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Yirmi birinci yüzy›l kutlamalar›n›n sürdü¤ü günlerden birinde gazetelerde iri harflerle verilmiﬂ bir
haber vard›. Görüp okuyanlar›n yar›s›ndan ço¤u
dudak büktü geçti. Geriye kalanlarsa bildikleri,
belki de yaﬂad›klar› vahﬂetle bir kez daha irkildiler. Onlar bu haberin pek çok benzerinden birinin
sessiz tan›klar›, san›klar› ve hatta kurbanlar›yd›.
Yetmiﬂ beﬂ yaﬂ›ndaki dede, yirmi y›l sonra karGüzelce’de Bir Kaçak, Memo
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deﬂinin katilini aln›n›n ortas›ndan vurmuﬂ, sonra
da olay yerinden uzaklaﬂamadan kalp krizinden ölmüﬂtü.
Kuﬂkusuz bu haber hiçbir yerde, Karadeniz
sahilindeki ﬂirin bal›kç› köyü Güzelce’yle, Toroslar’›n Pozant› yaylas›ndaki da¤ köyü Yeﬂilhisar’da
yaﬂand›¤› kadar sars›c› olmad›.
Y›l›n bu mevsiminde beyaz›n yeﬂili yendi¤i Yeﬂilhisar köyü o gün kara bulutlarla kapl›yd›. Gökten
s›rça gibi buz ya¤›yor ve köyün imam› yaﬂam›n›n
en zor cenaze namaz›n› k›ld›rmaya haz›rlan›yordu.
Neredeyse bütün köy, caminin d›ﬂ›nda toplanm›ﬂt›. Arada bir gözleri bürüyen öfke, genç imam›n kan›n› donduruyordu. Herkesin surat› as›kt›.
Kimse konuﬂmuyordu. Avluda iki cenaze, töre ad›na harcanan yaﬂamlar›n simgesi gibi, sessiz, yan yana duruyordu.
‹mam, cenazelerin sahibi iki adam› hiç anlam›yordu. Babalar›n›n vasiyetini yerine getirmek
için, onu ta ‹zmir’in Buca’s›ndan al›p gelmiﬂlerdi. Öte yandan adamca¤›z›n azab›na azap katmak
ister gibi, öldürdü¤ü kanl›s›n›n cenazesini de yanlar›na alm›ﬂlard›.
Olacak iﬂ mi? Al iﬂte, üç beﬂ köy delikanl›s›n›n
d›ﬂ›nda hiç kimse avludan içeri ad›m atm›yordu.
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Sonunda dayanamay›p, “Bey kardeﬂim, cemaat
toplanm›yor. Bari cenazelerin saatlerini de¤iﬂtirsek diyorum,” dedi.
Babas›n›n baﬂ›nda sayg›yla bekleyen büyük
o¤lu Halil, “Siz buraya yeni gelmiﬂsiniz belli,” diyerek imam›n tasal› gözlerinin içine bakt›. “Babam
Hüsnü Y›lmazo¤lu ve onun kanl›s›, yani benim
can arkadaﬂ›m Memo’nun a¤abeyi Ahmet Aksen,
yaﬂamlar› boyunca gün yüzü görmediler de, göstermediler de,” dedi. Sesi ac›l›, ama umut doluydu.
“Bu köy töreden çok çekti, hoca efendi. Dilerim
bu son olur. Yeﬂilhisar’da bir daha kan davas› yaﬂanmaz.”
‹mam, caminin d›ﬂ›nda toplanan ama avluya
girmeyen kalabal›¤a son bir kez daha bakt› ve cenaze namaz›n› k›ld›rmak üzere ça¤r›s›n› yapt›.
Ayn› saatlerde Güzelce köyünde de soluklar tutulmuﬂ, merakl› ve tasal› bir bekleyiﬂ baﬂlam›ﬂt›. Kolay
de¤il, neredeyse on iki y›ld›r birlikte yaﬂad›klar›,
onlara Güzelce’nin d›ﬂ›nda da bir yaﬂam oldu¤unu
ö¤reten sevgili dostlar› can Memo, o sabah gazetede okuduklar› haberle, bir kez daha geçmiﬂiyle
yüz yüze gelmiﬂti.
Yaln›zca o mu? Çocuklu¤unun tek düﬂü yarg›ç
cübbesini giyebilmek için s›nava haz›rlanan ye¤eGüzelce’de Bir Kaçak, Memo
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ni Ulaﬂ ve geçmiﬂini hiçbir zaman unutmayan, dile getirmese de kocas›n›n yolunu gözleyen yengesi
Sultan...
Güzelceliler, ilk kez onlar›n yan›na koﬂarak
çevrelerini sarmalad›lar. Sevgilerine, ac›lar›na, hatta nefretlerine duyduklar› sayg›yla beklemeyi ye¤lediler.
Sonunda Karadeniz’in karayeli de sustu. ‹ki
katl› evin bahçe kap›s› aç›ld›. Amca ve ye¤en d›ﬂar› ç›kt›lar. Ayaküstü bir ﬂeyler m›r›ldand›lar ve
baﬂlar önde biri sahile, di¤eri Güzelce tepelerine
do¤ru yürüdü.
Ulaﬂ, baﬂ›n› kald›r›p gökyüzüne bakt›. Mart›lar, birer ikiﬂer düﬂmeye baﬂlayan iri kar tanelerine sald›r›ya geçmiﬂti. Derin bir soluk ald›. Hemen
yan›ndaki kayan›n üstünde birikmiﬂ karlar› eliyle
temizleyerek oturdu.
Yaﬂam› boyunca üç ya da dört kez ziyaret etmiﬂti babas›n›. Onun yüzüne bakmamas›na, gözlerini kaç›rmas›na ald›rmazd›. Bunun, hissetti¤i
piﬂmanl›¤›n sonucu oldu¤unu düﬂünür, hatta gizli bir memnunluk bile duyard›. Son gitti¤inde babas›, uzun uzun yüzüne bakarak, “Bir daha buraya
gelme, evlat,” demiﬂti. “Bir kanun adam›na katil
babas›n› ziyaret etmek yak›ﬂm›yor.”
ﬁimdi içinde bir s›z› hissediyordu Ulaﬂ. Baba-

s›n› neredeyse hiç tan›m›yordu. Çocukluk günleri
akl›na geldikçe, onu sevmeye f›rsat› olmad›¤›n› fark
ediyordu. Ulaﬂ’a, amcas› Memo babal›k etmiﬂti.
Gözlerini kapatt›. Derin bir soluk alarak, paltosunun iç cebinden ç›kard›¤› kaval› üflemeye baﬂlad›.
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Memo, Güzelce tepelerinde, on iki y›l önce geldi¤i, ürkek tavﬂanlarla arkadaﬂl›k etti¤i, çevresindeki
börtü böcekle e¤leﬂti¤i kulübesine do¤ru yürürken,
kulaklar›nda hâlâ Halil’in sesi vard›.
“Sana haber vermeyecektim,” diyordu telefonda arkadaﬂ›. “Ama yar›n gazetelerden ö¤renir, buralara gelmeye kalkars›n diye korktum. Allah babam› affetsin. Hepimizi yan›ltt›. Can kardeﬂim,
a¤abeyini de köye götürüyorum. Onlar›n cenaze
töreni, kan davas› yüzünden inleyen bütün köylere örnek olacak. Belki bu senin yüre¤ini biraz
serinletir.”
Halil, Memo’yu her görüﬂünde, ona babas›n›n çok de¤iﬂti¤ini söylüyordu. “Ev olsun, iﬂ olsun
her ﬂeyin karar›n›, sorumlulu¤unu bana b›rakt›,”
diyordu. “Gezilere ç›k›yor, Anadolu’nun dört bir
yan›n› dolaﬂ›yor. Evde kald›¤› say›l› günlerde de
eskisi gibi kimseyle konuﬂmuyor.”
Memo, can arkadaﬂ› Halil’in babas› Hüsnü
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Y›lmazo¤lu’nun kindarl›¤›n›, tilki gibi kurnazl›¤›n› unuttu¤u için hay›flan›yordu. Çocuklar yan›nda
olsa, “O adam de¤iﬂmez, Memo. Anla art›k,” diye yineler, ard›ndan da bir a¤›zdan ba¤r›ﬂ›rlard›.
“Yaﬂlan›yorsun. Sezgilerin zay›fl›yor.”
“‹yi ki, yoklar,” diye m›r›ldand› Memo kendi
kendine. “Olsalard›, onlar da karﬂ›ma dikilirdi.”
Kulübesine yaklaﬂt›kça, att›¤› her ad›mda karlar
ayak bileklerine kadar yükseliyordu.
Çok de¤il, yirmi gün önce a¤abeyinin yan›ndayd›. Ahmet Aksen ›ﬂ›ldayan gözlerle, “Sultan beni ba¤›ﬂlad› ya, Memo. Daha ne isterim. Beni almaya gelme,” demiﬂti. “Sal›verecekleri günü de
söyleme. Ona sürpriz yapaca¤›m.”
Sürpriz ya!.. Sürprizi, Hüsnü Day› yapm›ﬂt›.
Ulaﬂ’la ikisine kalsa, Halil’in sözlerini ça¤r›
kabul edecek, hemen yola ç›kacaklard›. Önlerine
geçen, yengesi Sultan’d›. Sabaha kadar tart›ﬂ›p durmuﬂlard›. Eﬂi Y›ld›z sab›rl› bir sessizlik içinde onlar› dinlemiﬂ, durup dinlenmeden çay kahve taﬂ›m›ﬂt›.
Sonunda, “Yeter art›k!” diye susturmuﬂtu hepsini. “Yengem hakl›. Yeﬂilhisar’a gitmek, üstüne
kül dökülen kora benzinle gitmek gibi.” Gece boyu sürdürdü¤ü suskunlu¤un ard›ndan, sözcükler
peﬂ peﬂe dökülmüﬂtü dudaklar›ndan.

“Ben bile, on bir on iki y›l öncesini hat›rlad›kça ürküyorum. ‹kiniz de unutmuﬂsunuz. Babas›z
geçen çocuklu¤unuzu, korkular›n›z›, ezilmiﬂli¤inizi,
yaﬂamad›¤›n›z gençli¤inizi, yitirdi¤iniz sevdalar›...
Unutmuﬂsunuz... Unutmuﬂsunuz iﬂte!” K›sac›k bir
soluklanman›n ard›ndan, deniz mavisi gözlerini
kocas›na dikerek, “Kalk, Memo! Kulübene git ve
düﬂün!” demiﬂti. Sonra da Ulaﬂ’a dönmüﬂtü. “Sen
de küçük bey, do¤ru sahile! Kaval m› üflersin, ne
yapars›n bilmem. Yeter ki, ikiniz de sa¤duyunuzu yitirmeyin!”
Memo, Halil’in korkusunu anl›yor, yengesiyle kar›s›na hak veriyordu. Ama yüre¤ine söz geçiremiyordu.
Ulaﬂ da ondan farks›zd›. “Babama karﬂ› ilk ve
son görevim...” diyordu ya, Memo ona engel olmas› gerekti¤ine inan›yordu. Gerçi Yeﬂilhisar’da
iki aileden de kalan kimse yoktu; ama, Y›lmazo¤lu
sülalesine güven olmazd›.
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Memo bata ç›ka kulübeye vard›¤›nda, kap›n›n
önünde yar›m metre kar birikmiﬂti. “Güzelce’de
bir kar ya¤d› m›, kulübenin bacas› bile gözükmez.
Tek baﬂ›na burada yaﬂayamazs›n,” demiﬂti çocuklar 1988’in a¤ustosunda. Yoksa, eylül müydü?
An›lar›na gülümseyerek kap›ya do¤ru yürüdü.
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