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Yaz  mevsimsinin  başlarında  bir  öğlen  sonrası,  oldukça  erken  saatlerde,  Gurnuk 

çiftliğinden uzak olmayan bir tarlada çalışıyorum.  Bir ara, sözlerini anlayamadığım bir 

uğultu  duydum, ama buna rağmen,  kesinlikle  diyebilirimki  konuşma hiç  de umut 

verici değildi, korku ve kaygı doluydu; çok geçmeden annemin sesini tanıdım. Ben 

arkama  dönmeden  çalışmaya  devam  ediyorum:  kendimi  olası  kötü  habere 

hazırlamaya çalışıyorum; bir akraba ya da bir komşunun olümü olabilir? Heyecanımı 

gizlemek için biraz zamana ihtiyacım var. Bütün bunlar birkaç saniyede olup bitiyor; 

arkama dönüp baktığımda, bir yüz metre kadar ileride görüyorum ki, annem ve onun 

yanında da amcamın kızı Fidan var.

- Ne var anne?

- Gel Fidan seninle konuşmak istiyor. 

Mesele ciddi görünüyor. Fidan’ın bana ne söyleyeceğini bilemiyorum, ve artık kötü 

haberi  öğrenmek için acele  de  etmiyorum, çünk halen güvende olduğumu az çok 

kestirebiliyorum. 

Yanlarına geldiğimde, Fidan bana diyor:

- Sen ne yaptın?

Sorudan daha çok, onun ses tonunun ciddiyetinin karşısında afaladım, ne diyeceğimi 

şaşırdım.  Böyle  bir  soruyla  daha ne  kast  etmek  isteyebileceğini  anlamaya  zaman 

kalmadan; zaten ne için zama kazanmak isteyecektim ki? Soru çok basit  ve bir  o 

kadar da saçmaydı!

- Ben bir şey yapmadım. Sadece işimi yapıyorum, çalışıyorum. Ben bir şey yapmadım!



Annem de sesizliğini bozuyor, doğruca gözlerimin içine bakıyor ve bana diyor ki:

- Ne yaptığını bize söyle! Hırsızlık mı ettin?

- Ama anne, ben bir şey yapmadım! Her hangi bir şey çalmadım!  çalışıyorum. Ben bir 

şey yapmadım!

O sırada, annem ve Fidan benden daha çok sinirleniyorlar ve ses tonlarını daha da 

yükseltiyorlar.  Ben artık iki  nedenden dolayı  çok daha rahatlamıştım: bir  tanıdığın 

ölümü falan sözkonusu değildi ve utanılacak kötü bir şey de yapmamıştım!

Fidan devreye giriyor:

– O

–  zaman neden jandarma komutanı evimize geldi? Neden bu akşam seni saat 

7’de görmek istiyor?

- Yahu ben size soyledim! Bilmiyorum! Ben bir şey yapadım!

Bu  konuşmadan  sonra,  düşünmeye  çalışıyorum  ve  her  ne  kadar  hapishaneye 

girmemiş evin tek “erkeği” ben olduğumu hatırladıysam da, hiç bir korku ya da kaygı 

aklımın ucundan bile geçmedi.

-  Eğer  komutan  beni  bu  akşam  saat  7’de  görmek istiyorsa  ve  kimliğime  bakmak 

istiyorsa, o saate orada olacağım. Bu akşam saat 7’den önce Abbas amcamın evinde 

olacağım. Problem yok!

Aramızda geçen bu olağanüstü konuşma, yaklaşık bir saat boyunca, orada, tarlada 

çalıştığım yerde geçti. Kimligimi aldiktan sonra Peevili yönüne doğru yola koyulduk, 

Peeviliye  geldigimizde,  Fidan’ın  annesi  olan  yengemi  gördüm.  Ne  yapabileceğim 

konusunda birkaç  laf  etme girişiminden sonra  sanki  daha fazla  bir  şey  söylemek 

istemiyor ve yoluna devam etmek istiyor:



- Ne olursa olsun, seni sorguladıklarında mümkün olduğunca çok az konuşacaksın, 

söyleyeceklerin asla birbiriyle çelişmemeli ve sorulanlara hep aynı cevabı ver. Canını 

yaksalar  da  asla  kaçmak  istemeyeceksin!  Kaçarsan  onlara  seni  arkadan  vurma 

fırsatını ve seni terörist olarak lanse etmelerine imkan vermiş olacaksın!

  Bugun  düşündüğümde,  bunun  cesaretli  bir  anneden  gerçek  bir  yaşam  dersi 

olduğunu  anlıyorum.  O  zama  söylediklerini  çok  da  anlamamıştım,  ama  çok 

geçmeden anlayacaktım. 

Gurnuk'ü  terk  ederken,  annemin  gözlerinden  bir  o  kadar  endişe  ve  korku 

okunuyordu.  Fidan'ın  babasının  çiftliği  Peewili'ye  doğru  hızlı  adımlarla  ilerlemeye 

başladım, amcam Abbas aynı zamanda bu köyün muhtarıdır. 

Tam da saat 7'den önce Peewili'ye vardım. Abbas amcam evinde değildi. Bir yerlerde 

çalışıyor  olmalıydı.  Giriş  kapısının  taşlarına  sırtımı  dayadım,  botlarımı  çıkarmadan 

ayakta  beklemeye  başladım  ve  bulunduğum  yerin  egemen  bakış  açısından 

yararlanmaya çalıştım; amcamın bu yeri seçmesinin sebebi bundan dolayı olmalıydı: 

Burası bütün çevreye hükmediyordu ve bir çoban için, koyunlarını gözetlemek için 

ideal bir yer burası! Bir muhtar için de durum böyleydi.

Ben her zaman böylesine sakin ve her an da saf, aynı zamanda radikal olduğumu 

düşünüyorum. Ve kendi kendime diyorum ki, ben bir şey yapmadığıma göre, başıma 

kötü bir şey de gelmeyecek her halde! Durum bu kadar basit, açık ve net benim için!

***

Tabi Türk askeri tam da saat 7'den önce mezraya varıyor. Güneş henüz batmamış; 

bunca  zamanın  nasıl  akıp  geçtiğinin  farkına  varmış  bile  değilim,  o  duvara  öylece 

yapışıp kalmışım, kafam biraz dağınık, içinde bir sürü cevapsız soru dönüp dolaşıyor!

Bir sürü asker var ve mezranın etrafını çembere almış ilerliyorlar, aramızda bir yüz 

metre kadar mesafe var. Komutan -önden yürüdüğüne göre o olduğunu sanıyorum- 

ve  yanında  başka  bir  asker  daha  var, bana  doğru  yaklaşıyorlar.  Ben  yerimden 



kımıldamadım; yanıma vardılar, komutan gözlerimin içine bakıyor ve bana soruyor! 

- Hasan Kılıç sen misin?

- Evet, benim.

Sarışın ve mavi gözlüydü. O andan itibaren bir daha dönüp yüzüme bile bakmayacak 

ve nitekim de öyle yapıyor; onun bana karşı olan kinini o anda hisediyorum. Dönüp 

ufka  yönelip  bakıyor  ve  çiftliğin  stratejik  konumuna  şöyle  bir  göz  ucuyla  hayran 

hayran bakıyor. Sonra acele etmeden keyfine göre bakıyor:

- Sana birkaç soru soracağım. Beni takip et, fazla uzun sürmeyecek!

Onun arkasından gidiyorum, bir metre geriden takip ederek, yanındaki asker onu hiç 

yalnız  bırakmıyor,  evden bir  yuz iki  yuz metre kadar uzaklaştıktan sonra doğal  bir 

çıkıntının  üzerinde  duruyoruz.  Ben  diğer  asker  ile  birlikte  bir  kaç  metre  onun 

gerisinde duruyorum.

Yavaş yavaş sorularını sormaya başlıyor. Önce daldan dala atlayıp konuşuyor, sonra 

önce sorduğu soruları tekrar soruyor. Yengemin bana uymamı tembih ettiği kuralları 

dahi akıl edip  uygulayamıyorum. İnsanın hiç ilgisinin olmadğı konularda kendisini ele 

vermemesi  zor  değil.  İkna  edici  olmak  ve  tuzağa  düşmemek  için  hiç  de  çaba 

göstermem gerekmiyor. Sadece doğruyu söylüyorum!

Olduğumuz  yerden  kımıldamadan,  yarım  saaten  fazla  zaman  böyle  geçiyor. 

Kumandanın hal ve hareketlerinden beli olan kinine rağmen, neredeyse kibarlığı hiç 

elden bırakmıyor! Arkası bana dönük oldğu için yüzünü göremiyorum. Onun için bir 

sesten başka bir şey olmadığım kanaatine varıyorum. O hep çevrenin manzarasına 

bakıyor, onunla ilgileniyor. Ben de onun sadece sırtını görüyorum.

Birden, çiftlikten gelen bir askerin sesini duyuyoruz:

- Komutanım, Mehmet amca sizinle konuşmak istiyor!



Kimse istifini bozmuyor. Ne komutan, ne de ben yerimizden kımıldamıyoruz. Çok arzu 

etmeme rağmen,  amacamı  görmek için  arkama dönüp bakmıyorm bile;  her  şeye 

rağmen kendimi tutsak gibi hisediyor ve hiç bir inisiyatif almak istemiyorum. Benim 

arkamda duran asker tekrarlıyor:

- Komutanım, Mehmet amca orada, gelip sizinle konuşmak istediğini söylüyor! 

Kumandan cevap vermeyince,  bikaç sanıye sonra,  evin yakınındaki  asker bu sefer 

daha yüksek sesle bağırıyor ve aynı cümleyi tekrar ediyor:

- Komutanım, Mehmet amca sizinle konuşmak istiyor!

Tekrar seslenen askerin sesi yankı yapar gibi aynı şeyi tekrarlıyor:

- Komutanım, Mehmet amca burada, gelip sizinle konuşmak istediğini söylüyor!

Aradan öncekinden daha fazla  zaman geçiyor...;  ve nihayet kumandanın ağzından 

zehir zemberek sözler dökülüyor:

-  O uyuz köpeğe söyle onu görmek istemiyorum! Ona söyle defolup gitsin, gözüm 

görmesin onu buralarda!

Askerin sesi tekrar yankı gibi yankılıyor:

- Komutan diyor ki onunla konuşmak istemiyorum, çeksin gitsin diyor!

O zaman,  ilk  darbeyi  yediğimi  itiraf  etmeliyim!  Amcam neredeyse  80  yaşında.  O 

benim için ailemizin başı, ve saygıdeğer kişisi ve onun bu şekilde muamele görüyor 

olması  kanımı  donduruyor.  Benim  bu  olay  karşısındaki  şaşkınlığım  yüzümden 

okunuyor;  bunu  asla  hazmetmeyeceğim.  Ben  komutanın  kafasını  hiç  çevirmek 

istememesinden  yararlanıyorum  ve  hafifçe  dönüp  amcamı  görmek  istiyorum,  eli 

kulağında, duymamazlıktan geliyor ve zaman kazanmaya çalışıyor. Mehmet amca çok 

akıllı  bir insan; büyük yaşından dolayı çok çalkantılı  dönemler görmüş geçirmiş bir 

adam.  Halkına karşı olan sorumluluğundan hiç taviz vermeden bütün savaşlardan 



sağ kurtulasını bilmiş biridir. Nisan 1984 tartışmaları bumerang gibi benim aleyhime 

dönüyor.

Amcamın yanındaki asker tekrar sesleniyor:

-  Komutanım,  Mehmet  amca  ısrar  ediyor  ve  mutlaka  sizinle  görüşmek  istediğini 

söylüyor!

Ses yankılanıyor:

-  Komutanım,  Mehmet  amca  ısrar  ediyor  ve  mutlaka  sizinle  görüşmek  istediğini 

söylüyor!

Orada, kumandan anında cevabını veriyor ve, her zamanki gibi hiç dönüp arkasına 

bakmadan, bağırıyor: 

- Bu iğrenç solucana söyle onunla görüşmek istemiyorum! Eğer ısrar ederse kafasını 

sinek gibi ezeceğim! Söyle ona def olup buradan gitsin!

Asker tekrarlıyor:

- Kumandan diyor ki boşuna hiç ısrar etmesin ve son bir kez daha söylüyor ki seninle 

görüşmek istemiyor; gitsin diyor!

Amcam  mutlaka  kumandanın  söylediklerini  duymuştur.  Artık  ısrar  etmemesi 

gerektiğini anlıyor. Zar zor omuzları çökmüş halde ve sendeleyerek yarıyoldan geri 

döndüğünü görmeğe zaman bulabiliyorum.

Yüreğim sızlıyor. Kendi durumum açısından değil, daha çok amcamın maruz kaldığı 

durumdan dolayı, kendimi artık hiç güvende hisetmiyorum. Bu güvensizlik  duygusu 

benim yüzümden okunuyor, sesimden anlaşılıyor...

Hiç bir şey olmamış gibi, kumandan yeniden sorularını sormaya başlıyor, ancak  bu 

kez  daha çok diş  biliyor  ve daha çok saldırganlaşıyor,  çünku incindiğimi  o da fark 

ediyor. 



Bir yarım saat geçtikten sonra, bana, benimle kışlaya gelmeni istiyorum dedi; bana 

ertesi gün köye götürmek üzere, köyümüzde yeni askere alınacak birinin kağıtlarını 

vereceğini söylüyor; ve ardından, böylece yolda konuşmaya devam edebileceğimizi 

ilave ediyor.

- Haydi gidiyoruz! Önümüze düş.

O  ana  kadar  pek  başka  bir  şey  düşünmemiştim  doğrusu.  Bir  tek  amacım  vardı: 

Sorulan sorulara  cevap yetiştirmek.  Cevaplarım hep "-bilmiyorum",  "hayır",  "-onu 

tanımıyorum",  "-tarladaydım,  çalışıyordum"  gibi  sözlerin  etrafinda  dönüp 

dolanıyordu. 

Bu  kışlaya  gitme  direktifinden  sonra,  durum  tamamen  değişti.  Tabi,  amcam 

Mehmet’e  yapılan,  hiçbir  şekilde  kabul  edilemez  küfür  ve  hakaretten  sonra, 

soğukkanlılığımı biraz yitirmiştim. İçimde acayıp bir  öfke kabarıyor;  boğulacak gibi 

oluyordum.  Oracıkta hemencecik geleceği düşünmeye başlıyorum, artık sadece iyi 

niyetime,  saflığıma  ve  kendime  toz  kondurmamama  güvenerek  değil tabi,  ama 

kumandanın  anlaşılmaz hal  ve  haraketlerini  düşünerek hayatın  ne kadar  acımasız 

olabileceğini görmeye başladım bile.

Karanlık yavaş yavaş çökmeye başlıyor. Kışla (karakol) yakın değil, bayağı uzak. Bütün 

bunlar başıma kim bilir ne işler açacak; kurtlarla, ayılarla karşılaşmak işten bile değil 

ve ben çok ta kendimi güvende hisetmiyorum.

Kışlanın yönüne doğru,  yola koyuluyorum. kumandan önde yürüyor, ben arkadan  ve 

posta eri beni takip ediyor, diğer askerlerin çemberi dağılıyor ve ben onları gözden 

yitiriyorum; onlar da mutlaka belli  bir mesafeyle arkamızdan geliyorlar.  Patika bizi 

önce ormanlık bir vadiye ulaştıracak, sonra oradan da küçük bir yokuştan kışlanın 

bulunduğu  başka  bir  vadiye  götürecek:  en  azından  3  ila  4  kilometrelik  bir  yol 

yürümek gerekiyor. 

Ormanlık  alanın  yanına  ulaşıyoruz;  buralarda  kışlar  çok  çetin  geçiyor  ve  bazen 



metrelerce kar düşüyor. Yazları, ormana gidip taze dalları buduyoruz, sonra toplayıp 

yapraklarını  kurutuyoruz  ve  bununla  kışın  hayvanlarımızı  besliyoruz.  Yerde  kalan 

dallarla budakların bazıları kuruyup ok ucu gibi sivri olabiliyor.

Kumandan  yerden  bu  dallardan  birkaç  tanesini  alıyor  ve  onlarla  beni  dövmeye 

başlıyor; yazın hava sıcak, yakam yarıya kadar açık, kollarım sıvalı, gömleğim incecik, 

ve bu tekrarlanan sopalama gerçekten de canımı yakmağa başlıyor, bana büyük bir 

acı  ve ızdırap  veriyor.  Her sopalama faslından sonra, aynı sorular tekrar soruluyor 

ama bu ızdırap içinde yanıtlarımı ifade etmem çok daha zorlaşıyor; çoğu zaman yanıt 

verme  konusunda  yoğunlaşmama  bile  vakit  kalmıyor  ve  dolayısıyla  geç  cevap 

veriyorum: darbeler küfür ve hakaretlerle birlikte peşpeşe gelmeye başlıyor. Arkama 

dönüp bakmak istemiyorum; simdiye kadar henüz yüzüme bir şey olmamış.

Sonunda dayanabilecek gücümün kalmadığı an geliyor; sopa salvosu altında hafifçe 

dönüp gayri ihtiyari bir refleksle sopayı havada bir elimle yakalıyorum: o zaman sanki 

heybetli  bir  kırala karşı büyük bir suç işlemiş oluyorum; nasıl oluyor da işe yaramaz 

bacak kadar dünkü çacuk, onun gibi bir kumandana karşı koyabiliyor! Bunun karşılığı 

çok sert,  haşat  edici  oluyor:  darbeler  iki  katına çıkıyor  ve yüzüm de yaralanmaya 

başlıyor. 

Bu  halde  ormanı  baştan  başa  geçiyoruz,  sonra  küçük  tepenin  yanına  varıyoruz. 

Yakında  ufukla  birleşecek  olan  güneşi  tekrar  görüyoruz.  Kumandan  o  arada 

stratejisini değiştiriyor. Bu sefer yeni budanmış ucu iyice sivri ve keskin bir kaç dal 

buluyor. Şimdi, doğal oklarını düzenli bir şekilde sırtıma, kalçalarıma, bacaklarıma ve 

kollarıma  batırıyor.  Küfür  ve  sorular  her  zamanki  gibi  devam  ediyor;  kara  kara 

düşünürken bağıran bir askerin sesiyle kendime geliyorum: 

– “durun”

– Bunu duydugumda askerler  gibi  ben de geriye  donup baktIm.Dondugumde 

muhtar  amcami  gordum  kosarak  geliyordu,komutan  hic  birsey 



demiyordu,muhtarin gelisini seyr ediyordu..Tekrar..

– ”dur!” Demesine ragmen muhtar durmiyordu bir seyler anlatmaya calisiyordu 

fakat uzak oldugu icin ne dedigi anlasilmiyordu. Ucuncu bir kez askerlerin 

– “dur” demesiyle muhtar oldugu yerde durdu.

– “Ben koy muhtariyim komutani gormek istiyorum .Cocuk ne yapmis”

Posta erî aynı sözleri tekrarlıyor:

- Komutanım, muhtar burada, sizinle konuşmak istiyor.

O  anda acayıp  bir  şekilde  içimden koşup  kaçmak  geliyor  ve  bu barbarlık,  kin  ve 

nefretten kurtulmak istiyorum; bir  yandan da içimde büyüyen bu öfke dalgasının 

kabarmasından da korkuyorum. Onu daha uzun zaman kontrol edebilir miyim acaba? 

O esnada  yengemin sözleri  aklıma geliyor  ve tüfeklerin namlularının sırtıma taraf 

doğrultulduğunu hisediyorum. Bütün bunlar neden benim zavalı başıma geldi?

- O pislik parazite söyle onunla konuşmak istemiyorum ve onu ayaklarımın altına alıp 

ezmeden def olup buradan gitsin. 

 Daha  şimdiden  bir  yüz  metre  kadar  tepeye  doğru  uzanan  patika  yolu  tırmanıp 

ilerlemişiz;  amcam, iki  asker arasında iki  büklüm ormanlık  alanın kenarına gelmiş 

duruyor. Atmış yaşından büyük olduğundan nefes nefese kalmış, çünkü bize yetişmek 

için mutlaka koşmuş olmalı.

- Kumandan diyor ki, Muhtar ile konuşmak istemiyorum, fazla ısrar etmesin ve çekip 

gitsin!

Sanki bir bir film sahnesindeyim gibi bir hisse kapılıyorum. Abbas amcama yapılan 

hakaretler  ve  edilen  küfürler,  aynı  şekilde  Mehmet  amcama  yapılanlar  da  bana 

vurulan sopalardan ve vucuduma batırılan dikenlerden daha çok acı veriyor. Bütün 

bunların karşısında yıkılıyorum, ama henüz tam anlamıyla korkmuş değilim. Hiç bir 



şey  yapmadım;  bütün  bu  maskaralıklar  elbette  sona  erecek;  bütün  olup  biten 

karabasan bir düşten başka bir  şey değil!  Mehmet amcam gibi  Abbas amcam da, 

büyük bir ihtimalle içinde büyük bir acıyla eli boş olarak geri dönüyor. Kendi kendime 

diyorum  ki  artık  bana  yardım  edebilecek  kimse  kalmadı.  Ben  tanımadığım, 

bilmediğim yabancılar karşısında yapayalnızım. Babam dahi aklıma gelmiyor, o zaten 

benden uzaklarda, Almanya'dadır. Ama buna karşın annem hiç aklımdan çıkmıyor; o 

şimdi evde endişe ve korku içinde beni bekliyordur. Niçin beklesin ki?

Biz tekrar kaldığımız yerden yola devam ediyoruz ve filim yeniden başlıyor. Aynı küfür 

ve hakaretler, aynı dikenli sopa, ve ben gittikçe takattan düşüyorum.

Ve böylece, güneşin ufukla birleştigi zamanda, tepenin doruğuna varıyoruz. O esnada 

kumandan durmamızı emrediyor. Yanından ayrılmayan posta erine bir kaç fotoğrafını 

çekmesini istiyor. Orada bir on dakika kadar zaman geçiriyoruz; komutan poz veriyor 

ve postası makinalı tüfek gibi flaş patlatıp onun fotoğraflarını çekiyor! Ve ben orada, 

kumandanın  durmamızı  emrettiği  yerde,  hiç  sessiz  sedasız  dikilip  kalmışım.  Her 

tarafım yanıyor, fakat içimde beni kudurtan bir hınç ve öfke var ki, mutlaka o bu acıyı 

dindiriyor.  Gömleğim baştan başa kan lekesi  olmuş, kalçalarım ve pantalonum da 

hakeza;  sırtıma  ne  olup  bittiğini  hayal  bile  edemiyorum!  Kışlaya  varabilmek  için, 

bizim en az yarım saat kadar daha yürümemiz gerekiyor. 

Bütün beklentilerime rağmen, fotoğraf seansı sona eriyor, kumandan tek bir kelime 

bile  demeden,  Kendisi  onumuze  geciyor  karakola  dogru  yuruyorduk,Bana  sorular 

soruyordu  fakat  agzim  acilmiyor  cevap  vermek  istemiyordum,Bana:  Heso!  Heso! 

demesine  rahmen  sorularini  cevaplamadim,Bunun  uzerine  komutan  arkamdaki 

askere:vur bu pezevengin agzina iki tane dedi Bunun uzerine asker saclarimdan tutup 

beni  geri  cekip  bana  iki  tane  vurdu.Vurulan  darbelerin  etkisiyle   burnum 

kanandi.Asker emri yerine getirmisti bunu yapmak zorundaydi.hiç zahmetsiz yeniden 

yürümeye başlıyoruz. En nihayet kışlaya varıyoruz. Henüz tam anlamıyla gece olmuş 

değil;  kumandan, pastasından  beni  Türk  bayrağı  altında  ve  iki  erin  arasında 



durdurmayı istiyor. O hemen barakalara doğru koşuyor; çok acıkmış olmalı,

Benim iki  koruyucu meleğim kumandandan daha insani görünüyorlar; tabi verilen 

emirleri yerine getiriyorlar, 

Böylece bir saatlik, belki de daha fazla zaman geçiyor. Posta eri bana doğru geliyor; 

kumandanın odasına gitmem gerekiyor; onu takip etmemi istiyor ve bana diyor ki, 

onun  karşısına  çıkmadan  önce  gömleğinin  düymelerini,  katlı  kollarını  indirip  kol 

düğmelerini de kapatırsan senin için iyi olur. Orada çok korkuyorum! Yeni bir işkence 

safhasına  dayanabileceğimden  hiç  te  emin  değilim.  Bana  bunu  sanki  son 

gezintimmiş, son saatimmiş gibi söylüyor...

Kumandanın  yazıhanesine  girerken,  boncuk  boncuk  ter döküyorum,  içim  yanıyor, 

yüreğim titriyor; ben komutanın aynasıyım, ama o olunması gereken tarafta: yani sağ 

olanların tarafında. Ben ise, onun için, zaten ölmüş birisiyim. Hiç birimiz, ne o, ne de 

ben, onun beni harab edemediğini henüz bilmiyoruz: ama ancak daha çok binim bir 

karar almamı sağladığını biliyoruz: o da özgürce ölmek, belki de hemen öleceğim, ya 

da  özgürce  yaşama kararı,  belki  de  uzun  zaman...,  ama asla  boyunduruk  altında 

olmayacağım.

-  Bana bak pis  orospu cocugu,  yolda butun konustuklarimizi  unut!  Bana yeniden 

ifadeni  ver!  Gecen  aylar  nerdeydin,kimleri  gordun,en  iyi  arkadaslarin 

kimlerdir.Dinliyorum  seni.  Verilen  ifademde  herhangi  bir  deyisiklik  olmadi.Ayaga 

kalkip basini salayarak yanima geldi;galiz kufurler ederek bir yumruk ve ardinda bir 

tekme beni kapidan disari atti.Disarda bekliyen askere; atin disari bu pezevengi.

Beni  neyin  beklediğinin  farkında  değilim;  arkadan  bir  kurşun  ve  terörist  etiketi? 

İftihar edeceğim bir şey değil ama başka seceneğim yok: Geri dönüp evime gitmem 

gerekecek belki -en iyi durmda-. Hiç bir şey söylemeden, başım dik olarak, çıkıyorum, 

yüreğim yanıyor, hayatımın en son kurşun sesini duymaya hazırım.

Kışlanın nöbetçi kulübesi daha şimdiden çok gerilerde kaldı; ben halen yaşıyorum, 



ayaktayım...  Moralim tekrar  biraz yükseliyor  ve annemi tekrar  görmenin yüreğimi 

nekadar ferahlatacağını düşünüyorum; belki de ben biraz fazla iyimserim, ama benim 

yapabileceğim bir şey yok! Ne olursa olsun hiç te önemli değil. Koşmaya başlıyorum, 

daha çok hızlı koşuyorum; bütün bu gücü, kuveti nereden bulduğumu bilemiyorum. 

Hayatımın en kötü anlarını yaşamış bulunuyorum. 

Kararımı  aldım.  Gitmem gerekiyor.  Bir  aydan  önce  bu  memleketi  terk  etmeliyim. 

Buralarda mutlu değilim, ama zaten bu başka türlü de olamazdı.

Bunu  kendimi  korumak  için  mi,  ya  da  daha  fazla  göstermek  için  mi  yapıyorum, 

bilemiyorum.  Halen  de,  bunu  bu  cehenemden  kurtulmak  ve  yakınlarımdan  ve 

toprağımdan uzak "normal" bir hayata kavuşmak için mi ya da bu baskılara göğüs 

germek için mi yapıyorum, henüz bunu gerçek anlamda kavramış değilim!

Bu  hususta gelecek  henüz  net  değil;  gelecek  yazılmamış  halen;  beni  nelerin 

beklediğini bilemiyorum, ama buralarda artık yaşayamayacağımı biliyorum: Her ne 

olursa olsun buralardan gideceğim.

 


