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AYAĞA KALKMANIN BEDELİ.

Korku, utanç, aşağılanma, yalnızlık...
insan, hayatı boyunca bunlardan kaçar. Ama, ha

yat boyunca bunların tümünden kaçmayı başaramaz
sınız. Bazen korkunun gölgesi, bazen utancın sıkıntılı 
soluğu, bazen aşağılanmanın ıslak kiri, bazen yalnızlı
ğın çıplak acısı gelir, size yapışır. Yine de, hepsinin bir
den insanın üzerine yıkıldığı zamanlar yok denecek ka
dar azdır.

Hapisane, bütün bunların hepsidir.
Hapisane korkudur, utançtır, aşağılanmadır, yal

nızlıktır.
Hapisane, yıllar boyunca böyle anlatıldı, böyle ya

zıldı, böyle öğretildi, böyle yaşandı. Anlatılanlar, yazı
lanlar, öğretilenler hep insanların içindeki «hapisane 
korkusunu» besledi, büyüttü.

Ben, hapisane imgesiyle içiçe duran korkuyu, utan
cı, aşağılanmayı, yalnızlığı hapisanede yendim.

Bütün bunları hapisanede yaşayarak yendim. Baş
ka yolu yoktur da ondan.

Hapisane, insanın insana yaptığı en büyük kötü
lüktür.

Bir inşam, suçu ne olursa olsun, evinden, işinden, 
sevdiklerinden, çevresinden, alışkanlıklarından, denge
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lerinden koparıp da bir yere kapatmak, yapılabilecek 
en büyük kötülüktür. Hangi amaç öne sürülürse sürül
sün, bu yolla insanı «topluma kazandırmak»tan söz 
edilsin, bu yolla «kişinin kendini düzeltmesinden» dem 
vurulsun, aslında yapılan, toplumdan koparmak, hayat
tan koparmaktır.

Toplam 38 ay hapiste yattım.
Bu, kimilerine göre çok uzundur, kimilerine gö

re çok kısa.
Bana da kimi zaman çok uzun gelmiştir, kimi za

man çok kısa.
Hapisanede yaşananlar süreyle ölçülmez, öyle bir 

an yaşarsınız ki, yüzlerce yıl hapiste kalmış gibi olursu
nuz. öyle bir an yaşarsınız ki, hapisane sizin için yok 
olur gider. Bunu insanın kendi bile tam bilemez.

Hayvanları düşündüm! Kendi hemcinsini hapse
den bir hayvan var mı diye. Bulamadım. Kendi hem
cinsiyle dövüşen hayvan vardır, hemcinsini öldüren 
hayvan, yiyen hayvan vardır. Ama, hapseden hayvan 
yoktur. Hapsetmek, insanın şeytan yanının buluşudur, 
şeytan yanının kötülüğüdür.

Hapsetmek, insanın insanı «yaşarken öldürmek» is
teminin ürünüdür.

insan «korkuyla, utançla, aşağılanmayla, yalnız
lıkla» öldürülür.

Bana kalırsa, insan asıl böyle öldürülür.
Çevremize bakalım, böyle öldürülen birçok insan 

görmüyor muyuz? Artık susan, artık düşünmekten ka
çan, artık duygularından korkan, artık başka bir yaşam 
biçimini yeğleyen birçok insan nasıl böyle oldu?

Bu insanlar ne hapsedildiler, ne dövüldüler, ne öl
dürüldüler. Bu insanlar «korkuyla, utançla, aşağılan
mayla, yalnızlıkla» korkutuldular. Bu korkuyla öldürül
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düler. Bu ölümün ardından başka bir insan olarak ye
niden doğdular, «ölümden sonraki diriliş»in bir türü 
de belki budur.

Bütün bunları yenmenin yolu, bunlarla göğüs gö- 
ğüse karşılaşmak, bunları yaşamak, korkuyu, utancı, 
aşağılanmayı, yalnızlığı tanımaktır.

Bütün bunları yenmenin yolu, bütün bunların gö
zünün içine bakabilmektir.

Bütün bunları yenmenin yolu, korkarak, utana
rak, aşağılanarak, yalnızlaşarak, bunları aşabilmektir.

Korkarak korkmamayı, utanarak utanmamayı, 
aşağılanarak aşağılanmamayı, yalnızlaşarak çoğalma
yı öğrenmek gerek.

Hapishane, bütün bunları öğretir insana.
Demir kapılar üstünüze kapandığı zaman, zincir 

şıkırtıları size, artık bir yere kapatıldığınızı sezdirdiği 
an, kendinizle yapayalnız kalırsınız.

Kendinizle bile gözgöze gelmeye çekinerek, yapa
yalnız kalırsınız.

Şimdi, şu an, ayakta kalma anıdır.
Şimdi, şu an, ne geçmiş vardır, ne gelecek. Ne hak

lılık vardır, ne haksızlık. Ne doğruluk vardır, ne yan
lışlık.

Şimdi, ayakta kalma anıdır. Ayakta kalmak gere
kir. Ayakta kalmak gerekir. Ayakta kalmak gerekir. 
Ayakta kalmak gerekir. Ayakta kalmak gerekir. Şu an
da, on yıllarca, yüz milyon yıllarca ayakta kalmak ge
rekir.

Ve, ayakta kalırsınız.
Ayağa kalkan ilk primatın, ayağa kalkan bilmem 

kaç bin yıl önceki atanızın şaşkın sevinci yavaştan kap
lar içinizi. Ayaktasınız. Ayaktasınız.

Ve, ayakta kalırsınız.
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Artık, bundan sonra, ayağa kalkmanın bedelini öde
yeceksiniz.

Ayağa kalkmanın bedeli ağırdır. Korkuyu yenme
niz gerekir, utancı yenmeniz gerekir. Yol uzundur, taş
lıdır, dikenlidir, yorucudur, üzücüdür, yaralayıcıdır.

Ama, bütün bunların önemi yok. Artık yürüyeceksi
niz. Değil mi ki ayağa kalktınız. Ayağa kalkmanın be
delini ödeyeceksiniz.

Cesaret, güven, onur, çoğalma, bu yolun ucunda 
değil, içindedir.

Korkuyla yaşayarak cesareti, utançla yaşayarak gü
veni, aşağılanmayla yaşayarak onuru, yalnızlığı yaşa
yarak çoğalmayı öğreneceksiniz.

Bütün bunlardan sonra cesur olmanın, güvenli ol
manın, onurlu olmanın, çoğalmış olmanın da çok öne
mi yok.

önemi olan, bütün bunlardan sonra önemi olan 
«insan olmak»tır.

Yaşamınız boyunca bütün bunları elinizde tuta
mazsınız. Bazen cesaretin azalışını, bazen güvenin sar
sılışım, bazen onurun zedelenişini, bazen yalnızlığı, yi
ne duyacaksınız.

Ama, «insansınız», bütün bunları aşacaksımz. Bü
tün bunları, tanıyarak, bilerek, düşünerek, duyarak aşa
caksınız.

«insan olmak», özünde, bu değil mi?..
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DEFTERLER

Barış Derneği davasında kararla tutuklandık. Gö
türüldüğümüz hapisanede, birinci ayımız dolarken, bir 
akşam, kantinci, uzun süredir istediğimiz «defterlerdi 
getirdi.

Heyecanla «defterler geldi» diye ayağa fırladık. Ko
ğuşta bir bayram havası esti. Defterler büyük bir heye
canla alındı. Herkese önce birer tane dağıtıldı. İki tane 
isteyenlere ikinci defter de verildi. Defterlerimizi aldık. 
Defterlerimizi sevdik. Sevindik.

Kitaplar yazmış, kitaplar okumuş, cilt cilt defter 
doldurmuş insanların, bu aydın insanların bir deftere 
sahip oldukları için duydukları heyecanda iç burkucu, 
yüreğe işleyen bir yan vardı.

Bütün bağlarından koparılmak istenen bu insan
lar, bir «defter»le, geçmişleriyle, gelecekleriyle, umut
larıyla, inançlarıyla, çağlarıyla, evrensellikle bağlarını 
mı kuruyorlardı? Bilemem.

Ancak bildiğim, beni çok etkileyen bu «defter» ola
yının, bir direnişin öyküsü olduğudur. Bağlarından ko
parılmak istenen insanların; kopmamak için, gerileme
mek için, haksızlığı kabullenmemek için direnişiydi bu. 
Kimseye söylenmeyen bir direniştir bu. Konuşulmayan. 
Kendine büe söylenmeyen.
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Bunu daha iyi anlamak için, kopanlışın ilk günü
ne, karar gününe dönmek gerekiyor.

KARAR GÜNÜ...
Duruşma yargıcı:
— «Herkes ayağa kalksın» dedi.
Herkes ayağa kalktı.
Aylar boyu süren yargılama, bugün, kararın okun

masıyla bitiyordu. Tutuklanma, sorgular, iddianame, 
savunmalar, acı günler, tatlı günler geride kalmıştı.

— «...Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesi 1. fık
rasında tavsif edilen suçu işledikleri sabit olduğundan 
8 yıl ağır hapis cezası ile tecziyelerine...

... beş yıl ağır hapis cezası ile tecziyelerine...

... suçu işlediği sabit görülmeyenlerin beraatları
na...

... ceza alanların tutuklanmalarına...
Öyle dinliyorum. Ayakta. Sözcükler havada uçuşu

yor. Kulaklarıma, gözlerime, burnuma, elime, ayağıma 
çarpıyorlar. Sekiz yıllar, beş yülar, ağır hapisler, sür
günler, kamu hizmetlerinden mahrumiyetler... Havada 
uçuşuyorlar. İnsanlara çarpıyor sözcükler. Sanıklara, 
dinleyenlere, avukatlara, gazetecilere çarpıyor. Masala
ra, sandalyelere, parmaklıklara çarpıyor. Kürsüye çar
pıyor. «Adalet Mülkün Temelidir» yazısına.

Salonda ezilmiş çiçekler. Bozulmuş çiçek tarhları. 
Tekmelenmiş kasımpatları... Boynu koparılmış kuşlar. 
Kan. Havada kükürt kokusu. Ağızda solucanlı toprak 
tadı.

Yargıçlar yerlerinden kalkıyorlar. Aceleyle çıkı
yorlar? Neden aceleleri var? Bilmiyorum...
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Duruşma salonu, taş heykeller galerisi gibiydi. Sa
nıklar, dinleyici sıralarındaki eşler, kardeşler, çocuklar, 
akrabalar, avukatlar, dostlar, dinleyiciler, salondaki ga
zeteciler, polisler, subaylar, erler; ne kadar sürdüğü be
lirsiz bir süre, taştan heykeller gibi kaldılar. Hareketsiz, 
sessiz. Bir saniye, bin saniye, çok kısa, çok uzun, hepsi 
olabilir.

Sonra, gazeteciler fırladılar. Haberi vermek için te
lefonlara koşuştular. Biri ağlıyordu. Geçerken gördüm.

Avukatlar, dinleyici sıralarmdaydı. Davadan çekü- 
mişlerdi. Üzgün, sıkıntılı kımıldadılar. Çantalarını to
parladılar. Kalktılar. Çaresiz...

Dinleyici sıralarındaki eşler, kardeşler, çocuklar, 
akrabalar, avukatlar, dostlar, sırtlarına binlerce ton taş 
yüklenmişçe, önlerinde duran yakınlarına el sallamaya 
başladılar. Dün gece, bu sabah, iki saat önce beraber 
oldukları insanlara el sallıyorlardı.

Bir kişiye mi, bin kişiye mi? Hepsine...
Aralarında daha şimdiden, duvarlar, telörgüler, ay

lar, yıllar giriyordu. Susuzluk. Kızgın güneş. Çöl. Şim
diden...

Sanıklar tutuklanmıştı. Aslında, karardan önce tu
tuklanmışlardı. İki saat önce. Sanıkların dışarıya çık
malarına izin verilmemiş, aralarındaki tutuklu sanık
la konuşmalarına engel olunmamıştı. Daha o zaman 
kimdi anımsamıyorum, Reha hanım mı, Gencay mı, her 
ikisi mi; «Statümüz değişti. Tutuklu statüsüne girdik» 
demişti. Bakmışlardı. Öyle gibiydi. Ama, hele bir karar 
okunsundu.

Karar okunmuştu. Tutuklanmışlardı.
Dinleyici sıraları taş blok. Yavaş yavaş çıkıyorlar

dı. Çıkarılıyorlardı. Koparılış. Eller sallanıyordu. Bir
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felâkete, olamaz bir felâkete tanık olmuşlardı. Sessiz 
bir dehşet içinde terkediyorlardı salonu.

Dışarda ağladılar. Bu kahırla ağladılar. Bu öfkeyle, 
bu üzüntüyle ağladılar.

Biz tutuklular, içerdeydik. Birbirimize «geçmiş ol
sun» diyorduk. Kendimize de. Birbirimize dayanıyorduk. 
Kendimize de...

Kemal Anadol beraat etmişti. Daha sonra, bana 
yazdığı mektupta, «beni teselli edişini unutamıyorum» 
diyecekti. Kemal’e «üzülme», demiştim, «bu durumdan 
çıktığın iyi oldu». Bunları neden söylediğimi bugün de 
bilemiyorum. Beraat edeni teselliye çalışmanın ne de
mek olduğunu düşünmek gerek...

Sonra beraat edenler çağırıldı. Semra özdamar, Ke
mal Anadol, Mustafa Gazalcı, Medet Serhat, Uğur Kök- 
den. Sıkıntılı, üzüntülü yürüdüler, çıktılar.

Geride kalanlar, bizler, salonda «tedbir» almış su
baylar ve erlerle kaldık.

Tutuklularm, bizlerin, elleri arkadan kelepçelen- 
meye başlandı. Kaçacağımız için değil —Kaçmayacağı
mız biliniyordu—, gerekli diye değil —gereksizdi—, usul 
böyle diye değil, —usullerin çok değişik olduğunu gö
recektik—, «kelepçelenmek» için, eller arkaya getiril
di, zincirler takıldı, kilit geçirildi, kapatıldı.

O sahneden aklımda kalan Reha hanımdır. Uzun 
boyuyla, sade, dimdik, elleri arkadan zincirlenmiş Re
ha isvan, gözümün önünde yürüyen bir heykel gibi, her 
adımıyla bir şeylere basa basa çıktı, gitti.

Arabaya öyle bindik. Arabadan öyle indik. Cezaevi
ne öyle geldik.

CEZAEVİ...
Cezaevi belirsizliktir. Hele başlangıçta. Her belir

sizlik tedirginliktir, rahatsızlıktır.
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Cezaevi kapısından tedirgin girdik, rahatsız girdik.
Cezaevi kapısı. Her duruşmaya geldiğimizde bakıp 

gördüğüm, görüp düşündüğüm kapı. Girecek miydik bu 
kapıdan? Neden girmeyelim? Kimler bu kapıdan girdi? 
Kimler çıktı? îçerdekiler? Şimdi içerde olanlar?

Garnizondan çıkarken düşünürdüm... îçerdekileri 
bırakıyorduk. Sonra arabaya binerdik. Kalabalık trafi
ğe girerdik. Çevre yolu. Gaza basardık. Arabaları geçer
dik. Bizi geçerlerdi. Frene basardık. Gaza basardık. Işık
lar. Köprüden çıkardık. Kadıköy. Evin kapısı. Odala
rın kapıları. Tuvaletin kapısı. Elini, yüzünü yıkarsın. 
Kirini, terini...

îçerdekiler kalırdı, üzülürsün, üzüntün örtülür, iç
ki. Beyaz peynir. Biraz salata.

Yaşam sürecektir. Sürer de.
Her seferinde düşünürdüm bunu. Bizi de böyle dü

şüneceklerdi. Biz nasıl düşünüyorsak, önemli olan, yan
lış yerden bakmamaktır.

Şimdi de bizi bırakıp gittüer. üzgünler, öfkeliler. 
Çaresizler, üzüntü saatleri uzatır.

Sen, içerde, dakikalarla karşı karşıyasm. Ellerin 
çözülmüştür. Koridora dizilmişsin. Sıra ile. Üstündeki- 
leri çıkaracaksın. Ceplerini boşaltacaksın. Kontrol edi
lecek. Aranacaksın. Yasak herhangi bir şey üstünde 
bulunmayacak. «Kemerler, kravatlar»... Verilecek.

önce, kimliklerin alınacak. Kimliğin olmayacak. 
Artık bir harfsin. Bir sayısın. Anahtarların? (Artık sa
na gereksiz) Çantan, kitapların, fazla paran, ziyaretçi
lerine teslim edilecek.

Sonra, saçların kesilecek. Köşeye bir sandalye kon
muş. Arkasında eli tıraş makinalı bir er duruyor. Otu
racaksın. Makina ensene dayanacak. Yukarıya kadar 
çıkacak. Başının derisi üzerinde makinanm ağırlığım
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duyacaksın. Makina, saçların alın sınırında duracak. 
Saçlar yere düşecek. Göreceksin. Sonra, makina yine 
saçların ense sınırına dönecek. Çıkacak. Saçlar önüne 
düşecek.

Göreceksin.
Saçlar önüne düşecek.
Göreceksin.
Saçlar önüne düşecek.
Göreceksin.
önceden bilirim. Saçları, sakalları, bıyıklan kesil

miş bir yüzün görünümü nasıl olur?
Gözler nasıl büyür? Kaşlar nasıl çatılır? Dudaklar 

nasıl kalınlaşır? Çene nasıl irileşir? Bilirim.
Gene öyle olmuştur.
Pardesünü, çantanı alırsın. «Al» demişlerdir. «Eş

yalarınızı alın». «Yürüyün».
Erler önde, erler yanda, erler arkada.
Yürüyeceksin.
Koğuşun önü. Büyük bir harf, büyük iki sayı: C 22.
Kapı açüdı. İçeri girdik. Solda tuvalet aralığı. Bir 

oda geçiyoruz. Bir kapı. Bir oda daha. Ranzalar. Ya
taklar. Eşyaları koyuyoruz. Kapı kapanıyor. Sonra, er
lerin çıktığını duyuyoruz. Kapanan kapılar. Kilitler. 
Zincir şakırtıları. Alışılır. Bilirsin.

Ranzaların olduğu odadan çıkıyorum. Dışardaki 
oda da koeusa ait. Tuvalet.,

Bugünün ilk ferah soluğu.
— «Bir oda değilmiş. Eh, iki buçuk odalı bir daire 

sayılır».
Gülünmüyor. Gülünmez. O havada değiliz.

&
ÖNCE KORKUYU YENMEK...
Büyüyorsun, neden? Saçın kesiliyor, gözlerin bü
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