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Bu roman, Tazmamart Zindaný’nda 
kal   mýþ eski bir mahkûmun tanýk olduðu 
ger  çek olaylara dayanýlarak yazýlmýþtýr.

Kitap hem Aziz’e, hem de hayatýnýn 
son  baharýnýn ýþýðý olan gencecik oðlu 
Ré da’ ya adanmýþtýr.
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Uzun zaman boyunca, ölümün ru hu nu arýn dý-
ran ka ra taþý aradým. Uzun za man der ken, düþün dü-
ðüm þey, sadece bir da ki ka, ama uzun ve son suz bir 
da  ki ka için bi le ol sa için de bir ýþýk pý rýltýsý, gö zü-
mün de rin lik le ri ne yapýþýp ka la cak, ka sýklarýmýn 
bir sýr gi bi ko ru yup sak la ya caðý bir kývýlcým görme yi 
inatçý bir umut la bek le di ðim dip siz bir ku yu, diþ le-
rim le, týrnaklarýmla kaz dýðým bir deh liz. Taþ ora da 
du ra cak, göðsüme yer le þe cek ve ge ce le ri min son-
suz  lu ðu nu bes le ye cek ve bu me zar da, in san lýktan 
çýk mýþ bir adamýn kürekle vura vura deri si ni yüzdü-
ðünü, gözünün nurunu, sesini ve mantý ðý ný söndür-
dü ðünü hissedecek. 

Za ten mantýk ne iþe ya rar ki gömüldüðümüz, 
daha doðrusu yerin dibine sokulduðumuz o yerde; 
günahýn kefaretini ödeyecek kadar zaman, gerektiði 
kadar gece yaþayalým diye bir hava deliði býrakmýþ-
lardý; ölümü kurnazca bir yavaþlýða itmiþlerdi böy-
lece; hiç acelesi olmayan, artýk içlerinde olmadý ðý-
mýz bütün insanlarýn, bize bekçilik edenlerin ve bizi 
tamamen unutmuþ olanlarýn zamanýný elinde tutan 
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bir ölümdü bu. Ah o ya vaþlýk! Yara bere içindeki 
te ni mizi kuþatan, ya ra nýn ka buk tut ma ya baþ la ma-
sýn dan önce uzun süre açýk kal masýna fýrsat veren 
esas düþmandýr o; san ki sönme liy mi þiz gi bi, yüre ði-
mi zi usul usul uykunun sa kin rit miy le çarptýran o 
ya vaþlýk, biz den uzak ta ya nan ve mut lu lu ðun yu mu-
þaklýðýyla eri yen bir mum. Sýk sýk o mum aklýma 
ge li yor du, bal mu mun dan de ðil de hayatta kalýþýmýzý 
sim ge le yen, son suz bir alev yanýlsamasý yaratan 
ya bancý bir mad de den yapýl mýþtý. Bir de ko ca man 
bir kum sa ati ge li yor du aklýma, içindeki her kum 
ta ne ci ði, te ni miz den kanýmýzdan bir ta ne cik ti, 
zaman bu  lun du ðu muz çu ku rda ilerle dik çe za man 
için de kay  bet ti ði miz bir avuç ok si jen di.

Ama biz ne re dey dik? Ora ya geldiðimizde ba kýþ-
larýmýz artýk yoktu. Ge ce  miy di? Çok mümkün. 
Ge ce bi zim ar ka daþýmýz, va tanýmýz, dünyamýz ve 
me za rý mýz ola cak. Ýlk edin di ðim bil gi bu ol du. Ya þa-
ma ya de  vam edi þim, yapýlan iþ ken ce ler, ölüp ölüp 
di ril mem, hepsi ge ce nin tülü üze rin de kayýtlýydý. 
Bu nu he men öðren dim. San ki öte den be ri de bi li yor 
gi biy dim. Ge ce! Ah, o be nim don muþ toz yor ganým, 
buz gi bi bir rüzgârýn ba cak larýmý, mit ralyöz dip çi ði-
nin ez  di ði par mak larýmý acýtýnca ya dek eðip büktü-
ðü ka ra aðaçlý alaným. Ge nel de ‘ge ce olu yor’ de nir, 
oy sa ora da ge ce ol mu yor du, da ima vardý, hep ora-
daydý; týpký iþ ken ce ye ma ruz ka lan ki mi in san larýn, 
acýla ra da ya na bil mek için büyük bir tel kin gücüyle 
be den le rin den sýyrýlýþlarý gi bi, hiç bir þey his set me-
me yi ba  þardýðýmýz an da bi le, acýlarýmýzýn kra li çe si 
ola rak, on larýn tümünü du yarlýðýmýzýn karþýsýna 
di ki yor du. O in san lar be den le ri ni iþ ken ce ci le re tes-
lim edi yor lar ve olanlarý unut mak için ya bir du aya 
sýðýnýyor lar ya da iç le ri ne ka panýyor lardý.
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 Ge ce bi zi giy di ri yor du. Baþ ka bir âlem de ol sa, 
bi ze yo ðun bir ih ti mam gösteriyor derdik. Ke sin lik-
le ýþýk yok. As la en ufak bir ýþýk sýzmasý bi le yok. 
Ama gözle ri miz, bakýþtan yok sun ol sa lar da, bu 
du ru ma uyum sað lamýþlardý. Zi fi ri ka ranlýðýn için de 
gö rüyor duk ya da gördüðümüzü sanýyor duk. Gö rün-
 t üle ri miz ka ranlýkta kýpýrda yan, bir bi ri ni ite le yen, 
hat ta süra hi yi de vi ren ya da ki mi le ri nin mi de 
kramp larýna ça re ola rak sak ladýklarý ba yat ek mek 
par ça larýný oynatan gölge ler di.

Ge ce artýk ge ce de ðil di, çünkü ne gündüzü ne 
yýldýzý ne ayý ne de göðü vardý. Biz ken di miz ge cey-
dik. Her þe yi miz bütünüyle ge ce ye ait ti, be den le ri-
miz, so luk alýþýmýz, kalp çarpýntýlarýmýz, kendiliðin-
den bir du var dan öte ki ne gi den el le ri mi zin do ku nu-
þu, çünkü uzam canlýya ait bir me zarýn bo yut larýna 
in dir gen miþ ti – canlý sözcüðünü her te laf fuz edi þim-
de onun ye ri ne canlý ka lan de mem ge re ki yor, ama 
aslýnda ben bir canlýydým, en uç yok sun lu ðun, so nu 
ölümden baþ ka bir þey ola ma ya cak de ne yi min için-
de ya þa ma ta hammül eden bir canlýydým, ama tüm 
bun lar tu haf bir bi çim de ya þa ma ben zi yor.

Ýçin de bu lun du ðu muz her han gi bir ge ce de ðil-
di. Bi zim ki nem li, çok nem liy di, yapýþ yapýþ, kir li, 
ýslak, in san ve fa re si di ði ko kan, bi ze bir sürü ku dur-
muþ köpe ðin iz le di ði gri bir at üze rin de gel miþ olan 
bir ge cey di. Artýk hiç bir þe yin þaþýrtmadýðý yüzle ri-
mi ze aðýr man to su nu atmýþtý, hayýr, o man to nun 
üze   rin de ufacýk güve de lik le ri bi le yok tu, ýslak kum-
dan bir man toy du o. San ki cenazemiz kaldýrýlmýþ 
gi bi, her türlü hay van dýþkýsýyla karý þýk bir top rak 
te ni mi zin üze ri ne yayýldý. Hayýr, man to nun için de 
esen rüzgâr bi ze he men ölme me mi zi sað  la ya cak 
ka dar ha va ve ri yor du, bi zi ya þamýn uzaðýnda, ölü-
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mün tam yaný baþýnda tut ma ya an cak ye te cek mik-
tar da. Bu man to ton lar ca aðýrlýktaydý. Göz le görün-
mez, ama bu na karþýn el le tu tu la bi lir di. Ona do kun-
du ðum da par mak larýmda ki de ri yok olu yor du. 
Ge cey le te mas et me mek için el le ri mi ar ka ma 
saklýyor dum. On larý böyle ko ru yor dum, ama ýslak 
çi men to nun so ðuk lu ðu kaç kez, baþýmý yere yas-
layýp yüz üs tü ya ta rak, el le rim ye ri ne alnýmýn acý-
masýna razý ola  rak, be ni po zis yon de ðiþ tir me ye zor-
ladý. Ýki acýdan birini seçmek de mek olu yor du bu. 
Pek de öyle de ðil. Tüm be den acý çek me liy di, is tis-
nasýz her nok ta sý. Me zar öyle bir þe kil de yer leþ ti ril-
miþ ti ki (ya þa ma özgü bir sözcük da ha, ama ki mi 
kü çük þey le ri ya  þam  dan al ma ya de vam et mek 
kaçýnýlmaz) be den ak la ge le bi le cek her tür acýyla 
karþýla þa bil sin, on larý ola bi le cek en büyük ya vaþlýkla 
göðüs le sin ve baþ ka acýlar çe ke bil mek için ha yat ta 
ka la bil sin.

 Ne ti ce de me zar üç met re bo yun da, bir bu çuk 
met re ge niþ li ðin de bir hücrey di. Özel lik le al çak 
ya pýl mýþtý, bir el liy le bir altmýþ arasý. Ayak  ta du ramý-
yor dum. Pis le mek ve iþe mek için bir de lik. On san-
ti met re çapýnda bir de lik. De lik be de ni mi zin bir 
par çasýydý. Varlýðýný çar ça buk unut mak, bok ve 
si dik ko ku su nu hiç duy ma mak, hiç bir þey duy  ma-
mak ge re ki yor du. Bu run týka mak söz ko nu su de ðil-
di, hayýr, bur nu açýk tu ta rak hiç bir ko ku al ma mak 
ge re ki yor du. Baþ langýçta zor ol du. Bu bir eðitimdi, 
fay dalý bir çýlgýnlýktý, mut la ka ba þarýlmasý ge re ken 
bir sýnavdý. Ora da va r ol ma dan va r ol mak. Du yu-
larýný ka pat mak, on larý de  ði þik bir ta ra fa yönlen dir-
mek, on la ra baþ ka bir ya þam ver mek, san ki bu 
çu ku ra be ni beþ du yu suz at mýþlardý. Me se le þuy du: 
San ki on larý bir gar da ki ema  ne te býrakmýþým, küçük 

13



bir ba vu la yer leþ tir mi þim, hep si ni pa muk la ra ya da 
ipek le re iyi ce sarýp sar ma lamýþým ve son ra iþ ken ce-
ci le rin ula þa ma ya caðý, hiç kim se nin ula þa ma ya caðý 
özel bir ye re koy mu þum gi bi ya pa caktým. Ge le cek 
hakkýnda id di alý bir ku mar.

Bu çu ku ra týpký bir kum çu valý, in san gö rü nü-
münde bir pa ket gi bi düþtüm, düþtüm ve hiç bir þey 
his set mi yor dum, hiç bir þey his set mi yor dum ve hiç-
bir ye rim acýmýyor du. Hayýr, an cak yýllar ca acý çek-
tik ten son ra bu du ru ma ulaþtým. Hat ta acýnýn ba na 
yardýmcý bi le ol du ðu na inanýyo rum. Acý çe ke çe ke, 
iþ ken ce göre göre, ya vaþ ya vaþ be de nim den kop ma-
yý ve ken di mi bu çu kur da ki çýyan lar la müca de le 
eder ken görme yi ba þarmýþtým. Üste çýkmýþtým. 
Ge ce  nin öte ki ta rafýndaydým. Ama ora ya var ma dan 
ön ce ge  ce nin uç suz bu caksýz deh li zin de asýrlarca 
yürü mek zo run da kaldým.

Ya taðýmýz yok tu, hatta þil te ye ri ne geçecek ne 
bir par ça yo sun ne de üze rin de hay van larýn uyu duk-
larý bir de met sa   man ve ya hal fa vardý. Her bi ri mi ze 
üze  ri ne 1936 ra kamý basýlmýþ ikiþer gri bat ta ni ye 
da ðýttýlar. Bu ima lat yýlýný mý göste ri yor du, yok sa 
ya vaþ ölüme mah kûm edi len lere mah sus özel bir 
sim ge miy di aca ba? Ha fif ve da yanýklý bat ta ni ye ler 
has ta ne ko ku yor du. Her hal de de zen fek te edi ci bir 
mad de ye batýrýlmýþ týlar. Bu na alýþmak ge re ki yor du. 
Ya zýn pek iþe ya ra mý yor lardý. Bu na karþýlýk kýþýn, 
ye ter siz kalýyor lar dý. Bi ri ni kat layýp da racýk bir þil te 
oluþ tur dum. Ya na dönük yatýyor dum. Dönmek is te-
di ðim za man kat ye   ri ni boz ma mak için önce aya ða 
kalkýyor dum. Her se fe rin de, özel lik le ilk za man lar, 
baþýmý ta va na vu ru yor dum. 

Öte ki bat ta ni ye ye sarýnýyor dum ve baþýmý tu haf 
tu haf döndüren de zen fek tan mad de yi kok lu yor-
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dum. Bat ta ni ye ler ze hir liy di!

Top raðýn yarýlýp be ni yu ta caðýna kaç kez ken di-

mi inandýrdým! Her þey in ce den in ce ye he sap lan-

mýþtý. Do layýsýyla günde beþ lit re su ya hakkýmýz 

var dý. Bu mik tarý on la ra kim öner miþ ti? Muh te me-

len dok tor lar. Za ten su da ha ki ki iç me su yu de ðil di. 

Plas  tik bir süra him vardý, içi ne biraz su ko yup 

bü tün gün din len di ri yor dum. Süra hi nin di bin de toz 

ve sümüðümsü pis lik le rin karýþýmýndan bir ta ba ka 

olu  þu yor du. 

Ma demki her þe yi önce den düþünmüþler di, bel-

ki de hücre nin ze mi ni ni bir kaç ay ya da bir kaç yýl 

son  ra ye rin den oy na ya cak ve bi zi tam bi nanýn altýna 

kazýlmýþ top lu me zarýn içi ne ata cak bi çim de ta sar-

lamýþlardý.
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10 Tem muz 1971 ge ce sin den be ri yaþým yok. Ne 
ih  ti yar ladým ne de genç leþ tim. Yaþýmý yi tir dim. 
Ar týk yüzümden okun mu yor. Ger çek þu ki, va r 
ol ma dý ðým için ona bir yüz ve re mi yo rum. Hiçliðin 
yaný ba þýnda dur dum kaldým, ora  da za man yok, 
rüzgâra ka pýlmýþ, ha fif bir mel te min dal  ga landýrdýðý 
be yaz çar  þaf tan olu þan o uç suz bu caksýz sa hil de 
býrakýl mýþ, bað  rýna sýðýnan yýldýzlarýn, görün tü le rin, 
ço cuk luk dü þ  le rinin boþaltýldýðý gök yüzüne sav rul-
muþ, za  ma nýn için de ki her þey yok ol muþ, Tanrý 
bi le. Unut  ma yý öðren mek için bu ta ra fa yer leþ tim, 
ama as la ta ma men hiçlikte ol mayý ba þa ra ma dým, 
dü þün ce le rim de bi le. 

Fe la ket açýk bir gerçeklik, gökyüzünün mas ma-
vi ol du ðu bir günde  patlayan bir bora gi bi karþýma 
çýktý, gökyüzü öyle si ne ma viy di ki ka ma þan gözle-
rim bir kaç sa ni ye görmez oldu, ser sem le miþ ka fam 
san ki düþe cek miþ çe si ne eðil miþ ti. O gü nün ka na 
bu   lanmýþ ma vi nin günü ola caðýný bi li yor dum. Bu nu 
öyle si ne iç ten bi li yor dum ki ap tes aldým ve bo ðu cu 
bir ses siz li ðin hüküm sürdüðü odanýn bir köþe sin de 
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na maz kýldým. Hat ta ya þa ma, ilk ba ha ra, ai le ye, dost-
la ra, ha yal le re, canlýla ra ve da olarak bir nafile na ma-
zý da kýldým. Karþý te pe de bir eþek ba na in san larýn 
acýlarýný pay laþ mak is te yen hay van lar da ki o mah -
zun ve üzgün tavýrla baktý. Ken di ken di me þöyle 
de dim: “En azýndan o gökyüzünün ma vi ol du ðu nu 
bil mi yor ve akýta cak kaný yok.”

Þirat Sa rayý’nýn be yaz du var larýný þim di ha týrla-
yan var mýdýr? Örtüle rin üze rin de ki, yem ye þil 
çi men le rin üze rin de ki kaný hatýrla yan var mýdýr? 
Renkler hoyratça birbirine karýþmýþtý. Ma vi artýk 
gök  yü zünde de ðil di, kýrmýzý artýk vücu du muz da 
de ðil di, güneþ kaný alýþýlmadýk bir ça buk luk la 
yalýyor du; bi ze ge lin ce, gözle ri miz de yaþ lar vardý. 
Yaþ lar ken di li ðin  den akýyor ve artýk tek bir si lah bi le 
tu ta ma yan el le ri mi zi ýslatýyor du. Baþ ka bir yer dey-
dik, bel ki de pat lamýþ gözle rin yüzden fýrlayýp en se-
ye yer  leþ ti ði yer de, öte ki dünya daydýk. Gözle ri miz 
bem  be yazdý. Artýk ne gökyüzünü ne de de ni zi gö rü-
yor duk. Se rin bir rüzgâr te ni mi zi ok þu yor du. Si lah 
ses le ri bi te vi ye çýnlýyor du. Uzun za man yakamýzý 
býrakmayacaklardý. Bun dan baþ ka bir þey duy ma ya-
caktýk. Ku lak larýmýz seslerle doluydu. Asi le ri ta kip 
eden Sa ray Mu hafýz Alayý’na mý tes  lim ol muþ tuk, 
yok sa rüzgâr farklý yönden es me ye baþ layýnca ta raf 
de ðiþ ti ren su bay lar mý si lah larýmýzý alýp bi zi tu tuk-
la mýþ lardý, artýk bilemiyorum. Söyle ye ce ði miz hiç-
bir þey yok tu. Ka rar yet ki si ne sa hip ola ma ya cak 
ka dar önem siz emir kul larýydýk, sa de ce bi rer as ker, 
bi rer pi  yon duk. O yaz günle ri nin sýcaðýnda üþüyen 
bi rer be  den dik. El le ri miz ar kamýzda baðlý, ölüle rin 
ve ya ralýlarýn yýðýldýðý kam yon la ra atýlmýþtýk. Be nim 
ba þým iki ölü as ke rin arasýna sýkýþmýþtý. Kan larý 
gözle ri me gi ri yor du. O kan hâlâ sýcaktý. Ýki as ker de 
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dýþ ký larýný ve si dik le ri ni salýver miþ ti. Tik sin me ye 
hâlâ hakkým var mýydý aca ba? Saf ra kus tum. Baþ ka-
larý nýn kaný yüzünden akar ken bir adam ne yi 
düþünür? Bir çi çe ði mi, te pe de ki eþe ði mi, elinde 
kýlýç ye ri ne bir so pay la si lahþörlük oy na yan bir 
ço cu ðu mu? Bel ki de artýk hiç bir þey düþünmez. 
Be de nin den ayrýl ma ya, ora da ol ma ma ya, uyuduðu-
na ve kötü bir rüya gördüðüne inan ma ya ça ba lar. 

Hayýr, bu nun rüya ol madýðýný bi li yor dum. Zih-
nim ber raktý. Tüm uzuv larým tit ri yor du. Bur nu mu 
tý ka madým. Kus muk ko ku su nu ve ölümü ci ðer le ri-
me çe ki yor dum. Bo ðu la rak ölmek is ti yor dum. 
Ce set le rin yanýna kon muþ bir plas tik tor ba ya ka famý 
sok ma ya çalýþtým. Ama sa de ce bir askerin öfkesini 
üzerime çekerek enseme bir tekme yediðimle kal-
dým. Bi lin ci mi kaybettiðim için ce set le rin ko ku su nu 
duy  mu yor dum. Artýk hiç bir þey duy mu yor dum. 
Kur  tul muþ  tum. Ka val ke mi ði me inen bir dip çik dar-
be si be ni uyandýrdý.

Ne re dey dik? Etraf soðuktu. Bel ki de Ra bat 
as ke ri has ta ne si nin mor gun daydýk. Canlýlar la ölüler 
iç içeydi. Ki mi le ri in li yor du, ki mi le ri ka fa larýný du -
va ra vu ru yor lardý, ka de re, di ne, or du ya ve güne þe 
küfre di yor lardý. Dar be nin güneþ yüzünden ba þarýlý 
ol madýðýný söylüyor lardý. Güneþ fazla kýzgýn, faz la 
par  lak tý. Baþ ka larý þöyle haykýrýyor du: “Ne dar be si? 
Düs tu ru muz da mar larýmýzda ki kan dadýr: ‘Al lah, 
Va tan, Kral.’” Bu slo ganý iha net le ri ni baðýþla ta cak 
bir na ka rat gi bi tek rar edi yor lardý.

Ben su su yor dum. Hiç bir þey düþünmüyor dum. 
Boþ luk ta eri me ye, hiç bir þey duy ma ma ya, his set me-
me ye gay ret edi yor dum.
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