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Kimse olduğundan fazlasını söyleyemez.

Emerson
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Benim de sevdalar geçti başımdan.
Şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış;
Zamanla anlıyor insan dünyayı.

Orhan Veli
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Herkes bir defa doğar, ben iki defa doğdum.

Yaşam benim için, her tarafın buz tuttuğu bir aralık 
gecesi, sabaha karşı bitmiş olmalıydı. Beş yaşındaydım. 
Yıllardan 1939, aylardan Aralık. 6,5 şiddetinde bir dep-
rem, bütün Erzincan Ovası’nı yerle bir etmişti. Yıkılan 
evlerin altında ölüme terk edilmiş binlerce insandan biri 
de bendim.

Sarsıntı o kadar şiddetliydi ki, yatak odamızda an-
nem beni birkaç kez kucağından yere düşürüp gene yer-
den kapıp kapıya yönelmeye çalışıyor ama bir türlü ba-
şaramıyordu. Babam oda kapısındaydı. Bu işlemeli ahşa-
bın pirinçten sarı bir tokmağı vardı. Onu güçlükle çevi-
riyor, kapıyı çekiyor fakat kapı, kasasından ayrılmıyor, 
açılmıyordu. Açabilseydi kapıyı, yok olacaktı. Çünkü 
kapının ardındaki görkemli sofa, evin diğer kanadıyla 
uçup gitmişti. Bir yerlerden ürpertici bir uğultu geliyor-
du. Birkaç dakika geçmeden çatırtıyla bütün tavan üze-
rimize çöktü. Üçümüz de yere düştük. Tavanı, karyola-
nın sarı pirinç ayakları tutuyordu. Tavanla aramızdaki 
yükseklik, karyola demirlerinin yüksekliği kadardı. İçin-
de yağlıboya sarı desenlerin oynaştığı, işlemeli, süslü bir 

Hükümlü
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tavandı. Tatlı yeşil bir boya egemendi tavana. Ama, beş-
on karış üstümüzdeki tavanın artık süsleri de, yağlıboya 
rengi de görünmüyordu. Zifirî bir karanlığa gömülmüş-
tük. Uğultu kesilmişti. Hiçbir şey duyulmuyordu. Sağır 
bir sessizlik kaplamıştı etrafı. Birbirimizi biraz olsun gör-
meye yardım eden mangaldaki ateşti.

Erzincan kış memleketidir. Ekim sonlarında başlayan 
kar, bahara kadar kalkmazdı. Isı hep sıfırın altında. Bu ne-
denle gün boyunca gürül gürül yanan çini ve sac sobalar-
dan yatmadan önce, bütün ev halkı ateş kürekleriyle köz-
leri çekip kocaman bakır mangallara doldururdu. Böylece 
sabaha kadar görece bir ısı sağlamaya çalışılırdı.

Odamızdaki bakır mangal da o günün közleriyle dol-
durulmuştu. Depremin şiddetinden uzun bacakları üs-
tünde dengesini koruyamamış, bakır tepsisinden fırlayıp 
yan yatmıştı. İçindeki ateş alaca bir aydınlık yaratıyor, 
çevreyi azıcık olsun seçebilmemizi sağlıyordu.

Devrilmiş mangalla, saatlerce, birkaç metrekarelik 
hücrede burun buruna durduk. Ne bir kıvılcım ne bir 
köz sıçradı. Oysa bu tatlı aydınlığı veren mangal, fünyesi 
çekilmiş el bombasıydı. Bir kıvılcımın sıçraması bu hüc-
rede yanıp kömür olmamız için yeterliydi. O karlı kış 
gecesi bütün şehir, böyle devrilen binlerce mangal nede-
niyle yanmış, binlerce insan vücudu enkazın altında bu 
yüzden kömür olmuştu.

Adam öldürme suçundan, idam cezasına çarptırılıp 
cezası henüz infaz edilmemiş bir hükümlü, o gece elin-
deki kazmayla, sabaha karşı bir ev yıkıntısına vura vura 
açtığı delikten, başka birini öldürmüş ellerini uzatınca, 
benim çocuk bedenimi buldu.
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İlk doğuşumu elbette hatırlamıyorum ama bu ikinci 
doğuşum, hâlâ taze duruyor belleğimde.

Beni ağır ağır çekti enkazın altından, dışarı çıkardı. 
Sonra kucağına alıp ayağa kalktı.

Çocuk başımı omzuna koydum. Ceketi ıslaktı, ter 
ve tütün kokuyordu. Genç bir adam olmalıydı. Ne adını 
bildim ne yüzünü gördüm. Konuşmadım, konuşmadı. 
Tuğla, kerpiç, kırılmış tahta ve marsık yığınlarından oluş-
muş bir moloz yığınını düşe kalka indik, yere vardık.

Toprak diz boyu kardan bembeyaz. Gökyüzü alabil-
diğine karanlık. Karanlığa yansıyan, karanlığı sarmalayan 
yangın kızıllığı... Karın üstünde, gecenin içinde bütün 
Erzincan Ovası yanıyordu. Bitip tükenmek bilmeyen ço-
cuk ve kadın çığlıkları dolduruyordu geceyi. Gece siyah 
değildi, kızıldı.

Oturduğumuz evle komşu evi ayıran dar bir sokak 
vardı. Arnavut kaldırımlı. Ama kaldırımlar İstanbul’da-
kilere benzer türden değil. Daha düz, daha geniş yüzey-
li. Yazın ayrıklarında çimler, minik çiçekler biterdi. Son-
ra, komşu evin bahçe duvarı. Ardında güngörmüş, dur-
gun bakışlı bir salkımsöğüt ve bir sürü çelebi kavak.

Mahkûmun omzundan bakıyorum ne söğüt, ne ka-
vaklar, ne bahçe duvarı... Hepsi yok olmuş. Karın üzerin-
de bir düzlük ve yer yer enkaz yığınları... Ağaçlar kökle-
rinden sökülmüş, düşüp kara gömülmüş. Yıkılıp yerle 
bir olmuş evden söküp getirilmiş kalas parçalarından 
yakılmış bir ateş... Çevresinde bir sürü insan ve bitip tü-
kenmek bilmeyen çocuk ve kadın çığlıkları...

Mahkûm yere çömeldi, oturmadı. Beni dizleriyle 
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göv desi arasına aldı. Çok genç olmalıydı. Hiç konuşma-
dı. Konuşmadım. Öyle durduk. Ceketi ıslak, ter ve tütün 
kokuyordu. Gökyüzünün siyahını koca kızıl alevler yalı-
yor, Erzincan yanıyordu. 

Bir şehrin nasıl yandığını, yanarken ilk kez görüyor-
dum. Son görüşüm de bu oldu. Yanan şehirlerin acısını 
daha sonraları sadece kitaplarda okudum ya da dinledim.

Kurtuluş Savaşı edebiyatının muhteşem örneklerin-
den biri olan, İkinci İnönü Zaferi’ni müjdeleyen, Mustafa 
Kemal’e telgrafla gönderdiği cephe raporunu, İsmet Paşa 
şu cümleyle bitirir: “Düşman binlerce maktülleriyle dol-
durduğu muharebe meydanını silahlarımıza terk etmiştir... 
Bozüyük yanıyor!..” Düşünebiliyorum Bozüyük’ün niye 
yandığını. Ama, Neron’un Roma’yı niye yaktığı anlaşılır 
gibi değil. Yazdığı şiirdeki yangın sahnesini daha inandı-
rıcı kılmak için yangını yaşamak istemiş! Bir insan kendi 
keyfine nasıl yakar bir şehri? Biz mert felaketlerin ço-
cuklarıyız: su baskınları, seller, depremler, işgaller, bun-
larla gelen yangınlar... Örneğin Uşak, Manisa, İzmir...

Ve Kayserili bir nefer,
Yanan şehrin kızıltısı içinden gelip,
Öfkeden, sevinçten, ümitten ağlaya ağlaya,
Seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz’i... 

Aksaray ve Fatih yangınlarını da lise yıllarımda ho-
cam Ernest Mamboury’den dinlemiştim. Erzincan Yangı-
nı’nı ise, kocaman çocuk gözlerimle idama mahkûm, 
genç bir adamın kucağından seyrettim.

Sonra annemi getirdiler. İnce, uzun, esmer, iri göğüs-
leriyle... Bir battaniyeye sarınmıştı. Altında, pamukludan 
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pembe bir sabahlık. Bu sabahlığı annem daha uzun yıllar 
kullandı. Sonra devir teslim yapıldı. Genç mahkûm beni 
anneme teslim etti, gitti.

O diz boyu karın üstünde, kızıl karanlığın içindeki o 
adam kimdi? Enkazı kazıyarak beni toprağın altından çı-
karan, yaşamımı sürdürmeme olanak sağlayan o adam 
kimdi? Bunu ilk kez bu satırları yazarken düşünüyorum. 
O da yaşıyor mudur acaba? Yaşıyorsa, o geceyi ve beni 
hatırlıyor mudur, benim onu hatırladığım gibi? Ne kadar 
azdır yaşarken yaşadığımız şeyleri algıladığımız. Ne bü-
yük fırtınadır ki yaşam, (bu hız) neyi yaşadığımızı dü-
şünmeye çoğunlukla olanak bırakmaz.1

Genç mahkûmun ıslak ceketinden kurtulup anamın 
iri göğüslerine soktum başımı. Bütün bir hayatım bo-
yunca iri kadın göğüslerine olan çılgın, çıldırtıcı tutku-
mu hiç kuşkusuz annemin ve çerkez evlatlık Gülter Ab
la’nın göğüslerinin dehşetine bağlamak gerekir.

Sonra babamı da getirdiler, böylece tamamlandık.
Babam da enkazın altından mahkûmların yardımıyla 

çıkmıştı. Konuşmuş muydu onlarla? Bilmiyorum. Hapse 
mahkûm ettiği adamların, hayatını kurtarmaları karşısın-
da, ne gibi duygular içindeydi? Bilmiyorum. Daha sonraki 

1. Bundan on yıl kadar önceMilliyet gazetesi benimle bir söyleşi yapmıştı.
Gazeteciyedepremdennasılkurtulduğumuanlatmıştım.BirkaçaysonraNev-
şehirMahpushanesi’ndenbanabirmektupgeldi.TürkiyeBarolarBirliği’ne,
Ankara’yagönderilmiş.Birlik,İstanbulBarosu’nagöndermiş,barodabana...
Mektupözetle şöyle: “39 depreminde babam Erzincan Mahpushanesi’ndeydi. 
Seni ölümden kurtaran o olmalı. Ben de Nevşehir mahpushanesindeyim. Sen de beni 
kurtar.”(16Mayıs2003tarihliMilliyetgazetesi)Bunu,röportajıyapanÜmran
Avcı’yaanlattım.Haberyapmakistedi.“Sakın,”dedim.“Aksi halde çeşitli ceza-
evlerinden mektuplar yağmaya başlayabilir: Seni kurtaran Nevşehir Mahpushane-
si’ndekinin babası değil, benim babamdı. Sen onu bırak beni kurtar,” şeklinde.
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yıllarda bunları ona sormak aklıma gelmedi. Pişmanım. 
Ama, bir çağlayan gibi zaman. Milyarlarca su zerreciğin-
den oluşmuş, yukarıdan aşağı uğultular, köpükler, ışıklar 
içinde sıçrayıp akıyor. Ömrümüz, zamanın içinde su zer-
recikleri kadar. Ömür ve zaman birbirinden hem ayrı 
hem birbirinin aynı. Bu su zerreciklerinden birini, bir an 
yakalayıp ondan yola çıkarak çağlayanın tamamını kavra-
mak, olası değil; (zaman-ömür-zihin) içerik prizmalar 
gibi. Birbirlerini iten vagonlara benziyor. İlk itici gücün 
başladığı yerle gücün son bulduğu yer karışıyor. Üst üste 
geliyor. Sadece filmi geriye oynattığımız zaman (o da her 
zaman değil) –yaşamdan soluk alabildikçe– bazı şeyleri 
(zerreleri), nasıl görmemiş olduğumuza, nasıl duyumsa-
mamış olduğumuza, nasıl düşünüp algılayamamış oldu-
ğumuza, budala bir şaşkınlıkla bakakalıyoruz. Böylece, 
edinebildiğimiz bütün zenginlik, pişmanlık duygusunu 
aşamıyor.

Pişmanım. Çünkü o geceye ilişkin duygularını baba-
ma artık soramam. Çünkü babam artık yok.

Bir süre daha o ateşin etrafında kaldık. Sonra İzzet 
Akçal geldi. Bu cehennem gecesinin kahramanı İzzet 
Akçal’dı. İzleyen günlerin, gecelerin kahramanı gene İz-
zet Akçal olacaktı. Bizi olduğumuz yerden aldı. Önde 
Akçal, ardında biz, iki yanlı yanan sokakları, karın üstün-
de geçip Saray Meydanı’na ulaştık.

Kavakların çevrelediği bu alanın ortasında Hükümet 
Konağı bulunurdu. İmparatorluktan kalma taş bir yapı. 
Ana kapıya geniş, rahat merdivenlerle ulaşılırdı. Mustafa 
Kemal Erzincan’a geldiğinde bu kapının önünde fotoğ-
raf çektirmişti. Sağında Latife Hanım. Erzurum’a kadar 
uzanan yolculuğun duraklarından biriydi Erzincan. Lati-



25

fe Hanım’la su yüzüne çıkan, ilk ciddi sürtüşmenin oluş-
tuğu yolculuktu.

Mustafa Kemal’in önünde fotoğraf çektirdiği Hükü-
met Konağı’nın yanında Ziraat Bankası. O da imparator-
luktan kalma bir taş yapıydı. Kemerli, büyük pencereleri 
vardı. Sağda, adliye binası. Kapısında iki mermer sütun. 
Tek katlı. İçeride uzun, geniş holün iki yanına sıralanmış 
dizi dizi odalar, mahkeme salonları, kalem odaları.

Depremden önce daha çocuk yaşımda, bu ahşap ta-
banlı holde tanışmıştım adliye koridorlarıyla. Kalemler, 
mahkeme salonları, kürsüler, zabıt kâtipleri, başefendiler, 
yeşil yakalı cüppeler, kırmızı yakalı cüppeler, daktilo ça-
tırtıları, karası parmaklara bulaşan karbon kâğıtları, mü-
başir haykırışları, kaygılı insan bekleyişleri, sabrın erdem 
dolu sessizliğiyle ilk defa burada tanışmıştım, o yaşımda.

Babamın kucağından, geçerken bakıyorum, bu yapı-
lardan hiçbiri yok. Hepsi yerle bir olmuş; taş, tuğla yığı-
nına dönüşmüş. Fırat’ın kollarından birinin oluşturduğu 
ufak adacığa varıyoruz. Burada yeni cezaevinin inşaatı 
için çalıştırılan mahkûmların yattığı üç-beş tahta baraka 
var. İzzet Akçal, bizi bu barakalardan birine yerleştiriyor, 
tekrar şehre dönüyor.

Dünyaya ikinci defa geldiğim o, 27 Aralık gecesi, 
tahta bir ranzanın üstünde, anamın sıcaklığına sığınarak 
uykuya daldım.

Çığlıklar, ölüm, uzakta kalmıştı. 
Yaşıyorduk
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