşüründe yazıldı. Fatsa’da da başarılı olduk, 
demek ki yönetebiliriz. Hem iktidarı almanın sorunları kolay 
mı da ötesini düşünelim?”

Sesini çıkarmadı Cumhur. Bu adam sık sık sanki başka 
birşey düşünüyormuş gibi bakıyor insana. Kapıdan çıkmadan 
önce, “Burada birkaç gün kalabilirsin, değil mi?” diye sordu.

“Gerekiyorsa kalırım.”
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“İyi olur. Hafta sonunda demekte toplantı yaparız.” 
“Neden?”
“Söyledim ya, insanlann kafası karışık biraz.”
“Birkaç olumsuz söz duyunca hemen karışıyor mu bu ka

falar?” dedi Selçuk alaylı.
“Öyle değil. Kerim yalnız olmadığını söyledi. Yusuf diye 

birisiyle karşılaşmış Frankfurt’ta, o da aynı şeyleri düşünü
yormuş. Sen de tanırmışsın onu. Bir de Ali’den söz etti ya
kalanınca herşeyi konuşan. Aynı evde kalıyormuşsunuz ga
liba.” Yüzüne bakıyor dikkatle, kıpırdamıyor Selçuk. “Onun 
için toplantı iyi olur.” Kapıdan çıkıyor.

Birkaç dakika yerinden .kalkamıyor Selçuk. Yusuf burada, 
yurtdışma çıktığını biliyordum gerçi, Frankfurt’ta. Kimseyi 
aramamış şimdiye kadar, bulmaya çalışmamış, yoksa Tamer 
bilirdi en azından. Demek gerçekten o da bıraktı dev
rimciliği. Durum düzeltilemeyecek kadar kötü görünüyor. 
En çok uğraştığım insanlar herşeyi bıraktılar. Ali var! Ya
kalanmasaydı o nasıl olacaktı kimbilir?

Ocağa gidiyor. Berbat da olsa yapmalı bu çaydan. Sıcak 
su kalmamış. Kaba su dolduruyor, sonra vazgeçiyor çaydan. 
Ne yapmalı şimdi? Demeğe gitmeyeceğim o toplantıda 
konuşmak için. İşte bu adam en yakın arkadaşları dev
rimciliği bırakan. Ama bakın, o bırakmamış. Acaba öyle mi, 
kuşkulu bakışlar. Kimse soramaz, cesaret edemezler, ama 
yeter öyle bakmaları. Kerim’i nasıl bulabileceğini düşünüyor 
yeniden. Dernekte bile umut yok. Onun birlikte olduklarını 
tanıyan birisi gelecek de bizi götürecek. Yalnız konuşa
mayacağız. Bulabilsem onu! Hiçbir şey söylemeden, daha se
lamlaşmadan suratının ortasına indiririm yumruğu. Hiç 
kavga etmedik bugüne kadar, ama yapacak başka şey yok. 
Karşılık verir mi, versin isterse. Alçak! Bunu yapamazsın. 
Yalnız kendini değil, tüm mücadeleyi lekeliyorsun. Birlikte o 
kadar eyleme girdik, tehlikeye atıldık, parasız ve mermisiz



kaldık, buna rağmen yılmadık. Bunların hepsi bir gün 
bırakmak için miydi? Bütün sözlerini geri alacaksın. Kimse 
sana ne yüklenebilir ne de küçümseyebilir. Buradaki en az 
on kişinin hayatları boyunca yapacağından fazla iş yaptın 
sen. Neden bir an inançsızlığa düşer gibi olduğunu ben 
açıklarım. Tamam, konuşma! Böyle olacak! Gevezelik is
temez!

Yusuf) O kolay, bir kere görüp konuşmam yeter. Yalnız 
kalınca şaşırmıştır ne yapacağını. Aceleyle bir dilim ekmek 
atıyor ağzına. Gitmeli. Kerim’i ben bulmalıyım, olmaz başka 
türlü. Yusuf bilir yerini. Duruyor bir an. Yusuf’u nasıl bu
lacağım? Frankfurt’ta ararım, Tahsin bilir veya nerede ara
nacağım bilir. Cumhur’a da uygun bir not bırakarım. Ya bu
lamazsam Yusuf u? Başka çare yok, bulacağım. Önce gidelim 
bakalım, duruma göre ne yapılması gerektiğini düşünürüz 
sonra.
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XIII

Polis arabası mı? Gözlerini kısıp iyice görmeye çalışarak 
bakıyor. Caddede apartmanın tam karşısında bir araba 
durdu. İçindekilerin ne yaptığını göremiyor. Buraya mı 
bakıyorlar? Pencereden çekiliyor. Sokak kapısına gidiyor. 
Çıksam mı? Vazgeçiyor. “Daha hakların var, dedi Fevzi. İtiraz 
edeceğiz.” Şimdi gelmezler. Ama ikinci defa da kabul edil
medikten sonra -ki öyle olacak- evde kalmamak gerekiyor. 
Bir itiraz hakkı daha var ama belli olmuyormuş. İltica 
başvurusunu son kez kabul etmiyorlar, polis geliyor, kararı 
bildirip seni alıyor, sınırdışı. Neresi, uçakla Türkiye. Pen
cereye gidiyor yeniden, araba yerinden duruyor. Polis 
değildir.

Resmi yazıyı postadan alalı üç gün oluyor. Evde şaşkınlık. 
Fevzi, “Hayret, diyor. Çok çabuk yanıt verdiler. Başvuru 
yaptıktan sonra beş yıl bekleyenler bile var oysa.” Yengesi 
aklına geleni hemen ve bağırarak söylüyor. “Adamına göre 
oluyor demek ki, tehlikeli bulduklarını hemen reddediyorlar.” 
Herkese uygun geliyor bu açıklama. O zaman bir gün . . 
götürebilirler dc Yusuf u. Gazetelerde Türkiye hükümetim, 
yurtdışına kaçan teröristleri geri istediği haberleri çıkıyor. “Ne 
yaptın?” diye soruyor yengesi yeniden. Birşey yapmadım! 
“Bak, hala gizliyor!”
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Karara itiraz gerek. “Bizim yazmamızla olmaz, diyor Fevzi. 
Avukat tutalım.” Yüzü asılıyor amcasının. Başlangıçta beş yüz 
mark verecek ama olsun. Arkası gelirse diye korkuyor her
halde. Yengesi, “Avukata Almanya’ya geldiğinden beri hiçbir 
olaya karışmadığını, derneğe bile gitmediğini söyleyin. 
Yazsın, etkisi olur” diyor. Hoşlanmıyor bundan, ama karşı da 
çıkmıyor. Anlamsız bir tartışma olur, ne etkisi olacak ki? Ertesi 
gün avukata gidiyorlar. Fevzi söylemiyor, o da hatırlatmıyor. 
Ne olursa olsun böyle şeylere sığınmak doğru değil, sanki 
herşeyi bırakmış gibi. Devrimciyim ben! Umut yok yine de? 
Avukatın yüz ifadesini anımsıyor. Güleryüzlü, ne söylediğini 
anlamıyor ama uzun açıklamalar yaptığına göre bir yol bu
labilir belki. Her avukatın görevinin durumu iyi göstermek 
olduğunu düşünüyor sonra. Sesindeki kayıtsızlık, masadaki 
dosyalar -o  da bir dosya olacak birazdan- kötü bir haber ile
tecekmiş gibi sık aralıkla çalan telefon, herşey umutsuzluk ve
riyor. Fevzi de öyle dedi zaten; avukat belki dosyanın yeniden 
incelenme süresini uzatır, ama sonuç değişmez. Ne yapmalı? 
Aptullah -Allah’ın belası herif- bir kere daha geldi, semaver 
sattı, sonra görünmedi. Yengeme göre çekiniyormuş bir il
ticacıya kız istemekten. Meslek, askerlik, en önemlisi oturma- 
çalışma izni yok; demek ki adam değilsin. Bu kadar basit! Q 
korkutucu duygu, boşluğu hissediyor; insanın içindedir tfme 
d e düşmekten korkar insan. Boşuna mı yaşadım bunca 
zaman, hiçbir şeyim yok^

'Dıpırı ~çıkmaya karar veriyor, arabaya da bakarım hem. 
Apartman girişinde posta kutularına bakmıyor. Bir daha 
göremedim onu. İzinden sonra başka bölgede çalışmaya 
başladı herhalde. Belki evlenmiş, çalışmıyordun Bu kadar 
çabuk mu? Neden olmasın, onun kadar güzel kız görmedim 
şimdiye kadar. Araba gitmiş. Boşuna kuşkulandım. Olsun, 
sürekli birşeylerden kuşkulanmak insanı tetikte tutar. Yoksa 
alışıp dikkat etmez olursun, ardından polis ve Türkiye. Ara
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banın yeniden gelebileceğini düşünerek caddeden değil, ara 
sokaklardan yürümeye başlıyor. Ne yapmalı? Kimse birşey 
de söylemiyor. Bekliyoruz, neyi? Umut yok. Fevzi yıl so
nunda Fransa’da kaçak işçiler için af çıkacağını, tanıdığı 
birçok insanın bunu heyecanla beklediğini söyledi. Önce an
lamamıştı. “Burada iltica başvurusu yapmış, henüz yanıt ala
mamış veya ilk reddi gelip de itiraz etmiş olanlar, Fransa’ya 
gidip işçi olmayı düşünüyorlar. Sının kaçak geçip, biz 
yıllardır burada gizli olarak çalışıyoruz diye başvuru yapıp 
aftan yararlanacaklar. Yine kaçak olarak geri dönecekler. Ge
lecekte burada kalmak olanakları olmazsa eğer, başka yer 
hazır olacak,” diye açıklamıştı Fevzi. Kolay değildi aslında, 
aftan yararlanmak için bazı belgeler gerekiyordu ama herkes 
bir yolunu bulup hallediyordu. Sormuştu Yusuf; hayır, Fran
sa’da hiç tanıdıkları yoktu.

Kızdı! Babası, amcası, yengesi, annesi, hepsi aynıydı. 
Yıllarca birbirlerine gidip gelirler, en uzaktaki akrabalarını 
bile merak eder, haberleşirler, ama en gerekli yerde 
tanıdıkları olmaz. Beklerler şimdi olduğu gibi. Bilinen sorun 
dayatınca kendini, sanki ilk kez haberleri oluyormuş gibi 
şaşırıp korkarlar. Ardından suçlamalar başlar. Kimbilir ne ne 
yaptı Yusuf, bize söylemiyor ve olmuyor işler.

Sıkıntıyla sigara aradı cebinde. Yok, evde bıraktım. 
Köşedeki büfeye gitti. Marlboro ve çakmak aldı. Burada alış
mıştı sigaraya, özellikle Marlboro’ya. Yakıyorsun, sönmüyor 
içsen de içmesen de. Bir kere başlanınca kendiliğinden 
sonuçlanan işler gibi. Ardarda birkaç nefes çekince sinirleri 
yatışır gibi oluyor. Ne yapmalı! Yok, işe yarar yapabileceğim 
hiçbir şey yok. Selçuk yok, Kerim yok, ailesi de yanında 
değil. İşler onların düzeltebileceği boyutu da aştı zaten. Ken
dine bile kızamayacak kadar güçsüz. Korkuyor. Yirmi üç 
yaşındayım ve hiçbir işe yaramıyorum. Nasıl oldu bu?

Çok şeydim ben, sahip olmayı isteyebileceğimden de
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fazla şey. Bir fakülte ve kocaman bir mahallenin sevilip 
sayılan insanıydım. Başka yerlerde de tanırlardı beni ama 
bunlar bile yeterli. Çok şey yapmadım ama yapanlann 
yanında bulundum. Selçuk’la birlikte girdikleri kahvelerde 
babasından yaşlı adamların kalkıp ona yer göstermelerini 
anımsadı. Utanır, nasıl davranacağını bilemezdi. Selçuk’a 
bakar, ne yaparsa onu izlerdi. Sonra koptu herşey. Okula, 
mahalleye gidemez olduk, birbirimizden de ayrıldık. Birlikte 
olabilseydik bu kadar kötü olmazdı durum. Herkes bir 
köşede kendi sorunlarıyla meşgul. Kerim’e baksana, bir kere 
aramadı bile. Selçuk kim bilir nerede? Birlik var gibi 
görünüyor önce, beklenmedik şeyler olunca da herkes başı
nın çaresine bakıyor. Beceren kurtuluyor, beceremeyen...

Ali, aptal! kendini de yaktı beni de. Ne ilgim var kahve 
taramakla? Olayları yeniden düzenliyor kafasında. Kah
velere gittiğimizde Selçuk’u dinlemekle yetinmeyip söz alıp 
konuşsaydım, bu tür eylemlere karşı olduğumu anlat- 
saydım sürekli. Polis gerekli bilgiyi alır, Ali’den duysa bile 
inanmazdı benim böyle birşey yapabileceğime. Olmaz! 
Selçuk yanındaki birisinin konuşmasından, hele onun an
lattıklarından farklı şeyler söylenmesinden hoşlanmaz. 
Söze karışır, karşı çıkar, ekleme yapar ve insanlar hiçbir şey 
anlamaz senin konuştuklarından.

Ailemden ayrılmasaydım, o evde hiç kalmasaydım, sa
dece tanısaydım Selçuk ve Kerim’i, yakın ilişkim olmasaydı. 
Karanlık hayatının nasıl olabileceğini düşünemiyor bile. O 
zaman çok istemişti, nasıl da rahatlamıştı yeni bir çevreye gi
rince. Genişlik; aile, akrabalar, hep aynı sözler, davranışlar, 
günler yoktu artık. Yurtlar, mahalle, okul, çatışmalar, 
afişleme, yazılama; akıp gidiyordu hayat. Mutluydu, dışarda 
duramazdı. Çok güzel bir park gibi. İçeriye nasıl girdiğini 
fark etmiyorsun bile. Yürüyorsun arkadaşlar arasında binbir 
renk ve güzellik içinde. Birden çıkış para vereceksin. Yok!
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Çevre kuşatılmış polislerle, kaçılamıyor. Ne zaman dağıldı 
gruplar? Herkes için ayrı bir kapı var nerdeyse, öylesine il
gileniyorlar tek tek.

Afişi bu sırada gördü. Bakmamasına karşın gördü. Geniş 
ilan tahtasında çok renkli, desenli onlarca afiş arasında, rast- 
gele birisinin üzerine yapıştırılmış, sarı zemin üzerine siyah 
yazılı bir kağıt. Büyük değil ama dikkat çekiyor. Türkçe. 
“İdamlar durdurulsun! Cezaevlerindeki özgürlük mah
kumlarını destekle! Açlık grevine katıl.” Demir parmaklıklar, 
darağacı, yerde yatan insanlar çizilmiş bir de. Hayret, Al
manya’da eylem bile yapıyorlar demek. Duvarlardaki yazıları 
önce şaşkınlıkla okumuş sonra alışmıştı, ama bunu hiç 
düşünmemişti. Hangi örgüt acaba? Adres var, isim yok. Sa
dece Dayanışma Komitesi yazıyor. Saatine baktı, öğle bile 
olmadı daha. Frankfurt’ta ama gitmeli, akşam da bizimkiler 
gelmeden dönerim eve.

İstanbul’da iken de her eyleme giderlerdi; bazen hep bir
likte, bazen yalnız Selçuk’la. Kaç kez grev çadırlarını ziyaret 
etmişlerdi. Hoşlanmazdı oradaki insanlardan ama giderdi. 
Yurtların hareketli, her an birşey olması beklenen havası 
yoktu çadırlardı. Hareketsizlik, bekleyiş. Bazen gece faşistler 
veya polis baskın yapar, yağmurda su girer içeri, grev 
uzadıkça ilgi azalır ve insanların birkaç kuruş için bu kadar 
zahmete girmelerini anlayamazdı. Bir de açlık grevi görelim 
bakalım.

Durak yakındı zaten, gelen otobüse bindi. Açlık grevi, ha- 
pishanelerdekileri desteklemek için. Kimbilir neler oluyor, 
gazeteler de yazmıyor. Buradaki eylemleri duyuyorlar mıdır 
acaba? Sanmam. İstanbul’da bile insanların birbirinden ha
beri yok. Kerimle bile orada ayrıldık, burada karşılaşabildik. 
Ya açlık grevi yapılan yerde bizimkiler de varsa? Endişe ve 
hüzün birlikte oluyor içine. İnip geri dönmeyi düşünüyor bir 
an. Ne söyleyeceğim onlara? Birden çok yalnız hissediyor
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kendini. Yüzünü denize dönerek kürek çeken bir insanın, 
dönüp sürekli arkasında var sandığı karayı göremeyince 
korkması gibi. Su ve yalnızlık, bizimkiler bile yabancı gibi 
artık.

Otobüs gidiyor, inemiyor da. Hiçbir şey görmeden 
bakıyor dışarıya. Hayat geniş bir yay çiziyor sanki, bi
zimkilerden ayrılıp bizimkilere giden. İnsan yeniden karaya 
çıksa bile denize açıldığı nokta olmaz bu. Yine de denizde 
kalmaktan iyidir. Buradakiler beni tanımaz, tanıtırım. 
İstanbul’da gördüğüm, katıldığım eylemleri,Selçuk’u -adını 
mutlaka duymuşlardır- anlatırım. Ve neden olmasın? 
Geçtikleri ağaçlı caddenin güzelliğine dalıyor bir an. Fransa 
işini de çözümleyebilirler. Mutlaka orada da vardır bi
zimkiler. Bugün pazartesi de değil, hayret şansa bak. O so
kakta yürümeseydim, afişi görmesedim, haberim bile ol
mayacaktı. Başlayalı çok oldu mu acaba açlık grevi? Bir 
sorun var ama; ne zaman geldiğimi öğrenince, kaç aydır ne
redeydin diyecekler mutlaka. Ne yapayım, bilmiyordum. 
Sahte pasaportla geldim, bir süre evden çıkamadım. İlticaya 
başvurdum sonra. Frankfurt’ta kalmıyorum, sizleri ara
yabileceğim bir yer de yok. Rastlantı sonucu buldum, 
kuşkusuz bu ülkeyi bilen insanlar olarak, daha o anlatmadan 
soracaklardı iltica başvurusunun durumunu. Yine de 
kızacaklardı mutlaka bu kadar zaman aramadığı için. Bi
zimkiler, diyecekti alayla, yengemle amcam, sözde yıllardır 
burada yaşıyorlar ama hiçbir şeyden haberleri yok. Çok da 
korkuyorlar. Öyle olmasaydı çoktan bulmuştum sizleri.

Otobüsten inip adresi buluncaya kadar sürekli tekrarladı 
bunları. Kendisi de iyice inanmıştı artık.

Açlık grevinin yapıldığı yer eski bir depoya benziyordu. 
JDışardaki aydınlıktan girince bir an çevresini seçemiyordu 
insan, boş gibi görünüyordu. Yarı karanlığa alıştıkça 
gördüklerine bakmaya başladı tek tek. Duvar boyunca yere
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yataklar serilmiş, bitişik. Üzerlerinde battaniyeye sarınmış in
sanlar var uyuyan veya sessizce oturan. Tavanda aydınlatma
yan bir ampul yanıyor. Solda kapının yanında masa ve birkaç 
sandalye. Üç kişi oturuyor, birisi Alman. Yusuf a bakmıyorlar 
bile. Duvarlara o sokakta gördüğü afiş yapıştırılmış, bir de 
pankart aynı içerikte. Gözlerini kısarak dip tarafı da görmeye 
çalışıyor. Tam seçemiyor aslında, gördüklerinin devamını 
düşünüyor. En az otuz kişi var. Ortada dikilip durduğunu 
fark edip birkaç adım atıyor. Yatanlardan birisi gözlerini açıp 
ilgisizce bakıyor ona. Ne yapmalı şimdi? Mezarlık öncesi bek
leme yeri gibi burası. Açlık grevi böyle oluyor demek. Ya
taklardan birine otursa, olmaz. Açlık grevinde değil ki. En 
iyisi masaya gitmek, yönetici olmalılar oturduklarına göre. 
Dipten birisinin kalkıp geldiğini görünce duruyor, konuşu
ruz belki.

Selçuk! Yüzünün her çizgisini görmesine karşın iyice 
yaklaşıncaya kadar tanıyamıyor. Çok zayıflamış ve aradan 
geçen uzun gibi görünen zamanı birden atlayamıyor insan. 
Sarıldılar. Kaskatı bir bedene dokununca irkilip, bir an ken
diliğinden geri çekilir gibi oldu Yusuf. Ne olmuş bu adama 
böyle? “Dışarda oturalım,” dedi Selçuk. Başıyla onayladı 
Yusuf. Eskisi gibi, beraberken ne yapacaklarını o belirledi. 
İki iskemle alıp duvarın dibindeki gölgeye karşılıklı otur
dular.

"Ne oluyor?”
Sorgulayan bir sesle soruyordu. Şaşırdı Yusuf klasik güzel 

soru ve yanıtları beklerken. Korktu da ona bakınca. 
Zayıflayan yüzündeki gözleri derinden ve keskin bakıyordu. 
İçindeki gerilim yüzüne vurmuştu. Beden eridikçe duygular 
ve istekler kendilerini daha açık ortaya koyuyorlardı sanki.

“Anlamadım!”
“Kerim devrimciliği bırakmış. Geçmişe, mücadeleye, hiçbir 

şeye inanmıyormuş artık. Onunla birlikteymişsin.”
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Her yandan çevirip bir an önce ezmek istermiş gibi, 
konuşuyordu.

“Yok, dedi Yusuf zorlukla. Böyle birşey yok.”
“Kerim’i görmedin mi?”
“Gördüm, yani rastlantı sonucu karşılaştık. Yanında bir 

kız vardı.”
“Ne konuştunuz?”
Ne olmuş bu adama, bu kadar saldırgan olmuş? Eskiden 

başka örgütlerin insanlarıyla tartışırken böyle konuşurdu.
“Fazla birşey konuşmadık,” diyor çaresiz bir sesle. Herkes 

kimi bulursa ona mı saldırıyor yükünü mutlaka boşaltmak 
zorunda olan bir gemi gibi, ne ve nereye olursa? “Kızla işi 
varmış, hemen gitti. Kimsenin kendisiyle ilgilenmediğinden, 
kalacak ev ve para bulamadığından söz etti.”

“Herkesin durumu böyle değil miydi sanki? Ben bu
labiliyor muydum? Hepimiz aynı yokluğu paylaştık, ayrıcalık 
istemeye ne hakkı var?”

Başıyla onaylayarak dinliyordu Yusuf. Kendiliğinden 
yapıyordu bunu içindeki sıkıntı artmasına karşın. Beni Kerim 
yerine koyuyor.

“Devrimcilik; ağır kayıplar verdiğimiz, herşeyin kötü 
gittiği, adama en fazla ihtiyaç duyulan dönemde ortadan kay
bolmak, kendi güvenliğini sağlamaktan başka şey düşün
memek midir? Neden randevuya gelmediniz, ilişki kurmak 
için çalışmadınız? Sizi bulmak için gitmemem gereken en 
tehlikeli yerlere bile gittim.”

Başını eğiyor Yusuf karşı çıkmak isterken. Bilmiyordum, 
düşündüm ki yakalanmış olabilirsin. O zaman belki ben de. 
Ezberlediklerini söylemekle yetiniyor yanıt yerine, İstanbul’u 
karıştırmadan. Soru beklemesine karşın ilgilenmiyor Selçuk. 

“Kerim’i nasıl bulabiliriz?”
“Bilmiyorum. Bir daha aramadı.”
“Nasıl yani? Yeniden buluşmak için bile konulmadınız mı?”
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“İstedim, telefon numarası da verdim, ama gitti, aramadı.” 
İnanmaz gözlerle bakıyor Selçuk. Kerim’le anlaşıp ona 

söylemediğimi mi sanıyor? Olamaz bu.
“Hiçbir şeyle ilgilenmiyor Kerim. Kendince çözmüş bu

radaki sorunlarını. Benimkileri anlattım, yol bile göstermedi.” 
“Mafya ile mi çözmüş sorunlarını?”
“Bilmiyorum. Yurtdışına hapishanede tanıdığı bir ka

badayı aracılığıyla çıkmış. Hamburg’da onun bir adamının 
yanında kalıyordu.”

“Anlaşılıyor!”
Selçuk’un inandığını hissediyor artık, Kerim’i saklamıyor 

ondan. Hem neden yapsın bunu, eskiden de hoşlanmazdı bu 
adamdan.

“Ali nasıl yakalandı.”
İzlenimlerini, köşede ayrılmalarını anlatıyor. Sonra bağlant- 

koptu işte.
“Bunu hiç düşünmemiştim. Evi boşaltmak için Kerim’in 

Ali’yi gönderdiğini ve orada yakalandığını düşündüm hep. 
Yine hatalı Kerim. İçinizde en deneyimlisi oydu. Kimseyi ya
kalatmadan kaçmak için bir yol bulmalıydı. Kahvede 
konuşurken keskin, hiçbir şeye aldırmaz görünüp, ilk ak
silikte herkes kendini kurtarsın demek; bu mu devrimcilik?” 

Onaylıyor Yusuf. Orada Selçuk olsaydı bir yol bulurdu 
mutlaka. Başına gelen bunca şeyin sorumlusu Ali değil 
gerçekte, Kerim. Arkadaşlarını bırakıp gidiveriyor hemen. 
Gelir gelmez nasıl kız bulduğunu bile anlatmadı. Ben 
çözdüm, sen de ne yapacaksan yap. Kerim’in, o kızın -neydi 
adı- etkisi altında kaldığını söylüyor.

“Kız onu evden kovmuş, diyor Selçuk söylediğini an
latmakta zorluk çektiği belli olan bir sesle. Şimdi ne yapıyor, 
kimse bilmiyor.”

Dudaklarına gelen gülümsemeyi engellerken başını 
çeviriyor Yusuf. Demek öyle, o kadar kolay değilmiş. Kerim
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de başaramadı. Oysa nasıl da havalıydı o gün. Yaptığını 
sanıyormuş sadece, o kadar.

“Onu bulabileceğimiz hiçbir yol yok, değil mi?”
“Yok,” derken şaşkınlıkla baktı Selçuk’a. Ne gerek var? 

Yüzünü bile görmeye değmez.
“Sigaran var mı?”
Ona verip kendisi de yakıyor. Buradaki işlerini ne yaptığım 

soruyor. Önemli değil der gibi omzunu silkiyor Selçuk konuş
madan. Önemsememenin yanlışlığını, sahte kimlikle kalma
nın tehlikelerini, Almanya’da iltica koşullarının zorluğu-nu 
anlatıyor. Fransa olanağından söz ediyor.

Terliyor Selçuk kesik kesik nefes alırken. İskemleden düşer 
gibi oluyor bir an. Kendini toparlayıp duvara yaslanıyor om
zuyla, gözleri kapalı. Duymuyor artık söylediklerini. İçeriye 
koşup masada oturanları çağırıyor. Üçü birden geliyorlar. 
Selçuk’u kucaklayıp dipteki yatağına götürüyorlar. Birisi par
maklarının arasından sigarayı aldıktan sonra alnına ve şakak
larına kolonya sürüyor. Sararan yüzü iyice zayıf gösteriyor 
onu. Bir Alman -doktor olmalı- nabzını tutup birşeyler istiyor. 
Ötekilere gitmelerini işaret ediyor. Yusuf birkaç ke? dönüp ba
karak masaya gidiyor.

“Tanıyor musun onu?”
Çağırınca en önde koşan uzun boylu, bıyıklı, zayıf aaapj 

soruyor. Başını sallıyor Yusuf.
“Bu üçüncü oluyor, bir haftadır açlık grevindeyiz. Doktor. 

kesinlikle sigara içmeyin diyor ama dinleyen kim. Selçuk 
hem Çok zayıf, hem çok içiyor. Baygınlık geçiriyor o zaman 
da. Bir de çok sinirli. Nedensiz herkese bağırıyor sık sık. 
Aslında açlık grevi için saptananlar arasında yoktu, son anda 
geldi, çok ısrar etti ve katıldı. Türkiye’de çok iyi bir yoldaş
mış diye duyduk. Herkesin sinirleri gergin, tatsız bir olay ol
masa bari.”

Yusuf’a bakıyor, artık bunları konuşursun onunla der gibi.
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Ne olmuş bu adama, ne olmuş?
Selçuk kendine geliyor. Battaniyeye sarınıp oturuyor ya

takta. Tuzlu ayran getiriyorlar, içiyor. Hareketleri çok yavaş. 
Gelmesini işaret ediyor. İyi, konuştuğu adam da nasıl ve ne 
zaman geldiğini sormaya başlamıştı zaten. Gidip yatağın 
kenarına oturuyor yavaşça. Bardak tutan eli titriyor sürekli. 
Üşüdüğü için büzülmüş, iyice küçülmüş bir hali var. Be
lindeki silahı Kerim’den bile hızlı çeken Selçuk bu mu?

Bir süre konuşmadılar. Yeniden ayran içmedi Selçuk. Boş 
bardak elinde -istemişler vermemişti- gözleri dalgın öylece 
oturuyordu.

“Şu adamı görüyor musun, dedi Yusuf demin konuştuğu 
kişiyi göstererek, diyor ki...”

“Nedim, boşver onu! Tamer’in adamı.”
Anlamamıştı ama sustu Yusuf. Dışarda güneş yön değiş

tirmiş kapının ağzını aydınlatıyordu. Dip taraf daha da ka
ranlıktı şimdi. Yataktakiler teker teker kalkıp dışarıya çıktılar. 
Masada oturanlar da iskemle ve birkaç yatak taşıdılar güneşe. 
Selçuk kıpırdamadı yerinden. Kimse kalmamıştı içerde.

“Ne yapacağız şimdi?”
Böyle soru sormazdı. Yapar, açıklar, ikna eder, herkes de 

katılırdı. Anlamadan yüzüne baktı.
“Kerim’i bulup tuttuğu yoldan çevirmemiz gerek henüz 

geç olmadan. Sonra grubu yeniden kurmalıyız. Ali yok ama 
buradan da birkaç kişi bulabiliriz.”

“Nasıl yani?”
“Örgütün durumu iyi değil. Burada Tamer diye bir adam 

var, sorumlu. Yenildik, yanlış yaptık gibisinden sözler edi
yor. Bakma sen görünürdeki canlılığa, büyük bir dağınıklık 
var. Küçücük örgütlerle yapılan birlik toplantılarından çok 
kişi hoşlanmıyor ama kimse ne yapacağını bilmiyor. Sözde 
eylem yapıyorlar, açlık grevi. Hiçbir etkisi olmayan, insanla
rımızı da bitiren bir eylem. Önce beni almak istemediler. Ben
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gelmeden Nedim’e -Frankfurt sorumlusu- hakkımda haber 
ulaşmış. Israr ettim girdim. Yarın eleştirince, sen eylemde 
yoktun diyeceklerdi. Her gün idamların durdurulabilmesi 
için daha etkili eylemler yapılması gerektiğini, ülkede süren 
direnişi anlatıyorum. Nedim ve birkaç kişinin hoşuna git
miyor ama ötekiler benden yana. ”

“Neler olduğunu anlamamıştı, ama iki taraf vardı işte: 
Selçuk ve karşı taraf. Nerede yer alacağını düşünmezdi bile. 
Yalnız Kerim’i bulup da ne yapacaklardı? Sordu.

“Anlamadın mı? Onun durumunu bize karşı silah olarak 
kullanacaklar. Onları tanımıyorsun ama senden haberleri 
var. Hamburg’da bana senin de Kerim’le birlikte olduğunu 
söylediler. Yıpratma politikasına şimdiden başladılar.

Şaşırdı, biraz da sevindi Yusuf. Tanımadığı kişiler ken
disinden söz etmek gereğini duyuyordu.

“Nasıl bulacağız Kerim’i?”
“Hamburg’a gidebilir misin?"
“Giderim!”
“Sana bir adres vereceğim, demek. Orada tarif edeceğim 

birini arayacaksın. O bize Kerim’i bulabilir. Yalnız başka ad 
kullan, Yusuf deme. Neden aradığını sorarlarsa, akrabasıyım 
dersin. Kerim’e burada olduğumu ve hemen seninle birlikte 
gelmesi gerektiğini söyle. Al getir onü.” Kapıya bakıyor. “Bi
razdan içeriye girerler, o zaman kalk. İsteseler bile konuşma, 
seni tanımasınlar.”

İçinde endişe kımıldıyor, evdekiler.
“Hemen mi gitmem gerekiyor?”
“Yarın. Aynı saatte gelirsin. Para sorun değil, bende var.”
Nedim içeriye girdi, bir an baktı onlara, biraz oyalanıp 

çıktı. Yusuf sesini iyice alçaltarak, “Neden böyle yapıyorlar 
dersin?”

“Bilmiyorum. Türkiye’deki örgütlenme, hangi koşullarda 
savaştığımız hakkında yeterli bilgileri yok, veya geçmişimizi
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yanlış değerlendiriyorlar ve mutlaka büyük hatalar bulmak 
istiyorlar. Bulamayınca uydurmaya çalışıyorlar. Sapma için
deler veya ülkeden onlardan bilgili ve deneyimli, savaşmış 
insanların gelmesinden hoşlanmadılar. Bunların birisi veya 
hepsi doğru olabilir. Önemli olan yanlış yapılıyor, tehlikeli 
ve engellememiz gerek. En azından buradaki yöneticilerin de 
Mahir’e inandıklarını sanmıyorum, ne şimdi ne de geçmişte."

Duruyor bir an konuşmaktan yorulmuş gibi, nefesi sıklaştı 
yine.

“Kerim’i bulup getirebilirsen eğer, Türkiye’de savaşmış üç 
kişi bir arada olursak yine, önemli bir çekim merkezi ya
ratabileceğimize inanıyorum. Başarı daha kolay olur o 
zaman.”

Teker teker ağır adımlarla içeriye giriyorlardı. Yatakların 
ve masanın da taşınmasını beklediler. Onlar yerlerine ko
nurken kalktı Yusuf, sessizce, önüne bakarak çıktı dışarıya. „

Çağıran olabileceği düşüncesiyle hızlı yürüdü bir süre. İki 
sokak sonra yavaşladı. Arkadaşları olması gereken in
sanlardan kaçmak zorunda kalacağı hiç aklına gelmemişti 
önceden. Arkasına baktı, kimse yoktu. Birden kötü birşey 
yaptığı duygusuna kapıldı. Kimsenin dikkatini çekmeden git
mek zorunda kalmak ise derinleştirir korkuyu. Ya başa
ramazsak? Kerim’i bulamazsam, bulsam da getiremezsem; ge
tirsem, yine birlikte olsak ve birşey yapamazsak. Benden yana 
olanlar var diyor Selçuk, kaç kişi? Kerim beni dinler mi? Bu so
runun önceden aklına gelmemesine şaşarak duruyor. Neden 
söylemedim bunu? Son karşılaşmamızda o kadar ilgisiz, te
peden bakan adam nasıl gelir benimle? Geriye dönüyor. 
Olmaz bu! Gidip anlatmalı Selçuk’a, başka yol bulmak gerek. 
Birkaç adım atınca duruyor yeniden. Selçuk anlatmaya 
başlayınca kendiliğinden onaylayacağını hissediyor. İkna ola
cak inanamadan. Vazgeçiyor dönmekten. Değişen birşey ol
mayacak ve yarın gel dedi üstelik.
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Kaç gün kalırım Hamburg’da Yol beş saat. Sabah bi
zimkilerin ardından hemen çıksam evden, akşam dönebilir 
miyim? Ancak birkaç saat zaman kalıyor Kerim’i bulmak 
için. Derneği sonra o adamı bulacağım da, o beni Kerim’e 
ulaştıracak. En az birkaç gün alır. Evdekilere ne söyleyecek? 
Uygun bir gerekçe bulmak olanaksız. Kaç aydır tek geceyi 
bile evden uzakta geçirmedikten sonra birkaç geceliğine 
gitmek. Açıkça söylese; Hamburg’a gidip bir arkadaşı ara
yacağım, önemlidir. Olmaz, diyecekler. Başına gelenler yet
medi mi, ne arkadaşı? Çıkıp gitse evden, İstanbul’da da öyle 
yapmıştı. Kavga etmişler ama ilişkileri kopmamıştı, hatta ai
lesi aramıştı önce.

“Seni yakalanmaktan kurtardık, buraya getirdik. Bunu mu 
yapacaktın bize?” Yengesi böyle diyecekti kuşkusuz, amcası 
onaylayacak, Fevzi susarak izleyecekti konuşmayı. Korkuyor 
insanlar, çok korkuyorlar; çıkıp gitmek, sonra dönmek 
olmaz şimdi. Herşey biter bu kez, başka şey de yok üstelik. 
Selçuk neden kendisi aramamış Kerim’i Hamburg’a gittiği 
zaman? Başkası yok mu, bir de ben mi kaldım? Yok, hiç 
kimse yok Selçuk’la beraber, bulmaya çalışıyor. Olsaydı Al
manya’yı daha iyi bilen birisini gönderirdi çoktan. Geçmiş 
yeniden çıktı karşısına işte, zorlukla kazandığı herşeyi is
teyerek ve hiçbir güvence vermeyerek.

Masadakilerle konuşmamakla hata yaptığını düşünüyor. 
Selçuk ilgilenmiyor, ne iltica, ne Fransa. Ötekiler belki bir 
çözüm bulurdu ama Selçuk’la birlikte olduğum için il
gilenmezler artık. Kerim haklı. Ali de böyle kaldı yalnız 
başına, herkes bıraktı onu. Selçuk’a sorsaydım keşke neden 
böyle yaptığını. Randevuya gelmedin demek kolay; gelip ya
kalandım, ne olacak? Gitti, unutalım denecek. Yanıtı hep 
aynı Selçuk’un: Benim var mı, benimle kim ilgilendi? Çok 
değişmiş, zayıflamış, sinirli. Birden ortaya çıkan, isteyen, 
insanın hayatını alt üst eden insanlardan Selçuk. Yardım
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etmek istiyor ona kendisine zararlı olmayacak bir yol bulup. 
Kerim’i bul, getir, birliktelik, Nedimleri bozguna uğrat, eskisi 
gibi olur mu o zaman? Açlık grevine almak istememişler. 
İstanbul’da kimse düşünemezdi bile böyle birşeyi. Sonunda 
katılmış ama ne yapabilir yalnız? Belki haklı da değil o kadar, 
abartıyor durumu. Buradakiler, tanımıyorum, keşke ma
sadan hemen kalkmayıp konuşsaydım biraz. Belki gerçekten 
vardır Selçuk’la birlikte olanlar. Yok canım, Kerim gibi o da. 
Yaptım sanıyor başkasını da inandırıp yapamadan. Nedim, 
yönetici o, kızgın ama hoşgörülüydü Selçuk bayıldığında. 
Tatsız bir olay çıkmaması için...

Önünde yürüyen iki kıza bakıyor, bedenlerinin kıvrımlarını 
araştırıyor ince giysilerinin altında. Önceden bu kadar uzun ve 
dikkatli bakamaz, utanırdı kimse görmese bile. Bu işi çözmek 
gerek. Beklemekle olmuyor, herkes kendi derdinde. De
nesem? Nasıl, kiminle? Adımlarını hızlandırıp öne geçiyor. 
Bunlarda iş yok; birisinin yaşı küçük, ötekinin boyu kısa.

Adımları onu garın yakınına götürmüştü. Kalabalık, 
işyerlerinin dağılma saati. Pantolonlu etekli, sarışın kumral, 
blüz veya tişört giymiş yüzlerce kadın yürüyor kaldırımda. 
Hiçbirisini kaçırmamaya çalışarak bakıyor gözleri yo- 
ruluncaya kadar. Yüzlerin içinden bir tane bulamayacak 
mıyım? Susadığını hissediyor. Şu birahaneye girmeli. Hiç de 
hoş değil içerisi. Kadınlı erkekli masalarda veya tezgahta 
kızarmış patates yiyorlar. Garsona bira söylüyor. Alıştı 
sayılır eskisi kadar dokunmuyor artık. Farklı birşey içfnek 
de garip olur burada. Tezgaha yaslanıp birkaç yudum 
alıyor.

Ne gündü be! Polis kuşkusu, afiş, açlık grevi, Selçuk, 
Kerim’in durumu. Dopdolu geçti hiçbir şeyi çözmeden. Bir 
kapı kapandı sanki arkasında. Görebileceğim herkesi gördüm 
geçmişten, eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey hissetmeden 
düşünüyor Selçuk’u. Eskiden herkese yardım ederdi, tüm so
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runlarıyla uğraşırdı en yakmındakilerin. Şimdi dinlemedi 
bile. Çok değişmiş, Kerim gibi.

Güvenmiyorum! Birden gelivermişti sözcük akima başka 
açıklama gerektirmeyen bir yanıt olarak. Ali’yi yapayalnız 
bıraktılar, koskoca örgütü mahvettiler, şimdi de sen-ben kav
gasına düştüler. Selçuk onlara atıp tutuyor, onlar Selçuk’a. 
Bitti herşey ama daha farkında değiller bunun. Perdeye inatla 
bakarak filmi düşünüyorlar, gördüklerini sanarak. Sinema 
boş, perde karanlık; bitti herşey, anlamayanlar dışında her
kes için. Kendine hâlâ çok güveniyor Selçuk, başarırız diyor. 
Şurada garsondan bira bile isteyemez oysa.

Mutlu bir yudum alıyor biradan. Türkiye değil burası, o 
kendisini üstün zannetsin. Değil sorunları çözmek anlamıyor 
bile.

Şu kız gülümsedi mi, bana mı öyle geldi? Yarın git
meyeceğim. Berii bulamaz. Bir gün karşılaşırsak yine rast
lantıyla, güvenmiyorum diyeceğim. Başka bir şey de konuş
mayacağım. Şimdi burnu havalarda ama hele sorunlar bir 
bastırsın, bakalım yapayalnız ne yapacak o zaman? Kerim 
haklı, kimlerin peşinden gitmişiz.

Yeniden gülümsedi kız. Kalbi hızla çarparken karşılık 
verdi kendiliğinden. Aptallık etme, bir fırsatı kaçırdın zaten. 
Daha ilgili görün. Yüzü hazır, kızın ona bakacağı anı kol
lamaya başladı. Yalnız, çok iyi. O da bira içiyor ve bitirmek 
üzere. Ya kalkarsa birazdan, peşinden giderim. Gözlerini 
ayrmadan birkaç yudum alıyor. Bira parasını da bırakıyor 
tezgaha gerektiğinde çabuk davranabilmek için. Hâlâ önüne 
bakıyor, kaldır başını biraz. Kısa kollu bir blüz giymiş, alt 
tarafını göremiyor. Orta boylu, sarışın sayılmaz. Göğüsleri 
büyük değil gibi, olsun. Açık giyinmemiş, hoşuna gidiyor bu. 
Aldatır mı beni, Kerim’inki gibi kapı dışarı eder mi? Belki sev
gilisi vardır, yok ama gülümsedi bana. Onu şortla düşünüyor, 
postacı kızmkine be ızer mi bacakları? İçini çekiyor, he
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yecanla, olmalı artık. Ne söyleyeyim ona? Bildiği Almanca 
sözcükleri geçiriyor aklından; sevmek, arkadaş, konuşmak, 
evlenmek. Bir cümle kuruyor, olur mu, bakalım. Kız bu
lunduğu tarafa bakıyor yeniden, kısacık, gülümsemeden. 
Çantasını açıyor, kalkacak. Birasını bitiriyor ilgisiz görünme
ye çalışarak. Aptallık yapma Yusuf, haydi Yusuf! Gevşetmeye 
çalışıyor kendini, rahat ol. Sonra unutuyor bunu kalkıp 
yürüyen kıza bakarken. Pantolon giymiş. Hayal kırıklığı 
sevinçle birlikte geliyor. Postacı kız gibi göstermiyor her 
yanını. Bana bakar gibi yaptı, açıkça değil yan gözle.

Peşinden caddeye çıkıyor. Aralarına hemen birkaç kişi 
giriyor. Kaybedebilirim onu! Hızla yürüyenler çarparak 
yaklaşıyor iyice. Baksa, ne söyleyeceğim? Caddede olur 
mu, nasıl anlar? Yavaşlayıp bir vitrine bakarak geçiyor kız, 
o da kendiliğinden biraz uzakta kalırken. Sokulamıyor, ak
sini istemesine karşın. Evine kadar izlesem, olur mu, korkar 
belki. Ne olacaksa burada! Bir sokağa sapıyor, ilerde tram
vay durağı var ve kimse yok sayılır. Gidiyor! Yanından 
gççen siyah saçlı bir genci durduruyor.

“Almanca biliyor musunuz kardeş?”
“Evet,” diyor ondaki heyecana şaşırmış.
“Söyleyin şu Rızâmda evlensin benimle.” Kızın sallanan 

kalçalarına bakıyor bir an, gidiyor! “Ne isterse yaparım, hiç 
sorun olmam. Haydi söyle ona lütfen, evlensin benimle.”
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XIV

“Selim,”
Mektubun başlığını yazmadan önce hayli düşünmüştü. 

Eskiden böyie şeylere takılmazdı oysa. “Selim abi,” benden 
büyük ama olmaz, garip geliyor. “Kardeşim Selim,” olmaz; 
“Merhaba,” tam da bunu söyleyecek durumdayız sevinilecek 
birşey varmış gibi. “Yoldaş,” yazılmaz, ne olur ne olmaz.

Kaç gündür bu mektubu düşünüyordu. Yazacaklarını de
ğil, nasıl göndereceğini ve başlığını. Ev adresine yazamam, 
gözetleniyordur. İşyeri de aynı durumdadır. İlişkileri ondan 
daha fazla olanlar da var ama durumlarını bilmiyorum. Selim 
yardım eder mi? “1971’de THKP-C zor duruma düşünce de 
örgütsel ayrılık yaşanmıştı, demek tarih tekrarlanıyor,” diye 
düşünür, ama eder.

Aynı işyerinde çalışan bir genci anımsamıştı sonra, Fahri. 
Sempatizandı, adı herhangi bir olaya karışmamıştı. Ona 
gönderirim mektubu,zarfın içine de bir kağıt koyarım bunu 
Selim’e ver diye. Yapar mı? Ne iş be! Hangi adımı atacak 
olsak, yapar mı, olur mu diye sormak zorunda kalıyoruz. 
Mektubu görünce Selim’in ne yapacağını düşünüyor. Şaşırır 
mı, mutlaka, ama belli etmez. Eve götürmeden işyerinde 
uygun bir köşede okur, gerekli yerleri ancak kendisinin an
layacağı şekilde not eder, mektubu da yok eder. Korkar,
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belki de çok; önemli değil, istediğimi yapsın da.
“Bırakıldığını duydum. İstanbul’dan gelen birisi söyledi. 

Umarım iyisindir. Herşeyi ve herkesi elden geçiriyorlar bu 
dönemde. Durumları aynı ama başlarına gelen olaylar çok 
farklı insanlar var. Ali’den hiç haber alabildin mi? Birdenbire 
çok şeyle karşılaştı, eminim ne olduğunu tümüyle anlaya
mamıştır bile. Hakkında iddianame hazırlandı mı? Tek mi 
yargılanıyor, yoksa İstanbul davasına mı soktular? İkincisi 
daha iyi; kendisi tutmasa bile birkaç avukatı birden olur ken
diliğinden, hem de kurtulma şansı artar. Olanağın varsa ona 
biraz para gönder. Hiç ilgilenemedik bugüne kadar. Ya
pabileceğimiz birşey yoktu, ama kötü oldu.”

Turgut’u, genç karı kocayı da sorsam mı? Tanımaz onları 
ama duymuştur belki.

“Son yakalananların durumu hakkında bilgin var mı, bil
miyorum.” Anlar ne demek istediğimi.

"Yusuf’u gördüm. Kerim’i duydum sadece, göremedim. 
Yusufla konuştuk, mücadele etmek gerektiğini kabul etti. 
Sonra bir daha gelmedi. Nereden bulabileceğimi de bil
miyorum. Kerim için, devrimciliği bıraktı deniyor. Pis işlerle 
uğraştığını duydum. Arıyorum, açıkçası biraz da korkuyoaım 
bulmaktan. Bir yıl önceki kendinden ne kadar uzaklaşmış? 
Ölüme bile birlikte gidebileceğim bir insanın böylesine 
değişmesini anlayamıyorum. Her zor dönemde olur bunlar, 
1971’deki gibi diyeceksin. Olağan da olsa, ilk kez ve en 
yakınında karşılaşınca insan şaşırıyor. Yıllarca birlikte ol
duklarının böylesine değişmesine karşın aynı kalmak, kal
makta inat etmek, acı ve yücelik veriyor insana. Özellikle 
dikkatli olmak gerek bu dönemde. Bir kaynama başlarsa 
insan, durmak için nereye tutunacağı hiç belli olmaz.”

Kalemi bıraktı. Yazarken bile bitkinleşiyorum, çok yor
gunum. Açlık grevinde iyice zayıfladım, ondandır. Mektuba 
devam etmeyi denedi, içinden gelmiyordu. Kalktı masadan.
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Birkaç gün önce Frankfurt’ta demekte tanıştığı ve iyi anlaştığı 
Necati’nin eviydi burası, kentin biraz dışında. Akşam olmak 
üzere, sabahtan beri yalmz ama bir mektubu bile bitiremedi 
daha. Bıktım! Uğraşmaktan değil, insanlardan bıktım. Herkes 
kendine bir sorun bulup onun peşinden koşuyor. Yusuf il
tica, Kerim -  herhalde kadın ~, Tahsin kçndi güvenliği, 
başkaları da kimbilir neyin peşinde. Eskiden bunlardan söz 
etmek bile ayıp sayılırdı. Herkes koşuyordu, yöneticiler 
koşucuları düzenlerdi. Şimdi ise insanları koşturmaya 
çalışıyoruz. Hareketsizleştik, köreldik; değil eylem yapmak, 
eylemi düşünemez olduk. Kiminle yapacaksın? İnsanların 
korkularına, küçük çıkarlarına uymaya başladık biz de. 
Olağan karşılıyoaız en azından. Birlik yapalım, rahatlar in
sanlar. Tarihimiz, değerlerimiz tahrip oluyormuş, kime ne? 
Birliği de becerseler bari. Öfkeyle oturdu yerine.

“Değişen yalnız bizim evdekiler mi? Buradaki sorumlu in
sanlardan çok değişik düşünceler duydum: Yenildik, büyük 
hatalar yaptık, tek başımıza birşey değiliz, ne olursa olsun 
birlik yapmak gerek. Bu düşünceler ve onlara uygun ey
lemler dağınıklığı çözülmeye götürüyor. Kerim ve Yusufun 
da bunlardan etkilendiğini sanıyorum. Kendimizi küçüm
seyerek ve birkaç kişilik örgütleri de abartarak yetişmedik 
biz. Bunca işi de böyle yapmadık. Biz halkız. Halk herşeydir. 
Yine de ihtiyaç duyar başkalarına, ama onların kendisi ol
madan bir hiç olduğunu bilerek. Anlatıyorum bunları, inan
mak istiyor çoğunluk. Yüzlerinden anlıyorum bunu, ama 
öyle bir şaşkınlık var ki toparlamak zaman alacak.

Mustafa Özenç’i astılar. Burada on gün açlık grevi yaptık 
engellemek için. Yararsızlığını bilmeme karşın katıklını ey
leme. İdam haberi gelince de herkese bağırıp çağırdım. 
Kimse sesini çıkaramadı. İdamları durdurmak için Köln’de 
yapılan eylem birliği toplantıları da fiyaskoyla bitti. Anlaşa
madılar. Buradaki birlikçilerin prestiji büyük darbe yedi.
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Bana karşı kullanabildikleri tek yöntem, aleyhimde de
dikodu yaparak tecrit etmek. Başaramayacaklar.

Oradaki arkadaşlara bu durumu ilet. Burada bizim Yusuf 
ve Kerim’den haber alabilirsen hemen bildir. Geçmişle tüm 
ilişkilerini kesebileceklerini sanmıyorum. Burada veya orada 
bağlantıları vardır mutlaka.”

Biraz da Almanya’dan söz etmeyi düşündü, vazgeçti 
sonra. Önemli konular var şimdi.

Adresini verebileceği sürekli kaldığı bir yer yoktü. Tah
sin’in adresini yazdı. Biraz korkar ama ben ikna ederim onu.

İmza yerine adının baş harfini yazdı.
Zarf aradı çekmecede yok. Bir an önce göndermem gerek 

ama Necati’yi bekleyeceğiz çaresiz. Selim’le konuşabilsem iyi 
olurdu, telefonla da değil yüzyüze. Bütün denizlerin suyunu 
içebilecek kadar güçlü hissederken insan kendini, bağırır ve 
sesinin yankısını duyarsa yalnızca, küçülüverir büyük 
düşüncelerinin içinde. Bunu anlatırdı bana, nasıl oluyor?

Güzeldi. Güzel miydi? Kalabalık her zaman güzeldir, or
tadan çekildiğinde arkasında bir çöp yığını bıraksa da. Kimse : 
yok mu bağıranı dinleyen? Bağır yine de, sesini unutmazsın 
hiç olmazsa.

Ayağa kalkarken başı döndü, iskemleye tutundu. Yalnız 
zayıflamaktan değil bu, içim boşalmış. Selim’e yazsa mıydım 
nesnesi olmayan bir gölge gibi hissettiğimi kendimi. Yo
ruldum, insanları taşımaktan yoruldum. Sırtımdan düşüp gi
diyorlar, onlarsız daha da zayıf oluyorum ne garip. Kimse 
kalmadı. Selim’in de haber alabileceğini sanmıyorum. Yusuf 
gelmez artık, Kerim de. Yazık! Yeniler, bakalım ne ya
pacağız? İşe yarayacak mı bildiklerim, daha geçen yıl herşeyi 
hemen açıklayabilen bilgilerim. Selim olsaydı burada, 
konuşurduk. Cevap gelsin telefon edeceğim, ne olursa 
olsun.

Güçsüz müyüm, güçlüyüm. Bu da yoruyor beni.
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Teybin düğmesine bastı. Aslında radyo dinlemek isterdi, 
ama ancak geceleri Türkiye’nin Sesi’ni iyi çekiyordu. Ha
berler, özellikle şarkılar, hele İstanbul olursa içinde. Nem
lenen gözlerini sildi koluyla. Sessizce çalışıyor teyp bir süre. 
Necati rastgele şarkılar çekmiş bantlara arada boşluklarla. 
Hüzünlü bir kadın sesi başlıyor birden;

“Çiçek kokularından iki bahardan uzak 
Yeniden yeniden herşeye başlamak."
Yeni mi çıktı bu şarkı, yoksa ben mi yeni duyuyorum? 

Bilmiyorum, bilmiyorum...

Ağustos 1987 - Haziran 1989
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