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Eleştirileri, önerileri ve Kürtçeye çevirileriyle  
Kayıp Söz’e ruhunu ve duygusunu kazandıran  

Kürt ve Türk arka  daşlarıma;

“Bizi karlarımız, kavaklarımız, kargalarımızla bırakıp  
gidi yor sunuz,” sözü, bu kitaba dönüşen dostlarıma;

Şiddeti, nefreti, savaşı aşıp insana ulaşmaya, insanın  
sesini yüreğinde duymaya çalışan herkese;

Sevgi ve teşekkürlerle. 
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Bir söz arı yor dum, bir ses duy dum...
Sö zün pe şin dey dim. Hoy rat ça kul lan dı ğım, ho var

da ca har ca dı ğım, sa bun kö pük le ri ne üf le yip tü ket ti ğim 
sö zün; hikâye yi baş la ta cak, sü rük le ye cek, son lan dı ra cak 
o ilk cüm  le nin. Bir tür  lü ya zı ya dö kü le me yen, tam ya ka
la dı ğı mı san dı ğım an da dü  şün ce nin bu lut su ha fif li ği ne 
ka rı şıp kay bo lup gi den cüm le... Yi tik söz... 

O se si duy dum, sö zü unut tum, se sin pe şin den git
tim.

Söz cük ler le oy na yan adam, dil cam ba zı, söz bü yü
cü sü. Adı nın üs tü ne ya pış tı rı lan, kim li ği ni ku şa tan bas
ma ka lıp öv gü yaf ta la rı... Hay ran ba kış lı, iyi ni yet li, bi raz 
da saf okur la rın, he veskâr ve hırs lı sa nat ede bi yat mu ha
bir le ri nin, yaz dık la rı nı zın ve ka de ri ni zin efen di si eleş tir
men le rin âdet ye ri ni bul sun di ye sor duk la rı, “Tezgâh ta 
ye ni ne var üstat?”  so ru su na, kas ka sıl ma sın dan iba ret, 
buz gi bi, ri yakâr bir gü lüm se mey le ver di ği baş tansav ma 
ce vap: “Baş lan mış bir şey ler var, epey ce ge liş ti, ya kın da 
görürsünüz.”

Oy sa için de sa de ce boş luk: “Ba kı şan yan sı sız ay na la
rın son suz lu ğa uza nan kor kunç, kı sır boşluğu.”  

Bir yer ler den duy du ğu bu ci la lı, kof cüm le den, bek
le nen bü yük ese ri çı kar a bil mek için gün ler, ge ce ler bo yu 

“Ço cuk la rı mi nik kur şun la mı  
öl dü rür ler anne?” 
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ken  di siy le bo ğuş mak tan yor gun düş mek. Ar dın da sa de
ce kek  rem si bir piş man lık ta dı bı ra kan, “kod adı: aşk”  iliş
ki ler ağın da de be le nip dur mak. Her bi ri ufak çap lı bir 
ye nil gi olan dö nüş ler: İçin de ka ra bir boş luk ve bo ğun
tuy la ye ni den kaç mak için eve; hep ora da, hep sev gi li, 
hep öl çü lü, hep uzak ka rı sı na; öv gü ve dost luk gös te ri le
ri nin ar dı na sak lan mış “Biz se nin ce ma zi yü lev ve li ni bili
riz” sı rıt ma la rı nı gör mez den ge le rek, ede bi yat çev re le ri
ne; ki mi ne re de, han gi ha va lar da, han gi dün ya lar da bu la
ca ğı nı bi le me me nin kor ku suy la es ki yol ar ka daş la rı na 
dön mek. Yol lar, ül ke ler, şe hir ler, otel ler, de  niz ler, li man
lar, in san lar; hep, “ya  şan tı olsun” di ye. İçi ne ya  pış mış boş
luk ve an lam sız lık duy gu suy la.

Bir söz’ ün pe şin dey di, yi tir di ği sö zün. Bir ses duy du. 
Şeh rin uzak tan uza ğa yan sı yan uğul tu sun dan ko

pup ge ce nin kas vet li ka ran lı ğı na bur gaç gi bi sap la nan; 
za ma nı ve mekânı aşıp yel gi bi, ka ba ran su lar gi bi uy ku
la rın, uy ku suz luk la rın kı yı la rı na vu ran bir ses.

Duy dum mu?
Uğul tu yu, fı sıl tı yı, ba ğı rı şı, ko nuş ma yı, mü zi ği, do

ğa nın se si ni, ses siz li ği ni du yar sı nız, ama çığ lı ğı duy maz
sı nız. Çığ lık üze ri ni ze ka pa nır, si zi sa rar, ku şa tır; beş du
yu ya al tın cı sı da ek le ne rek tek bir du yu olur, hüc re le ri
ni ze sap la nır. Ka rı sı nın, oğul la rı nı do ğu rur ken at tı ğı çığ
lık tan, bir ge ce ya nı  ba şın da bı çak la nan bir ada mın in san 
se si ne hiç ben ze me yen son çığ lı ğın dan, ka ra çar şaf lı bir 
ka dı nın –han gi sa vaş tı, han gi ça tış may dı, ne re dey di, ha
tır la mı yor– ölü ço cu ğu nun üze ri ne ka pan ma dan ön ce 
çar şa fı nı yır tıp bağ rı nı aça rak dün ya ya sal dı ğı, dal ga dal
ga ya yı lan çığ lık tan bi li yor: Çığ lık se si aşar, sus tu rur. Çığ
lı ğı duy maz sı nız, o si zi sa rar, ku şa tır, pe şin den sü rük ler, 
içi ne çe ker. Çığ lık... 

Ge ce  ya rı sın dan son ra kal kan Ana do lu oto büs le ri
nin halk yüz lü, halk giy si li, halk ko ku lu yol cu la rı. Bü yük 
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kent le rin oto büs ter mi nal le ri nin, ha vaa lan la rı nın lük sü
ne, şık lı ğı na öze nen iğ re ti ve rü küş dü ze ni, cı vıl cı vıl, kı
vıl kı vıl da ğı nık lı ğı. Söz cük le rin so nu sa kız gi bi uza yan, 
vur gu la rı yan lış, ya yık ses li anons  lar: “Lüt fen dik kat sa
yın yol cu la rı mız, oto bü sü nüz on ye di nu ma ra lı pe ron
dan kalk mak üzeredir!” Ke bap çı lar, ku ru ye miş çi ler, bü
fe ler, ka zıka zan cı lar, di nî ki tap tezgâh la rı, ka set çi ler, 
CD’ ciler, hel va cı lar, tat lı cı lar; yer le ri hep kuş ku lu ıs lak, 
si fon la rı kı rık, la va bo la rı tı ka lı, si dik ko ku lu he la lar. Ha
zi ran ge ce ya rı la rı nın ha fif çe ür per ten se rin li ği, öl gün 
sol gun ışık lar dan ya yı lan sa rı hü zün, git gi de ten ha la şan 
bek le me sa lon la rı, ses siz le şen pe ron lar. 

Oto bü sü nün kalk ma sı na ya rım saat ten faz la za man 
var  dı. Et raf ta ko şuş tu ran yol cu la rı, yol cu uğur la ma ya ge
len  le ri, ge ce nin bu geç saa tin de men dil ya da çik let sa ta
rak di le nen ço cuk la rı, ka set çi le rin, ye miş çi le rin tezgâh
la rı önün de bi rik miş in san la rı sey re de rek va kit öl dür me
ye ça lı şı yor du. Es ki den sık git ti ği, son za man lar da ye ni
den keş fe di len pek re vaç ta bir ote lin ba rın da iç ki si ni 
içer ken –doğ ru yu söy le mek ge re kir se her za man ki gi bi 
bi raz faz la ka çır mış tı–, bir den, “Bu sı kı cı kent te bir ge ce 
da ha geçiremem” duy gu su na ka pıl mış; er te si gün kü 
önem siz iki ran de vu yu ip tal et me ye, İstanbul’ a he men o 
ge ce, hem de oto büs le dön me ye ka rar ver miş ti. 

Pe ron la ra açı lan ge niş cam pa no lu ka pı lar dan bi ri
nin kö şe sin de ki Baş kent Büfesi’ nden bir şi şe ma densu yu 
ile bir pa ket si ga ra alır ken, ne şe li bir na ka rat gi bi, “Baş
kent Bü fe si, Baş kent Büfesi” di ye tek rar la yıp dur du ğu nu 
fark et ti. Ba zen bir söz cük, bir cüm le, bir di ze böy le bo
zuk plak gi bi ta kı lır dı ak lı na; he le de ka fa sı du man lı ol
du ğun da. Tek rar la yıp dur du ğu söz cü ğün an la mı na va
rın ca, ne den baş kent, di ye dü şün dü. Bu ra sı baş kent se 
ayak kent ler ne re ler? Şe hir le rin de baş la rı, ayak la rı var. 
Pe ki baş lar ve ayak lar hiç de ğiş me ye cek mi? De ğiş me li 
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mi? Na sıl de ği şir? Ben ne den... biz ne den bir ömür bo
yu?... Bir ömür bo yu, ne? “Bir genç lik boyu,”  de ba ri... 
Ayak lar baş ol sun di ye miy di ça ba lar, yok sa baş lar ayak 
ol sun di ye mi? Bir ya zı çı kar mı bu kırk yıl ön ce sin de 
kal mış bu da la ca so ru dan? 

Kaç ku şak bo yun ca ce vap la ya ma dan, çö ze me den, 
an lam sız ha yat la rı mı zın na ka ra tı gi bi tek rar la yıp dur du
ğu muz so ru la rı mız ve so run sal la rı mız! He le de, bu ge
rek li ge rek siz yer de kul lan dı ğı mız “sorunsal”  la fı... Böy le 
söz cük ler kul la na cak sın ki de rin ay dın san sın lar. Ya zı 
ma zı çık maz bu ra lar dan. Ar tık ben den bir şey çık maz. 
Çı kan lar ney di ki za ten! Ha di dü rüst ol, en azın dan ken
di ne kar şı. Bu ka dar da acı ma sız ol ma ma lı yım. Sa nıl dı
ğım ka dar ol ma sam bi le “hiç”  de de ği lim. Al lah kah ret
sin! Ka fam ka rı şık, ka fam du man lı. “Ba kı şan yan sı sız ay
na la rın son suz lu ğa uza nan kor kunç kı sır boşluğu”  gi bi 
ka fa mın içi. Bu ka dar iç me me li yim. Bey nim sün ger le şi
yor. Oto büs gel se, ye ri mi bul sam, vu rup ka fa yı uyu sam. 
Uçak yol cu lu ğu nun, hem fu ka ra öğ ren ci büt çe mi ze hem 
de ya şam bi çi mi mi ze, uf ku mu za, çev re mi ze, dev rim ci 
tu tar lı lı ğı mı za –bir ay lık as ga ri üc re te bir uçak bi le ti! Ne 
ayıp!– ya ban cı kal dı ğı genç lik ve ma su mi yet gün le ri mi
zin anı sı na gön der di ğim bir se lam gi bi, ba şı mı kol tu ğun 
ter ko ku lu ar ka lı ğı na da ya yıp de rin bir uy ku ya dal sam.

Baş kent Büfesi’ nin önün de pa ra üs tü bek ler ken, dı
şar da, 8 nu ma ra lı pe ro nun bek le me ye rin de ki sı ra lar dan 
bi rin de otu ran aca yip şap ka lı ka dın gö zü ne iliş me sey di, 
o ta ra fa yö nel me ye cek ti. Ma densu yu şi şe si ni kü çük se
ya hat çan ta sı nın dış cep le rin den bi ri ne yer leş ti rir ken, 
ge niş ke nar lı, açık renk şap ka bir kez da ha ta kıl dı gö zü
ne. Nes ne le rin tu haf çe ki ci li ği ne ka pıl dı, 8 nu ma ra lı pe
ro na doğ ru yü rü dü.

Ka dın kı sa boy lu, top lu ca, yaş lı ca. Yet mi şi ni geç miş 
ol ma lı. Diz le ri nin al tı na ka dar inen açık renk, ep ri miş 
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bir pan  to lon giy miş. Ber mu da şort mu di yor lar? Ba şın da 
ge niş ke nar lı, ye şil kur de le li es ki bir ha sır şap ka, el le rin
de be yaz el di ven ler. Bod rum’ a fa lan yer leş miş emek li bir 
öğ ret men, ya da yı lın ya rı sı nı sa hil si te le rin de ge çi ren 
yaş lı bir bü rok rat ka rı sı ol ma lı. Bi raz an ne si ni ha tır la tı
yor. Bun lar, kon ken par ti le rin den ar taka lan za man da ku
maş bo yar, ba tik ya par, re sim çi zik ti rir ler. Sa na ta, ede bi
ya ta da bu la şır lar. Seç kin ci, çok bil miş, öğ ret men eda lı, 
çe kil mez ka dın lar dır ço ğu. Ken di doğ ru la rı nın mut lak lı
ğı na ina  nan, la fa “Biz Cum hu ri yet ku şa ğı nın kızlarıyız...” 
di ye baş la yan, ör tü lü bir ka dın gör dü ler mi kır mı zı gör
müş bo ğa ya dö nen, “Bu hal kı Ata türk bi le adam edeme
di!” di ye ha yıf la nan, halk der ken “a”yı in cel te rek söy le
yen ka dın lar. An ne min, su bay ka rı sı öğ ret men ar ka daş la
rı gi bi. Bel ki de ka dın ca ğı za hak sız lık edi yo rum. An ne me 
ben zet ti ğim için; an ne me, ba ba ma, o de di ğim de dik, seç
kin ci çev re ye duy du ğum tep ki yü zün den. 

Yaş lı ka dın dur ma dan ko nu şu yor. Ki min le ko nuş tu
ğu nu gör mek için et ra fa ba kı nı yor, kim se ler yok. 

“Öy le de ğil mi beyefendi?”  
Ya ban cı tı nı lı, ga rip vur gu lu, ama ki bar bir ses le so

ru yor. 
Be ni ta nı dı mı aca ba? Ta nı mış tır, ta nı mış tır. İm za 

gün le ri me bi le ka tıl mış tır Al lah bi lir. Ken din den mem
nu ni yet ve gu rur duy gu su içi ni tat lı tat lı ya la yıp ge çi yor. 
Şöh ret ten sü zü len do yum, ta nın mak tan, önem sen mek
ten alı nan ke yif. Yi ne de, şöh re ti umur sa ma yan, bu tür
den fa ni duy gu la rı aş mış, öv gü ye doy muş, bi raz da bez
gin ada mı oy nu yor. Ce vap ver mi yor, so ru nun ken di si ne 
yö nel di ği ni an la ma mış gi bi dav ra nı yor. Ca nı kim sey le 
ko nuş mak is te mi yor za ten. Oto büs bir an ön ce pe ro na 
ya naş sa da, ka fa yı vu rup uyu sa. Bu runlu, ucuz ge ce oto
büs le rin de, İstanbul’ la An ka ra ara sın da bi raz aşk, bi raz 
dev rim uğ ru na me kik do ku du ğu gün le ri ha tır lı yor. Genç
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  lik gün le riy di, toy luk ve ma su mi yet gün  le riy di, gü zel 
gün ler di.

Ka dın azim li, ce vap ala na ka dar üs te le ye cek bes bel
li. Ken di ne kı zı yor. Dan dik bir şap ka ya ta kı lıp bu ta ra fa 
gel mek te bok var dı. Mü him laf lar et me ye me rak lı o genç 
eleş tir men “nes ne le rin bü yü sü nü se zip söz cük le re dö ke
bi len yazar” di ye söz et ti ğin den be ri, nes ne ler le il gi le nir 
gö rün mek zo run da his se di yo rum ken di mi. Şap ka iş te, 
rü küş bir ka dın şap ka sı!... Ken di siy le dö vü şü yor: Ne den 
bu ta ra fa se ğirt tim, ne den ba şı ma be la al dım?

“Siz de var dı nız ora da. Varşova’ daydık. Yok, ga li ba 
Bu  da peşte’ deydik. Ge mi le re bin di ril di ği miz de ço cuk 
ya   nım day dı. Tu na üze rin den ka çı yor duk. Şeh ri terk et
me yi ben is te me dim, zor la dı lar. Tek ne ye bi ner ken ço cuk 
ya nım day dı, di yo rum si ze. Gör dü nüz. Gör dü ğü nü zü 
söy le yin on la ra. Si ze inanırlar.” 

Ce vap ver me li mi? Ka fa sı sis li, du man lı, dü şün ce le ri 
da ğı nık. Yal nız ba şı na iç ti mi, büs bü tün ka çı rı yor ipin 
ucu nu. Oy sa bir do lu es ki eş dost, bir sü rü ye ni ta nış var 
bu kent te; is te se bi ri ni arar, bir lik te içer ler. Ye ni ah bap lar
dan ki mi ara sa, gö bek atar ya zar Ömer Eren’ le bir yer ler de 
bir lik te gö rün mek için. Es ki ler... on lar bel li ol maz, bel ki 
sil miş ler dir be ni def ter den, bel ki de çok mem nun olur lar 
ara sam. Yi ne de bi lin mez. Ta nış çok da, dos tum kal ma mış 
hiç. Hep si ni es kit mi şim, ya da göm mü şüm. Me ca zi an
lam da de ğil, ger çek ten de göm düm ço ğu nu, en iyi le ri ni. 

Tu haf ka dı nın se si dü şün ce le ri ni bö lü yor: “Si ze de 
inan maz  lar bel ki, ama yi ne de söyleyin.” 

Ka dın to zut muş bes bel li. Bel le ği ni zor lu yor: 56’ da 
Maca ris  tan’ dan, Tu na Neh ri üze rin den tah li ye edi len ler 
kim ler di? Böy  le bir hikâye din le miş tim es ki ler den. Al lah 
kah ret sin! Hiç bir bok ha tır la mı yo rum. Bel le ğim günbe
gün za yıf lı yor. Bu ka dar iç me me li yim, ka rı mın de dik le ri
ne ku lak ver me li yim, öl çü yü ka çır ma ma lı yım. Elif hep 
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öl çü lü dür. Öl çü? Ne yin, ki min öl çü sü? Elif’ inkiler mi? 
Ne den? 

“Sa de ce gör dü ğü nü zü söy le yin on la ra yeter,”  di ye 
yi ne li yor ka dın, yal va ran bir ses le. “Söy le yin beyefendi.” 

Gör dük le ri mi söy le mek mi? Ben birşey gör düm 
mü? Gör müş müy düm? Gör dük le ri mi söy le miş miy
dim? Söy ler miy dim gör müş ol sam bi le?

Su su yor. Bu ra dan kaç ma lı. Bu ka dın dan kur tul ma lı.
“Ço cuk ar ka dan ge le cek, de di ler. Yıl lar ca bek le dim, 

gel me di. Par mak ka dar ço cuk, o yol la rı yal nız na sıl aş sın! 
Du var yı kıl dı ğın da, Ma car ge lin bü tün kâ ğıt la rı sak la dı, 
gü müş şam dan la rı da. Yok, gü müş şam dan lar bel ki de 
Peşte’ de kal mış tır. Gü na hı na gir me mek ge rek. Öy le de
ğil mi efen dim?” 

Ye rin den kal kıp Ömer Eren’ e doğ ru yü rü yor. Ömer 
kaç mak is ti yor, ka dın ko lun dan çe ki yor. Sil ke le nip ko lu
nu kur ta rı yor. “Or da de ğil dim, bil mi yo rum, ben hiç bir 
şey bilmi yorum,”  di yor, yen geç gi bi yan yan kaç ma ya ça
lı şır ken.

“Her kes, ‘or da değildim’  di yor, ‘bilmiyorum’  di yor. 
Pe ki or da olan lar kim ler di? Kim bi li yor, kim ha tır lı yor 
olan la rı? Ço cu ğu ge mi den çı ka ran kim di? Ge lin ola bi lir. 
Oğ lum hain di ye tas fi ye edil dik ten son ra, öte ki le re ça lış
ma ya baş la mış tı ge lin. Gü müş şam dan la rı da o sak la mış 
ola bi lir pekâlâ. Ben Doğu’ dan çık mak is te me dim. Ora da 
bek le ye cek tim, ço cu ğu bı rak ma ya cak tım. Ora da bu la bi
lir di be ni, bu la bi lir di. Bu ra la rı hiç bil mez ço cuk, bu ra lar
da kim se le ri bulamaz.” 

Ka dın söy le ne söy le ne ye ri ne dö nü yor. Ne ler söy le
di ği ni ar tık du ya mı yor, an la ya mı yor. Ka çık ka dın dan 
kur tul du ğu için fe rah lı yor. Fark edip de pe şin den gel me
sin di ye, ace le et me den, ağır ağır yan da ki pe ro na doğ ru 
yü rü yor. “Tas fi ye edil miş oğul, ka yıp ço cuk, ne hir, Ma car 
ge lin, şam dan lar, öte ki ler, Do ğu, duvar...”  Ça ğın ka sır ga
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sı nın in san lar la bir lik te sü rük le di ği, ha va da uçu şan söz
cük ler. Bu şiş man, sı ra dan, yaş lı ka dın la ne il gi si var bü
tün bun la rın? Ni ye ol ma sın! Kim se be de nin de, kı lık kı
ya fe tin de, yü zün de ta şı mı yor ya şa dık la rı nı. Yü re ğin de, 
bel le ğin de, çıl gın lı ğın da ta şı yor.

Ga rip ka dı nın söz le ri, ne ta raf tan gel di ği ni ilk an da 
kav ra ya ma dı ğı ba ğı rış la rın, slo gan la rın, bil dik marş lar dan 
na ka rat la rın, gü rül tü pa tır tı nın ara sın da yi tip gi di yor, du
yul maz olu yor.

Gü rül tü nün gel di ği ya na ba kı yor. Cam la rı, ay yıl dız lı 
kâ ğıt tan bay rak lar la do na tıl mış, önü ne bü yük bir bay rak 
asıl mış, ya nı na, boy dan bo ya “En bü yük as ker bi zim as
ker” ya zı lı pan kart ge ril miş bir oto büs 3 nu ma ra lı pe ro na 
ya na şı yor. Otuzkırk er kek ço cuk; omuz la rı nın üze rin de 
ken di le ri gi bi gen ce cik, bı yık la rı ye ni ter le miş, he ye can
dan alı al mo ru mor de li kan lı lar la, par mak la rıy la kurt ba
şı işa re ti ya pan ha va ya kalk mış el le riy le, öl gün sa rı ışık lar 
al tın da büs bü tün ka sıl mış gö rü nen cid di yüz le ri, ken di 
ses le riy le bü yü le nip yu va la rın dan fır la mış göz le riy le oto
bü se doğ ru uy gun adım yü rü yor. Alı şıl mış, ka nık san mış 
as ker uğur la ma tö ren le rin den bi ri. Her  şey, gün de lik akı
şın kah ro la sı nor ma lin de. Her  şey, içi ni bi raz da ha acı tan 
ür kü tü cü bir ça re siz lik ve saç ma lık çem be rin de.

Bir ge ce oto ga rı –es ki den oto büs ga ra jı de nir di–; Tu
na üze rin den, bir ne hir ge mi siy le kim bi lir ne den, ne re ye 
kaç mış ve hep kaç mak ta olan bir ka dın –İ kin ci Dün ya 
Sa va şı mı, Ma ca ris tan di re ni şi mi? Ya ço cuk? Ço cuk ger
çek ten var mıy dı?–; bu ra da, gırt lak la rı nı pa ra lar ca sı na 
bağ rı şan baş ka ço cuk lar: “Ya sev ya terk et”, “Bö lü cü ba şı
na ölüm”, “Bay rak in mez, va tan bölünmez”, “En bü yük 
as ker bi zim asker” na ra la rıy la, han çe re le ri ni ve ge ce yi yır
tan ço cuk lar. Bir baş ka ye rin, bir baş ka za ma nın, bir baş ka 
da va nın ço cuk la rı. Dün ya sah ne sin de oy na nan bü tün tra
je di ler de rol alan ve hep fi gü ran ka lan oyun cu ço cuk lar...
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Be nim bu ra da ne işim var? Yor gu num, bez gi nim, 
üs te lik iç mi şim, üs te lik sö zü yi tir mi şim, ya za maz ol mu
şum. Ken di mi sev mi yo rum, ken dim le kav ga lı yım. İs
tanbul’ a oto büs le git me fik ri şim di hiç de par lak gö rün
mü yor. El li le ri ni sü ren be de ni ne ol du ğu ka dar, yor gun 
ru hu na da ay kı rı. Yal nız içi len kö tü bir ge ce de, sar hoş
luk la ve ril miş bir ka rar. Ote le dö nüp sız sam... Ya rın yer 
bul du ğum ilk uçak la pa şa pa şa dö ne rim İstanbul’ a. İlk 
uça ğa da ge rek yok, acil ne işim var? Be ni bek le yen ne 
var ki İstanbul’ da Elif’ ten baş ka! O da za ten de ney le riy
le, öğ ren ci le riy le, ya ban cı der gi le re yaz dı ğı bi lim sel ma
ka le le riy le meş gul dür. İş siz in san la rın işi dir bek le mek. 
Elif’ in işi, hep ba şın dan aş kın dır.

Ha yır, si lah se si ni duy ma dı, duy duy sa da duy du ğu
nu al gı la ma dı. Ama çığ lık bir ses kur şu nu ol du, bü tün 
iv me siy le göğ sü ne vur du. Ad sız, ko nu suz, kim lik siz, çı
rıl çıp lak bir çığ lık Çan ka ya te pe le rin den, Sey ran Bağla
rı’n dan, Kale’ den, ba yır lar dan, yo kuş lar dan kop tu. Baş
ken tin, dev le tin kib ri ni ku şan mış mağ rur semt le ri ni; kra
vat lı, ta kım el bi se li, sı kı cı me mur ma hal le le ri ni; çıp lak 
te pe le ri ka vak, iğ de, ar mut ağaç la rıy la süs le yen ge ce kon
du la rı nı, ken te ka rar lı ve usul so ku lan va roş la rı nı, Kale’
ye tır ma nan yo kuş la rı nı; bul var la rı nı, so kak la rı nı, du rak
la rı nı, is tas yon la rı nı, ge ce  ya rı sı oto ga rı nı kap la dı. Şeh re 
ya yıl dı, önü ne kim çı kar sa yü re ği ne vur du, yan kı lan dı. 
Tu haf yaş lı ka dı na ve Ömer’ e ulaş tı. 

Se sin gir da bı na ka pıl dı. Ne ka dar dön dü o gir da bın 
için de? Na sıl çık tı? Çı ka bil di mi? Ka dın ya nı na ka dar 
so    kul muş tu. O mu ka dı na doğ ru git miş ti yok sa? Ka dı
nın, “Ço cu ğu öldürdüler,”  di ye fı sıl da dı ğı nı duy du. Ve 
ka fa sı nın için de, çığ lık se se, ses sö ze, söz an la ma dö nüş
tü: Ço cuk!.. Ço cu ğu öl dür dü ler!..

2 nu ma ra lı pe ron la 3 nu ma ra lı pe ro nun ara sın da, 
oto ga ra bir den inen ölüm ses siz li ği nin or ta sın da, bir ka
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dın yer de ya tı yor. Ba cak la rı nın ara sın dan sı zan kan, uzun 
bas ma ete ğin de gi de rek ge niş le yen hal ka hal ka le ke ler 
bı ra kı yor. Çok genç, ne re dey se ço cuk. Öl gün ışık la rın 
ay dın lat tı ğı yü zü ma vim si be yaz. Şu an da, bu ra da, bir 
kâbu sun or ta sın da ger çek ola ma ya cak ka dar gü zel. Ba şı
nı, önün de diz çök müş ka ra ya ğız de li kan lı dan ya na dön
dü rür ken, gü lüm se me ye ça lı şı yor. Son ra bü tün yü zü 
acıy la ka sı lı yor, du dak la rı kı pır dı yor, bir şey ler söy le mek 
is ti yor, söy lü yor bel ki. De li kan lı, bir eli ni kı zın ba şı nın 
al tı na ko yu yor usul ca. Al nı nı, saç la rı nı ör ten oya lı ye me
ni si ni sı yı rıp ken di boy nu na ta kı yor, ba şak ren gi gür saç
la rı nı do lu yor par mak la rı na. Bir eliy le kı zın kar nı nı ok
şu yor dur ma dan, yü zü nü yü zü ne eğip bir şey ler fı sıl dı
yor: sev gi söz cük le ri...

Za ma nı dur du ran mut lak ses siz lik, bir baş ka bo yut
ta ya şa nan o şaş kın lık ve ka rar sız lık ânı as lın da çok kı sa 
sür müş ol ma lı. Bir kaç da ki ka ön ce şa ma ta ya pan, slo gan
lar hay kı ran, Türk bay rak la rıy la bir lik te çok hi lal li bay
rak lar sal la yan genç ler den iki si ko şa rak ka çı yor, peş le rin
den kim se ko va la mı yor. Oto ga rın ge ce yol cu la rı, as ke re 
uğur la nan lar ve uğur la yan lar, tra jik bir ba le nin son sah
ne sin de ki gi bi ses siz li ğin rit mi ne uyup ağır ağır, hal ka 
hal ka yak la şı yor lar. Son ra bir ses pat la ma sı, ba ğı rış lar, 
ko puk ko puk cüm le ler, so ru lar, kü für ler, bed dua lar, ya
kın ma lar. Vu ru la nın ya nı na diz çök müş genç adam, bü
tün se si ni han çe re si ni de lip ge çen o ilk çığ lı ğa koy muş 
da tü ket miş çe si ne, “O nu vur du nuz, ço cu ğu öldürdünüz!”  
diye fı sıl dı yor. “Ço cu ğu öldürdü nüz!”

İki söz cük, ses olup yan kı la nı yor: Ço cu ğu öl dür dü
nüz, öl dür dü nüz! “We za rok kuşt! We za rok kuşt!’ ’

Son ra ko şuş tur ma lar. “Bi ri vu rul du, yar dım edin!” 
çığ lık la rı. “İmdat!”  ses le ri. İn sa nın ka fa sı nı zonk la tan uğul
  tu: “Can kur ta ran yok mu? Dok tor yok mu?” El le rin de 
sed yey le ge len te laş lı adam lar, yer ler de sü rü nen kâ ğıt tan 
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bay rak lar, şaş kın gü ven lik gö rev li le ri. Dal ga la nan ka la ba lı
ğın ara sın dan yük se len bir ses: “Şe hit ler öl mez, va tan bö
lünmez.” Ka çı şan la rı to par la ma ya ça lı şan Abi’ ler. Ka lı nan 
yer den, hiç bir şey ol ma mış ça sı na sür dü rül me ye ça lı şı lan 
şa ma ta. Ne ol du ğu nu bi le kav ra ma dık la rı bir da va uğ ru na 
ha va ya sı kı lan si la hın la net li ci na ye ti. Te ti ği çe ken meç hul 
ka ti lin ço cuk ma su mi ye ti. Ser se ri kur şun la vu ru lan kız ta
şı nır ken sed ye ye ya pış mış de li kan lı nın göz le rin de ki umut
suz luk, yü zün de taş la şan, hey kel le şen acı. Ve ya nı  ba şın
dan ay rıl ma yan, çev re sin de olup bi ten le re du yar sız tu haf 
yaş lı ka dı nın in sa nın ka nı nı don du ran söz le ri: 

“Zor la dı lar ama iş bir lik çi ol ma dım ben, ço cu ğu ki
min öl dür dü ğü nü bi li yor dum, ama söy le me dim. Öl me
di ği ne inan dır dım ken di mi. Şam dan la rı sak la yan da Ma
car ge lin de ğil di. İş te si ze iti raf edi yo rum. Ço cu ğu ki min 
vur du ğu nu da, şam dan la rı ki min al dı ğı nı da gör düm; 
bizdendi.” 

Öf ke, ça re siz lik, şaş kın lık için de ka dı nı omuz la rın
dan tu tup sar sı yor. “Ne ço cu ğu, han gi ço cuk de li ka dın? 
Ki mi gör dün?” 

“Çek el le ri ni üs tüm den. Vu ran lar hep ay nı, vu ru lan
lar da. O za man ko nuş ma dım, kim se yi ele ver me dim. 
Ço cuk hep ay nı, ay nı ço cuk. Sen vur dun, gördüm.” 

Ha ya let ka dı nı hoy rat ça itip sed yey le uzak la şan la rın 
pe şin den ko şu yor. 

Ka dı nın, ar ka sın dan ba ğır dı ğı nı du yu yor: “Bu ge mi
ler ne re  ye kal kı yor? Bi li yor sa nız söy le yin be ye fen di. Ben 
ne re de, han  gi li man da ine cek tim? Ço cu ğu vu ra nın siz ol
du ğu nu zu kim  se ye söy le mem. Bu ne hir ne re ye akıyor?” 

Ya ra lı nın üs tü ne pis bir ör tü atıl mış, göz le ri ka pa lı, 
yü zü ve be de ni ay nı an da ka sı lı yor, sar sı lı yor. Ya ra lı, has
ta bir ke di yav ru su gi bi dur ma dan in li yor. İnil ti ler za man 
za man bo ğuk hıç kı rık la ra dö nü şü yor. Ömer, sed ye nin 
bir ucun dan tut ma ya ça lı şan de li kan lı nın sır tı na ko yu yor 
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eli ni, “doktorum” di yor. Doğ ru cu luk ya pıp “yazarım”  de
me nin an la mı yok. Kim ta kar ya za rı! Bu an da, bu ra da 
sa de ce he kim önem li. 

Sed ye yi ye re bı ra kı yor lar. Eli ni ya ra lı nın al nı na ko
yu yor: buz gi bi. Bi raz da dok tor ol du ğu nu ka nıt la mak 
için, kı zın nab zı nı say ma ya ça lı şı yor. Ya ra lı in li yor, kor
kup vaz ge çi yor na bız say mak tan. Uzak tan can kur ta ran 
ara ba sı nın si re ni du yu lu yor. Gü ven lik çi, ya nın da em ni
yet ami ri ile ge li yor. 

“O la yı gör dü nüz mü?”  
“E vet, gör düm, kim vur du bil mi yo rum, ama şu as ker 

uğur la yan grup tan bi ri ol ma lı. İki ki şi kaç tı. Evet şa hidim.”  
Kim lik tes pi ti, ad res. “E vet, ya rın uğ ra rım kara kola.”  

Ya ra lı kı zın ba şın da ki de li kan lı nın yü zü irin ren gi. 
Bir dam la ka nı kal ma mış san ki. Kim li ği ni bul mak ta zor
la nı yor. Bir an, ço cu ğun kim lik siz ol ma sın dan, alıp gö
tür me le rin den, ba şı na iş açıl ma sın dan kor ku yor Ömer. 
Ge re kir se ara ya gi re rim. Kim ol du ğu mu an la tı rım, ço cu
ğa sa hip çı ka rım. De li kan lı nın ya nak la rın dan sü zü lüp 
uza mış sa kal la rı nın ara sın da kay bo lan bir kaç dam la göz
ya şı nı gö rü yor. 

“Kurtulacak,”  di yor, “kur tu la cak, üzülme.” 
Za bıt tu tul ma ya ça lı şı lı yor bir yan dan. Ya ra lı ka nı

yor, ka nı yor. 
“Ço cuk git ti, ço cuk canımızdı,”  di ye tek rar la yıp du

ru yor de li kan lı. Öte si umu run da de ğil. 
Ya ra lı ka dı nın ha mi le ol du ğu nu, ilk o za man kav rı yor. 
“Dur ba ka lım, te laş lan ma, ço cuk da kur tu lur belki.”  
Kı zın ba cak la rı nın ara sın dan sı zan, ete ği ne ve pe ro

nun be ton ze mi ni ne ya yı lan pıh tı laş mış kan ge li yor gö
zü nün önü ne. Ken di söy le di ği ne ken di de inan mı yor.

Si ren se si iyi den iyi ye yak la şı yor. 
“Ne re ye götürecekler?”  di ye so ru yor genç adam kor

ku lu, kuş ku lu bir ses le. 
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