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-	 Gereği	düşünüldü…

-	 Tutuklu	Gamze	Çervez	suçunu	kabul	etmesine	rağmen	
olaya	yönelik	hiçbir	açıklama	yapmaması	ve	tanık	Tarık	
Durbaz’ın	duruşmaya	katılmamasından	dolayı	duruş-
manın	29	Eylül	2014	tarihine	ertelenmesine,	tanık	Tarık	
Durbaz’ın	o	duruşmaya	polis	zoruyla	getirilmesine	ve	bu	
süre	içerisinde	Gamze	Çervez’in	tutuklu	olarak	yargılan-
masına	devam	edilmesine	karar	verilmiştir.

Hâkimin	ağzından	bu	cümleler	dökülürken	belli	ki	geçmi-
şin	pişmanlık	dolu	anıları	akıp	gidiyordu	genç	kızın	gözbe-
beklerinden.	Titreyen	dizleri,	buğulu	gözleri	ve	ter	içinde	
kalmış	küçük	bedeni	anlatıyordu	mutluluğunu	bölen	siren	
sesinin	kulağında	çınladığını.	Her	şeyi	kendi	planlamasına	
rağmen	zor	gelmişti	 jandarmanın	ellerini	bağlaması,	 çok	
zor	gelmişti.	Yaptıklarını,	 yaşadıklarını	ve	yaşattıklarını	
anlatmıştı	deniz	gözlü	sevgilisine	fakat	ondan	son	bir	ke-
lime	bile	duyamamıştı	bu	karanlık	yolculuğun	öncesinde.	
Gamze	anlattıkça	Tarık’ın	boynu	bükülmüştü.	Haklıydı	de-
likanlı	zira	iki	yıldır	yaşadığı	mutlu	hayatın	yalanlar	üze-
rine	kurulu	olmasını	kimse	hazmedemezdi	bir	çırpıda.	Kim	
kendini	Tarık’ın	yerine	koysa	eminim	o	da	hissederdi	aynı	
duyguları.	Kolay	değildi	insanın	zor	bulduğu	mutluluğu	ya-
lanlara	teslim	etmesi.	Kolay	değildi	yaşananların	sineye	çe-
kilmesi…	Elbette	düşününce	hak	verecekti	 sevdiğine	an-
cak	bu	vakit	 alacaktı	 çünkü	her	acının	bir	 silinme	vakti	
vardı.	 ‘Artık	 çok	geç’	denen	zamanı	kim	üretti	bilinmez	
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ama	mantıklı	düşününce	ortaya	çıkan	bir	gerçekti	zama-
nın	böyle	bir	diliminin	olmadığı.	Ayrıca	insan	isterse	hiç-
bir	şey	için	de	geç	olmazdı.	

Gitme	vaktinin	geldiğini	anımsatan	adımlarla	arabaya	yö-
nelen	komutan	önde,	Gamze	ve	ona	eşlik	eden	askerler	ar-
kada	giderek	uzaklaşıyorlardı	Tarık’tan.	Sessizce	izlemek-
ten	başka	hiçbir	şey	yapamıyordu	gözlerine	denizi	saklayan	
adam.	İlk	defa	donuktu	bakışları	ve	ne	içinden	ne	de	elinden	
bir	şey	gelmediği	belliydi	her	hâlinden.	Haklıydı	kendince	
çünkü	duydukları	 ağırlaştırmıştı	kalp	atışlarını.	Birlikte	
geçen	onca	zamanın	hatırına	bir	el	sallardı	belki	ardından	
ancak	ona	da	gücü	yetmedi	genç	adamın.	Nasıl	 gücü	yet-
sin	ki?	Bir	anda	yok	olmuştu	 iki	 yıldır	hayata	 tutunduk-
ları.	Güzel	olduğu	kadar	sahte	miydi	her	şey?	Umut	dağıt-
maktan	ötesi	değil	miydi	yaşadıkları?	Uzun	süren	bir	rüya	
mıydı	geçen	süre	yoksa	kısa	bir	kâbus	muydu	o	an	yaşa-
dıkları?	Ucu	Gamze’ye	dokunan	her	şey	soruya	dönüşmüştü	
Tarık’ın	kafasında.	Bundan	sonra	ne	yapacağı	ise	en	büyük	
sualdi	belki	de.	Beynini	kemiren	sorulara	takılıp	kalan	Ta-
rık	tek	kelime	bile	söyleyememişti	sevdiğinin	arkasından.	

Gözlerinden	okunsa	da	içinde	kopan	fırtınaları	kimseye	an-
latmayan	Gamze,	mahkeme	salonunun	gürültülü	havasında	
sessizliği	sağlayan	tek	mahkûmdu	belki	de.	Kararsızlık	ka-
rarı	çıkmıştı	duruşmadan.	En	az	üç	ay	daha	içeride	kalacak	
kızı	hızlı	adımlarla	koğuşuna	getirdi	gardiyan.	Koğuştaki-
ler	de	merak	içindeydi.	Hep	bir	ağızdan	sorulan;

-	 Ne	oldu	Mahmut	Efendi,	konuşmuş	mu?	sorusunu	içle-
rinde	en	samimi	olduğuna	dönerek	cevapladı	yaşlı	adam.
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-	 Yok	Naciye!	Aynı	tas	aynı	hamam.	Tutturmuş	“Evi	ben	
yaktım,	evi	ben	yaktım!”	başka	bir	şey	söylemiyor.	

-	 Görgü	tanığı	falan	da	mı	çıkmamış	yine?

-	 Yok,	o	da	yok.	29	Eylül’e	kaldı	duruşma.	

-	 Neden	böyle	yapıyorsun	kızım?	2.	mahkemen	oldu	bu,	
neden	konuşmuyorsun?	Hâkimden	çekiniyorsan	bari	
bize	anlat.	İçini	dök,	rahatla.	Yoksa	böyle	ölüp	gidecek-
sin	kahrından	mapushane	damında.	

-	 Evi	ben	yaktım…

-	 Aman	ne	hâlin	varsa	gör	be!	Seninle	mi	uğraşacağım?	
Senden	çok	ben	dertleniyorum	hâline.	Canın	ne	zaman	
isterse	o	zaman	konuş.

Naciye	Ana	çok	 severdi	aslında	Gamze’yi.	Genç	kıza	yar-
dım	etmek	için	çabalar	dururdu	ama	nafile.	O	söyledikleri	
de	sinirle	çıkıverdi	ağzından.	Kızın	başına	en	ufak	bir	şey	
gelecek	olsa	herkesten	önce	koşardı	yardımına.	

2	aydır	hapishanede	olmasına	rağmen	kimseye	bir	şey	an-
latmamıştı.	Zaten	dilinde	üç	kelime	vardı,	onu	da	sürekli	
tekrarlardı.

“Evi	ben	yaktım.”	

Sessizliğe	ve	çaresizliğe	alışık	olan	genç	kız	için	çok	da	anor-
mal	bir	durum	değildi	içine	kapanıklığı	ancak	günden,	güneş-
ten	ve	hayatına	anlam	katan	herkesten	uzak	olan	mahkûmlar	
birbirleriyle	konuşarak	azaltıyorlardı	dertlerini.	O	yüzden	
de	suskun	kızın	değişmez	tutumuna	anlam	veremiyorlardı.	
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Gamze’nin	koğuşa	girdiği	ilk	günden	itibaren	içerideki	her-
kes	mücadele	vermişti	onu	konuşturmak	için	ama	malum	
üç	kelimeden	başkasını	duymayı	başaran	olmamıştı.	Pek	
çoğu	merak	ediyor,	bazısı	umursamıyor,	birkaçı	da	korku-
yordu	yalnızlığının	arkasına	 sığınan	sessiz	kızdan.	 İçine	
15	farklı	hayatı	hapseden	bu	dört	duvarın,	geçmişine	piş-
manlık	duymayan	tek	mahkûmu	ilan	edilmişti	Gamze.	Bu	
hükmü	veren	kızlar,	yatağından	çıkmaya	bile	gücü	kalma-
yan	zavallının,	hayatını	 saran	kaçıncı	pişmanlıkta	oraya	
düştüğünü	bilseler	öyle	düşünmezlerdi	kesinlikle.

Gamze’nin	sessizliğiyle	korkuttuğu	kızlardan	biri,	

-	 Böyle	durması	hiç	hayra	alamet	değil	abla.	Babasını	diri	
diri	yakan	kız	ya	bize	de	bir	şey	yaparsa?

diye	sorunca	parlayıverirdi	Naciye	Ana.

-	 Saçmalamayı	kes	kız!	Dilini	döndürmeye	dermanı	ol-
mayanın	seni	öldürmeye	mi	gücü	yetecek?	Hem	ne	za-
rarı	var	size	garibanın?	Belli	ki	kabullenemiyor	yaptık-
larını.	Eve	açtığı	ateş	yüreğini	de	yakmış,	konuşamıyor	
zavallı.	Zaman	zaman	ben	de	kızıyorum	ama	anlamadan	
dinlemeden	yargılamıyorum	sizin	gibi.

Bazen	saygıdan	sonuna	kadar	dinler	bazen	de	dayanamaz	
sözünü	keserlerdi	koğuşun	en	merhametli	kadınının.	

-	 Aman	ablaaa.	Sanki	dinlememize	 izin	verdi	de	biz	an-
lamadık	hâlinden.	Konuşmayan	kızın	neyine	hak	vere-
ceğiz?	Hadi	bizi	geçtik	de	sana	yaptığı	saygısızlık	doğ-
rusu.	Yıllardır	şuradayız	kimseyle	ilgilenmedin	onunla	
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ilgilendiğin	kadar	ama	karşılığında	 tek	kelime	bile	et-
medi	haspam.	

Kızlar	ne	zaman	bu	konuyu	açıp	söylenmeye	başlasa	söz-
lerinin	bitmesini	beklemeden	yanlarından	uzaklaşırdı	Na-
ciye	Ana.	Uzaklaşmak	dediğim	de	beş	adım	ötesi	işte.	Se-
kiz	ranza,	bir	masa	ve	birkaç	da	sandalye	alacak	kadar	dar,	
anlatmaya	gücümüzün	yetmeyeceği	acıları	içinde	barındı-
racak	kadar	geniş	bir	dört	duvar	arasındaydılar.	

Kırılmaya	yüz	 tutmuş	 ranzalar	kurum	müdürüne	sorul-
duğunda,

-	 Kederiniz	yataklara	ağır	geliyor,	az	sabredin	hele.

der,	 geçiştirirdi	kadınları.	Müdüre	 inandıklarından	mı	
yoksa	kendi	içlerinde	kıdem	oluşturduklarından	mı	bilin-
mez	ama	cezası	hafifleyen	mahkûm	kullanırdı	ranzaların	
üstteki	yataklarını.	Pas	tutmuş	demir	yığınlarıyla	doluydu	
içerisi.	Beyazlığından	eser	kalmamış	duvarları	yumrukla-
yan	mahkûmlar	 sırtını	dayamaz	olmuştu	bu	kirli	 soğuk-
luğa.	Panayırı	aratmazdı	kızların	1	saatlik	sabah	havalan-
dırması.	Kimisi	güneşe	dalıp	gider,	kimisi	akşama	yetecek	
kadar	dedikodu	toplar	kimisi	de	volta	atmaya	çalışırdı	film-
lerden	öğrendiği	kadarıyla.

Gamze’nin	son	duruşmasından	umutluydu	herkes.	“En	azın-
dan	bir	 tanık	 çıkar	da	gerçekler	dile	gelir.”	diye	düşünü-
yorlardı.	Kızın,	 çıktığı	mahkemeden	yine	 sessiz	dönmesi	
sonu	gelmeyen	merakın	büyümesine	neden	olmuştu	ve	bu	
merak	git	gide	korkuya	dönüşüyordu.	Kendilerine	bir	şey	
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yapmasından	korkanların	yanı	 sıra	genç	kızın,	 geçmişin-
den	kalan	tek	cana	kıymasından	çekinenler	de	vardı	elbet.

Duruşmanın	baskıcı	havası	yormuştu	sessiz	kızı.	Yatağına	
uzanmış	tavanı	izliyordu	ki	zaten	onun	tavanı,	üstteki	yata-
ğın	tabanından	ötesi	değildi.	Koğuşun	çömeziyken	Aslı’nındı	
o	yatak.	Tavanı	özlem	dolu	kelimelerle	süslenmişti.	Lise	yıl-
larında	edebiyat	derslerinin	bir	numarası	olan	Gamze	bu	
yazıları	gördükçe	iştahlanıyordu	iştahlanmasına	ancak	dile	
gelmeyen	kelimelerin	kaleme	mürekkep	olabileceğini	dü-
şünmediğinden	uzak	durmuştu	kâğıtla	kalemin	birleşmesin-
den.	Daha	fazla	dayanamadı	Gamze.	O	gece	herkes	yattık-
tan	sonra	bir	defter	ve	kalem	çıkardı	çantasından.	İçinden	
atmaya	başladı	içine	atamadıklarını.	Koğuştaki	herkesten	
gizlediği	o	defter	bir	daha	hiç	düşmedi	genç	kızın	elinden.



26.06.2014

Merhaba Mapusluk,

Biliyorum, sana hep ‘günlük’ dediler ama benim gü-
nüm yok ki be mapusluk! Şu dört duvar arasında ses-
sizliğimi yoldaş edinip kendi kendime nefes alıp veri-
yorum işte. Aslında pek de yabancı değilim bu şekilde 
yaşamaya, hayatım hep böyle geçti ya benim. Pardon 
pardon, sanki sen biliyormuşsun gibi konuştum bir an. 
Ama merak etme mapusluk, her şeyi tek tek anlataca-
ğım sana. Çocukluğumdan o malum güne kadar her 
şeyi öğreneceksin. Çocukluğum dediysem de öyle herke-
sinki gibi bir şey bekleme! Ben, içindeki çocuğu daha 
adını koymadan öldürenlerdenim.

Kolay kolay taş kesmedi bu yürek. İnsan çokluğu içinde 
insanlığın yokluğu bu hâle getirdi beni. Yaşım büyü-
dükçe küçüldü umutlar. Fotoğraflardaki sahte mutlu-
luğu bile çok gördüler bana. Hayatımdan yalanı çıkar-
mayı düşündüğüm gün çarpıldı gerçekler yüzüme ve 
o gün anladım ki yalanlardan kurtulmak istiyorsam 
geçmişimden kimse kalmamalıydı geleceğimde. 



Neyse, bu gecelik bu kadar yeter, dikkat çekmemem ge-
rek. Seninle konuştuğumu görürlerse ayırırlar bizi zira 
kimseye açmıyorum yüreğimin kapılarını. Sen de sa-
kın durumumuzu belli etme!



27.06.2014

Selam Mapusluk,

Acılar yuttu neredeyse tüm kelimelerimi. Ne derlerse 
desinler cevabım aynı: “Evi ben yaktım.” Yalan mı? Ben 
yaktım işte. Hem insan neden merak eder ki başkası-
nın başına gelenleri. Sanki öğrenseler söndürebilecekler 
mi yüreğimi her gün yeniden dağlayan dağ gibi alev-
leri? Ben kimseye soruyor muyum neden burada oldu-
ğunu? Neyse, şimdi olanları sana anlatıp daha fazla 
sıkamam dert küpü yüreğimi. Asıl konumuza gelelim. 
Tahmin edebiliyorum, sen de merak ediyorsun başıma 
gelenleri. Belki sen de sormak istiyorsun neden yaptı-
ğımı ama insanlara verdiğim tepkiden korktuğundan 
soramıyorsun olanları. Yok yok merak etme, sana söz 
verdim, anlatacağım her şeyi ancak zamanını bekle-
mek zorundasın. Beni anlayabilmen için en başından 
anlatmam gerekiyor yaşananları, o yüzden biraz sa-
bırlı ol bakalım. Hem kimseyi yanıma bile yaklaştır-
mazken seninle ömrümü kapsayan bir yolculuğa çıka-
cağımızı söylüyorum, kıymetini bil. 



Aslında nereden başlayacağımı hiç bilmiyorum. Ka-
sabadaki yangını anlatmak kolay da bir türlü cevap 
bulamadım ‘içimde sönmek bilmeyen ateşi nasıl anla-
tacağım?’ sorusuna. Her geçen saniyenin biraz daha 
yellediği bir ateş içimdeki. Gözyaşlarımın söndüreme-
diği, ‘umut’ diye sarıldığım kimsenin dindiremediği kor 
bir alev… Kötülük kokan dünyanın son bulacağı gü-
nün hayaliyle yaşadım ben. Taşıyamayacağım yükler 
barındırdım yüreğimde. Minicik bedenimle kurtulmaya 
çalıştım, talihsiz bahtıma düşen kader piyangosunun 
hüzün dolu oyunundan. Hayatım boyunca kahkaha 
atamadım anıların tazelendiği muhabbet masalarında. 
‘Hayatım’ dedim de dertlendim bak gene. Sahi, haya-
tım oldu mu benim?

Daha dünyaya gözümü açmadan başladım ben baş-
kalarının hayatını yaşamaya. Altı aylık bebekken ölen 
ablam yani gerçek Gamze’nin kimliğini vermişler bana. 
Kütükte aslen yokum anlayacağın. Zor bir hamilelik 
süreci geçirmiş annem. Karnındakinin kız çocuğu oldu-
ğunu gösterince ultrasonun’un sonucu “Aldıralım.” de-
mişler ama annem “Nefesimi tehlikeye atarım da bana 
emanet olana dokundurmam.” diye tutturup kendi ha-
yatını riske atarak yapmış doğumunu. Bizim kız, mini-
cik bedeniyle açmış gözlerini kısa sürecek yolculuğuna. 




