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PROGRAMIN FORMATI  

 

Gerilim, heyecan, merak dolu; 

sürükleyiciliğiyle izleyenleri ekranlara 

kilitleyerek bağımlılık yapan,gerçek hayat 

hikayelerinin dramatize edildiği bir 

realityshowdurParmakizi. 

 

Kimi zaman 

kilometrelerce 

uzakta yaşanan  kimi 

zamansa yanı 

başınızda 

gerçekleşen, ama 

farkına 

varamadığınız 

olaylar aslına sadık 

kalınarak''Parmak 

izi '' programında 

ekranlara geliyor. 

  

  

Emniyet ve Adliye dosyalarından alınan gerçek 

hayat hikayeleri senaryolaştırılarak 

canlandırma teknikleriyle soluk soluğa 

izleyeceğiniz bir drama haline geliyor. 



 

 

Türkiye ilk kez, eli kanlı katillerin, 

hırsızların, dolandırıcıların, organize suç 

çetelerinin maskelerinin ardındaki gerçek 

yüzleriyle tanışacak. 

Suç mahallinden veya cesetler üzerinden 

alınan bir deri parçası, olay yerinde bulunan 

bir saç teli, bir iplik ya da bir düğme...        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HER CİNAYET ARDINDA BİR İZ BIRAKIR … 
VE HER ÇÖZÜM BİR İPUCUYLA BAŞLAR… 

İZLEMEYE HAZIRMISINIZ? 
 

 

 



 

 

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından 

yapılan titiz çalışmalar ve kriminoloji 

labortuvarlarında gerçekleştirilen DNA 

testleri... 

Cinayeti çözecek büyük bir delil için olay 

yerinden elde edilecek küçük bir ipucunun 

peşine düşen cinayet masası dedektiflerinin 

nefes kesen çalışmaları... 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ve tüyler ürperten suçlar...Aşk, nefret, 

intikam, gasp, hırs...Soğukkanlı suçlular ve 

kurbanları... 

 

   



 

 

Katiller ile kurbanları arasındaki ilişkiler 

yumağı Özel Timler, Organize Suçlar ve Asayiş  

Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin özverili 

çalışmaları sonucu nasıl ortaya çıkarılıyor! 

Peki deneyimli ekipler günler süren 

çalışmalarını nasıl gerçekleştiriyor? Parmak 

İzi programı suç dosyalarını gerçek 

mekanlarda yapılan drama ve canlandırma 

çekimleriyle ekranlara getiriyor.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

Suç dünyasındaki insanların, mağdur ve zanlı 

yakınlarının, uzmanların ve polislerin 

görüşlerine yer veriliyor... 

Zanlıların suçları işlerken içinde 

bulundukları psikolojiyi uzmanların 

görüşleriyle öğreneceksiniz. 

  

 

  

 

 

 

 

 

Dedektiflerin günler süren yakalama 

serüvenlerine tanık olduğunuzda nefeslerini 

tutamayacaksınız... 

Her biri deneyimli polisleri bile dehşete 

düşüren gerçek olaylar ve suçların ardındaki 

sır perdesi... 

Yüzlerce şüpheli 

arasından 

zanlılara nasıl 

ulaşıldı? 



  

 

Gerçek adli vakaalar ve polisle suçlular 

arasındaki gerilim filmlerini aratmayacak 

yakalama serüveni... 

 

İçimizden birilerinin, bir yakınımızın 

komşumuzun ve veya yakın bir dostumuzun 

başından geçen gerçek hayat hikayeleri... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Taklitlerinizden kaçınacağınız, Türk 

televizyonlarına raiting ölçümlerinde PT3'de 

yayınlanmasına rağmen 1.ve 2. olma başarısını 

elde ederek 200 bölümden fazla bir serüvene 

imza atmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecrübeli – Usta Editörel kadro tarafından 

hazırlanan bir realityshow programıdır Parmak 

İzi. 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARMAKİZİ BİR EKOL 

Türk televizyonlarında ilk polisiye realityshow olma özelliği 

taşıyan ''Parmak İzi'' izleyicinin büyük beğenisini kazanarak 

adeta bir bağımlılık yarattı. 

2002 - 2008 Yılları arasında 200'den fazla bölüm , Kanal D , 

Show Tv, Kanal 1 ve Cine 5 televizyonlarında 

yayınlanmıştır.Formatı gereği geç saatlerde yayınlanmasına 

rağmen raiting ölçümlerinde küçümsenmeyecek başarılara 

imza atan Parmak İzi, birçok medya programlarına konu 

olmuştur. 

  

 

 

‘’Çok Güzel Hareketler Bunlar’’ , ‘’Siyaset Meydanı’’ bunlardan 

bazılarıdır. 

İzleyicinin gösterdiği yoğun 

ilgi nedeniyle  Parmak İzi 

takliti programlar gittikçe 

çoğalmıştır. 

 

 

Bunların yanı sıra, ‘’Parmak İzi’’nden esinlenen bazı kanallar 

Parmak İzi benzeri programlara yönelmiştir.Birçok polisiye ve 



kriminal programı yayın hayatını sürdürmektedir. 

Türk toplumunun yapısını da göz önünde bulundurarak yayın 

hayatına başlayan ‘’Parmak İzi’’ ,İlk 10 bölümünde ele alınan 

dosya ile ilgili (halen görevde bulunan) uzman polislerle de 

röportajlar yapmış ve bunları olaylara dahil olan kişi ve 

yakınları ile de destekleyerek olayların sır perdesini röportaj 

tekniği ile anlatmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancak raitingler ayrıntılı şekilde incelendiğinde 

röportajlardan vazgeçilerek drama ağırlıklı (canlandırma) 

formata dönülmüş ve bu teknikle seyircinin programı daha 

fazla izlediği gözlemlenmiştir. 

 

 



 

 

 

 

Türkiye’nin dört bir yanında ki polis dosyalarına ulaşacak bir 

potansiyel de bulunan ekip çalışanları, titizlikle seçtikleri 

dosyaların üzerinde uzun analizlerde bulunarak seyircinin 

dikkatini çekmeyi başarmışlardır. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Her cinayet ardında bir iz bırakır… 
Ve her çözüm bir ipucuyla başlar… 

İzlemeye hazır mısınız? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TV ELEŞTİRMENLERİNİN YORUMLARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



RAITING SONUÇLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

YAZILI  MEDYA’DA  PARMAK İZİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BİZ KİMİZ? 
 

Uzun yıllar çeşitli televizyon kanallarında programlar 

hazırlayan ‘’Renk Yayıncılık ve Televizyon Hizmetleri’’ 

tecrübeli bir kadrodan oluşuyor. Belgesel, kriminal program, 

haber ve reality show programlara imza atan ekibimiz, çeşitli 

kanallarda yayınlanan proğram ların  çekimlerini  

sürdürmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışmalarımızla ilgili ayrıntılı bilgiyi www.renksinematv.com ‘dan alabilirsiniz. 

http://www.renksinematv.com/


 

 

 

www.renkneongroup.com                   www.renksinematv.com 

 

http://www.renkneongroup.com/
http://www.renksinematv.com/


 

 

 

 

 

TÜRKULAK (ÖZEL DOSYA) – PARMAK İZİ GERÇEK 

HAYAT HİKAYELERİ 

 

 

Bu dosya Emin Demirel’in “Parmak İzi” adlı kitabından derlenmiştir.  

www.renksinematv.com 

 

Çeşitli  televizyon  kanallarında  yayınlanan  ‘Parmak İzi’  adlı TV programında 

konu edilen olaylardan ele alınan bölümlerin hikayelerini okuyacaksınız. Her bir 

konu basit ve yalın bir dille yazılarak okuyucuya sunulmuştur. Tamamı gerçek 

olan yaşanmış hikayeleri görünce zaman zaman dehşete düşeceksiniz. 

Hikayeler  üç  ana  bölümden  oluşmaktadır.  Birinci  bölümde “Parmak İzi”nde 

yayınlanan konular, ikinci bölümde televizonlarda  yayınlanan  “Suç  Dosyası”  

adlı programda  konu  edilen dosyalar, üçüncü bölümde ise kamuoyunda 

yakından tanınan bazı şöhretli kişilere yönelik silahlı saldırılar ele alınmıştır. 

Her biri farklı bir cinayet... Kiminde bıçaklama, kiminde ise silahla öldürme var. 

Bazısı boğarak öldürüyor, karşısındaki masum insanı. Cinayetlerin nedenleri ise 

bambaşka... İçlerinde aşk cinayeti de var, hırsızlığın peşi sıra gelmiş gözü 

dönmüşlük de... 

 

Ama hepsi sonuçta “Tüyler ürpertici” olarak nitelendiriliyor, çünkü hepsi 

cinayet. Hepsinde de yok olma var. Hepsinde de bir katil ve bir kurban var. 

Nedenleri farklı olsa da, öldürme biçimleri hep aynı soğuklukta yerleşiyor 

ÖZEL DOSYA 



beyinlere... 

 

“Parmak İzi” programında yer alan cinayetlerin derlendiği bu çalışmada, katil ya 

da katiller er geç yargı önünde hesap veriyor. Hiç kimse yargıdan kaçamıyor. 

Deliller ve şüpheli ifadeler, er geç kendisini ele veriyor. 

Demir parmaklıklar arkasında hayatları sönenler, sebep oldukları vahşetten 

uyandıklarında elbette pişman oluyor. Ancak pişmanlık, ne kurbanı geri 

getiriyor, ne de kendisine yeni bir hayat vaat ediyor. 

  

============================================================== 

 

ÜÇ AYRI KAPIYI AÇAN TEK “ANAHTAR” 

SKANDALLARA YOL AÇAN CİNAYET 

 

Cinayet Masası Dedektifleri, İstanbul’un Fatih ilçesi Çarşamba semtin- de 

İsmail Ağa Camii’nde Hızır Ali Muratoğlu isimli hoca efendinin taban- cayla ateş 

edilerek öldürüldüğü haberini almıştı. Tarihler 17 Mayıs 1998’i gösteriyordu. 

Hızır Ali Muratoğlu, İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Hoca’nın damadı ve 

cemaatin önde gelen isimlerindendi. Cemaat içinde sevilen biriydi Hızır Ali 

Muratoğlu, kendisine çok saygı duyuluyordu. Va- azlara katılırken, bir yandan 

da camide dersler veriyordu. Kimseyle bir alıp veremediği olmayan, kendi 

halinde bir adamdı. 

Cinayet, ilk anda cemaat içindeki hesaplaşma olarak görülmüştü. An- cak 

yapılan araştırmalarda, ne Hızır Hoca’nın düşmanına ne de cinaye-  tin herhangi 

bir örgütle bağlantısına rastlanmıştı. Birçok tanığı dinleyen dedektifler, katilin 

Muratoğlu’nu odasına giderken takip ettiğini ve silahıy- la altı el ateş ettikten 

sonra camiden hızla uzaklaştığını öğrenmişti. Eşgali belirlemek de çok zor 

olmadı. Tanıkların ifadesi katilin uzun boylu, cüb- beli, sarışın ve renkli gözlü 



olduğu konusunda birleşiyordu. Elde edilen bu verilerle robot resim çizildi. 

Bunun yanı sıra olay yerinde altı adet 9 mm çapında mermi kovanları bulundu. 

Ancak bu deliller Cübbeli katili bulmak için yeterli değildi. 

Cinayet, 28 Şubat post modern darbe sürecine denk geldiği ve cemaatlerle ilgili 

olduğu için basında da çok yankı bulmuştu. Cinayetin sebepleri ve failleri 

hakkında çeşitli senaryolar yazılmaktaydı. Kimileri- ne, katilin kurbanına 

arkadan yaklaşıp ateş etmesi, Hizbullah’ın Güney Doğu’da işlediği cinayetleri 

anımsatmaktaydı. Asıl hedefin, cemaatin lideri olan “Mahmut Hoca” olarak 

anılan Şeyh Mahmut Ustaosmanoğlu oldu- ğunu söyleyenler olmuştu. Başka bir 

iddiaya göre ise cinayetten, aslında  

Mahmut Hoca’dan sonra cemaatin başına geçmek isteyen ve “Cübbeli Ah- met 

Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sorumluydu. Hızır Ali Mu- ratoğlu, 

Mahmut Hoca’nın damadı olduğundan Mahmut Hoca’dan sonra cemaatin 

başına Muratoğlu’nun gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Mu- ratoğlu ölürse, 

Cübbeli Ahmet Hoca’nın en güçlü rakibi ortadan kalkmış olacaktı. Ancak bu 

iddialar sadece tahminlere dayanıyordu, ortada hiçbir delil yoktu. Çok tartışılan 

Hızır Hoca cinayeti, hiçbir çözüme kavuşturula- madı ve dosya tozlu raflar 

arasında kaldırıldı. 

 

ESRARENGİZ TEPKİLER 

Ömer ile Ufuk çocukluk arkadaşlarıydı. Aynı mahallede büyümüşlerdi. Ortak bir 

yönleri vardı; ikisi de güvercin besliyordu. Birlikte iyi vakit geçiriyordu iki 

arkadaş. Ömer birgün, birlikte güvercin uçurmak için arkadaşı Ufuk’u evine 

davet etmişti. Birlikte apartmanın terasına çıktılar. 

Ufuk: Şu beyaz güvercin çok güzel. 

Ömer: Evet, benim de en sevdiğim o. Gerçi hepsini ayrı ayrı seviyorum, birinden 

birinin tüyüne zarar gelecek diye çok korkuyorum. 

Ufuk: Onlara kimse zarar veremez.  Biliyorsun,  onlar  kutsal  var-  lık. 

Peygamber Efendimiz müşriklerin zulmünden kaçıp bir mağaraya saklandığı 

zaman, bir güvercin mağaranın önüne yuva yapıp yumurtlamış. Müşrikler de 

içeride kimsenin olamayacağını düşündükleri için mağaraya bakmamışlar ve bu 



sayede Efendimiz kurtulmuş. 

Ömer: Evet, doğru. Ben kola içeceğim Ufuk, sen de ister misin? Ufuk: İsterim. 

Ömer iki bardak kola ile beraber tekrar terasa çıktı ve arkadaşına ikramda 

bulundu. Kolayı içtikten sonra Ufuk’un davranışları garipleşmeye başlamıştı; 

Ömer’e kızgın ve donuk bakışlar atıyor ama hiçbirşey söylemiyordu. Ufuk 

birden, oturduğu yerden ayağa fırladı ve koşarak aşağı inip evden dışarı çıktı. 

Ömer ne olduğuna anlam verememiş, çılgın gibi koşup uzaklaşan arkadaşının 

arkasından bakakalmıştı. 

O günden sonra Ömer, uzun süre Ufuk’tan haber alamamıştı. Ömer’in ailesi 

oturdukları Fatih semtinden, Rami’ye taşınmaya karar vermişti. Ömer, 

arkadaşını göremeden Rami’ye taşınmak zorunda kalmıştı. Aradan bir-iki sene 

geçtikten sonra Ömer aynı mahalleden bir kızla evlenmişti. 

  

Kendisi de bir otopark işletmeye başlamıştı. Bir iş için eski evlerinin bu- lunduğu 

semte gittiğinde Ufukların evinin altında bir nalbur dükkanı açıl- dığını farketti. 

İçeri girdiğinde çocukluk arkadaşını karşısında buldu. 

Ömer: Vay! Benim kuşçu arkadaşım ne haber? 

Ufuk: Tarikata girdim Ömer, benimle bu tarz konuşma. Ömer: Ne dedim ki şimdi 

ben arkadaşım? 

Ufuk: Laubali konuşma dedim sana! Bu semte de gelme bir daha! Seni 

buralarda görmek istemiyorum. 

Ömer: Ufuk, kendinde misin sen? Bak eğer şaka yapıyorsan buna şaka denmez 

ona göre. 

Ufuk: Ne şakası be! Hadi çık git dükkandan da, gelme bir daha buraya. Ömer: 

Ne yaptım ben sana kardeşim? Bilmeden kırdım mı seni? 

Ufuk: Uzun etme hadi Ömer! Çık git dedim sana! 

Ömer, iki sene sonra arkadaşını görmenin mutluluğunu yaşayamadan oradan 

kovulmuştu. Ne olup bittiğini bilmiyordu, bu tepkilere anlam veremiyordu. 

Ufuk’u bu kadar sinirlendirecek ne yapmış olabilirdi ki? İki yıl önce de Ufuk’un 



evinden bir anda çıkıp gitmesine anlam verememişti. “Hasta mıdır nedir?” diye 

geçirdi içinden. 

Ertesi gün erkenden kalkıp Ufuk’un yanına gitmeyi ve adam gibi ko- nuşmayı 

planlıyordu. Ama uyanamadı. Bir an önce işe gitmesi gerekiyor- du, Ufuk’la 

görüşmeyi erteledi. İsteksizce evden çıkarken, eşi her sabah olduğu gibi kapıdan 

uğurladı Ömer’i. Genç adam, işe gitmek için yola koyulduğunda arkasından 

birinin onu takip ettiğinden habersizdi. Evinden sadece birkaç metre uzaklaşıp 

sokağın köşesinden dönerken arkasından iki el ateş edildi. Ömer kanlar içinde 

yere yığılırken, eşi Sabire silah sesini du- yup penreceye koşunca korkunç 

manzara karşısında feryatlara boğulmuştu. Komşular ambulansı ve polisi 

ararken, saldırgan çoktan ortadan kaybol- muştu. Olayın tek görgü tanıdığı o 

sırada okula giden lise öğrencisi genç bir kızdı; ancak genç kız net bir eşgal 

veremedi. 

Cinayet dosyasındaki tek delil, olay yerinde bulunan iki adet 9 mm ça- pındaki 

mermi kovanlarıydı. Bu delillerle soruşturma çözümlenemeyecek gibi görünse 

de Kriminal Polis Laboratuarı’ndan gelen balistik raporu ile önemli bir veri elde 

edilmişti. Rapora göre Ömer Temiz’i öldüren kurşun- lar, iki yıl önce Hızır Ali 

Muratoğlu cinayetinde kullanılan silahtan çık- 

  

mıştı. Bu bulgularla yola çıkan Cinayet Masası Dedektifleri, iki cinayet arasında 

bir bağ kurup katile ulaşmaya çalışıyordu. Araştırmalara göre bu iki kişi ve iki 

cinayet arasında hiçbir bağlantı yoktu. Ancak dedektiflerin ulaştıkları tek sonuç, 

bu işin örgüt işi değil profesyonel bir katilin işi oldu- ğu yönündeydi. 

 

“SÜRPRİZ!” 

Alo, iyi günler. 

İyi günler, buyurun. 

Okul servisi aramıştım ben. Evet, dinliyorum. 

Öğrenci başına ne kadar alıyorsunuz? 

Okul ve ev arasındaki mesafeye göre değişiyor. 



Fatih-Eyüp arası aşağı yukarı bir fiyat verebilir misiniz? 

Net bir rakam veremem ama ofisime gelirseniz yüz yüze konuşalım. Tamam, 

adresi verin, yazıyorum. 

Ahmet Kurt, aldığı telefon üzerine çok sevinmişti. Servis şoförlüğü ya- pıyordu 

ve son zamanlarda kazancı pekiyi değildi. Bu telefon üzerine yeni bir iş alacağı 

umuduna kapılmıştı. Eşiyle keyifli bir kahvaltı yaptıktan son- ra işyerine gitti. 

Arayan müşteri öğle saatlerinde gelecekti. Ofisinde gazete okuyup vakit geçiren 

Ahmet, kapıda bir adamın beklediğini farketti. Lise- deki sıra arkadaşı Salih’ti 

bu! Uzun yıllar sonra ilk defa görüşen iki eski arkadaş kucaklaştı. Ahmet, 

arkadaşına hemen bir çay söyledi ve muhabbete daldılar. Sabah, telefonla 

arayıp müşteri gibi konuşan kişi Salih’ti. Arkada- şına sürpriz yapmak istediğini, 

numarasını telefon rehberinden bulduğunu ve aslında işyerinin adresini 

öğrenmek için müşteri taklidi yaptığını söyledi Salih. Ahmet bu sürprize çok 

sevinmişti. Eski dostlar, lise yıllarından, me- zun olduktan sonra neler 

yaptıklarından, işlerinden, ailelerinden bahsedip dertleşmeye başladı. 

Servisini üstlendiği bir okulun ders çıkış saati yaklaşmak üzereyken, Ahmet 

arkadaşına veda etmek zorundaydı. Ahmet işe, Salih eve gitmek üzere ofisten 

çıkarken tekrar görüşeceklerine dair sözleştiler. 

Ertesi gün Ahmet biraz rahatsızlanmıştı. İçinde bir sıkıntı vardı, işe git- mek 

istemiyordu. Ama çalışmak zorundaydı. Evinden çıkıp servis arabası- 

  

na binmek üzere aracının kapısını açarken arkasından birinin yaklaştığını 

hissetti. Tam arkasına dönecekti ki silah sesi kulaklarında çınlarken, bedeni ard 

arda atılan dört kurşunun acısıyla sarsıldı. Sabahın erken saati olduğu için 

sokakta henüz kimse yoktu. Silah sesine uyanan insanlarla, mahalle birden 

karıştı. Hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Ahmet, yolda yaşam mü- cadelesini 

kaybetmişti. Olay yerini incelemeye alan görevliler, 9 mm ça- pında dört tane 

mermi kovanı bulmuştu. Olay yerinde bir ipucu daha vardı; üzerinde üç tane 

anahtarın bulunduğu bir anahtarlık. Bu anahtarlık katile ait olabilir miydi? Elde 

bulunan üç anahtar hangi kapıları açacaktı? Polis- ler, henüz elindeki ipucunun 

öneminin farkında değildi. 

 



“SİHİRLİ” ANAHTAR 

Ahmet Kurt’un cesedinden çıkartılan mermi çekirdekleri ve olay yerin- de 

bulunan boş kovanlar, polisi yeniden başa döndürmüştü. Balistik ince- leme 

raporuna göre, Ahmet Kurt, Ömer Temiz ve Hızır Ali Muratoğlu’nu öldüren silah 

aynıydı. Bu iç şahıs birbirini tanımıyordu, ortak hiçbir yanları yoktu. Peki, 

ölümlerine sebep olan saldırıların sebebi ne olabilirdi? İyice kafası karışan 

polisler ve cinayet masası dedektirfleri maktullerin birinci dereceden 

akrabalarını emniyete çağırmaya karar vermişlerdi. Belki de kendilerinin 

kuramadıkları bağı, kurbanların yakınları çözebilirdi. Amaç, bu üç kişinin ortak 

bir tanıdığının olup olmadığını öğrenmekti. Maktul ya- kınları emniyete 

geldiklerinde şaşkınlıkla birbirlerine bakarlerken bekle- nen soru soruldu: 

“Birbirinizi ve robot resimdeki şahsı tanıyor musunuz?”. Kimse birbirini 

tanımadığı gibi robot resimdeki şahsı da tanımamaktaydı. Emniyet güçleri 

birkez daha hayal kırıklığı yaşamıştı. 

Ertesi gün polise bir telefon geldi, maktüllerden birinin yakını robot resimdeki 

şahsı birine benzettiğini söyledi. Hemen merkeze çağrılan kişi, kurbanlardan 

ikincisi olan Ömer Temiz’in eşi Sabire Temiz’di. 

“Eşimin, biz evlenmeden önce güvercinleri vardı ve onlarla ilgilenmek çok 

hoşuna giderdi. Aynı mahallede büyüdüğü ve kendisi gibi güvercin besleyen, 

Ufuk Salih Hantal isimli bir arkadaşından söz etmişti Ömer. Son- raları nedenini 

bilmediğim bir şekilde bağları kopmuş arkadaşıyla. Ben onu sadece resimlerden 

tanıyorum. Ölmeden bir gün önce eşim iş için eski mahallesine gitmiş, orada 

Ufuk’la karşılaşmış. Ufuk’un çok garip davran- dığını ve kendisini mahalleden 

kovduğunu söyledi, çok üzgündü. Bu robot resimdekinin de Ufuk olduğuna 

eminim.”. Bu ifade üzerine harekete geçen 

  

 

ekipler, Ufuk Salih Hantal’ın yaşadığı semte gitmek üzere derhal yola ko- 

yulmuşlardı. Katilin, ilk cinayetini işlediği İsmailağa Camii’nin de zanlı- nın evine 

yakınlığı gözden kaçmamıştı. İfade ve ipuçlarından yola çıkan polisin yapacağı 

tek birşey kalmıştı; son cinayetin işlendiği yerde bulunan anahtarların Ufuk’a ait 

olup olmadığını çözmek. 



Cinayet masası dedektiflerinin mahalledeki ilk durağı, binanın girişinde bulunan 

nalbur dükkanı olmuştu. O sırada nalbur dükkanında Ufuk Salih Hantal’ın 

kardeşi bulunmaktaydı. Kardeş Hantal, karşısında polisi görünce çok şaşırmıştı. 

Polis, ortalığı ayağa kaldırmamak için sakin tavırla bir so- ruşturma için 

geldiklerini söyledi ve ekledi: “Abiniz hiç anahtarlık kaybetti mi?”. Polis soruyu 

yönelttikten sonra bir sessizlik olmuştu. Herkes sorunun cevabını duymak için 

sabırsızlanıyordu ama kardeş Hantal’ı zorlayıp kor- kutmak istemiyorlardı. Bir 

yandan da her ihtimale karşı dedektiflerden biri, binanın giriş kapısını “sihirli 

anahtar”larla açmayı denemekteydi. Sonunda beklenen cevap geldi: 

“Geçtiğimiz günlerde sanırım kaybetmişti.” Bu ce- vap üzerine cinayet masası 

ekipleri, doğru iz üstünde olduklarından emin olmaya başladılar. Aynı anda da 

diğer dedektifin denediği anahtarlardan biri kapıyı açmıştı. Hantal ailesinin 

oturduğu apartmandan içeri giren po- lisler dairenin kapısına ulaştıklarında, 

dairenin kapısı açıldı ve Ufuk Salih Hantal’ı karşılarında buldular. 

Bu anahtarlar size mi ait? 

Genç adam, hiç çekinmeden anahtarların kendisine ait olduğunu söy- lemişti. 

Dedektifler, zanlının bu rahat tavrıyla karşılaşmayı beklemiyordu. Aradıkları 

katilin Ufuk Hantal olduğuna eminlerdi ama kelepçeleri zanlı- nın bileklerine 

geçirmek için suç aletini bulmaları gerekiyordu. Evi aramak için izin istediler, 

hiçbir karşı koymayla karşılaşmadan da aramaya başladı- lar bütün evi. Silahı 

bulmak çok uzun zaman almamıştı; suç aleti Hantal’ın yastığının altından 

çıkmıştı. Şimdiye kadar kurulamayan bağlantılar ve yetersiz olan deliller artık 

son bulmuştu. Silahı düşmanlarından korunmak için bulundurduğunu söyleyen 

Hantal, ellerinde kelepçelerle merkeze gö- türüldü. Sorgusunda işlediği 

cinayetleri itiraf etti Ufuk Salih Hantal. İnce- leme sonucu üç cinayetin de 

bulunan silahla işlendiği ortaya çıkmıştı zaten. 

 

ASIL SORU: “NEDEN?” 

1974 doğumlu Ufuk Salih Hantal, liseyi bir İmam Hatip lisesinde oku- muştu. 

İnsanlara karşı saygılı bir gençti. Liseden mezun olduktan sonra 

  

açık öğretimde üniversite okumaya başlamıştı ama bir süre sonra okulu bıraktı. 



Çevresi tarafından normal biri olarak biliniyordu. Sorgusunda ver- diği ifadeler 

ise Hantal’ın hiç de sanıldığı gibi “normal” biri olmadığını gözler önüne 

seriyordu. İşlediği cinayetlerin sebebinin on yıl öncesine da- yandığını söyleyen 

Hantal’ın ifadesi şu şekildeydi: 

“Bir gün dersteyken öğretmenlerimizden biri arkasından manevi bir kuvvet 

alarak gözüyle zikzak yaparak bana baktı. O anda kafamın sol ta- rafında bir 

kuvvet kaybına uğradığımı hissettim. O gün eve gittiğimde ak- şam aynanın 

karşısında yüzümdeki sivilcelere bakarken sarı renkli; kolları, ayakları ve 

omuzları olmayan sadece beyin ve omurilikten oluşan garip ruhani bir cismin 

içimden çıkıp pencereden kaybolduğunu gördüm. O anda kıymetli bir şeyimi 

kaybettiğim hissine kapıldım, sanki sinirlerim çalın- mıştı. O olaydan iki yıl sonra 

aynı garip cisim, alnımın sol tarafından tekrar içime girdi. İşte o zamandan beri 

beni cinler yönlendiriyor.” 

Duydukları karşısında şaşkına dönen sorgu dedektifleri için olaylar daha ilginç 

hale gelmeye başlamıştı. 

“Evimizin yakınındaki İsmail ağa Camii’ne gidip geliyordum. Gör- düğüm bir 

rüyayı hocaya anlatmak istedim. Hoca bana rüyanın anlamını bilmediğini 

söyledi. Ayrıca ‘Git oğlum, ben rüya yorumcusu muyum? Rü- yanda kimi 

gördüysen git onunla konuş’ diyerek benimle dalga geçti. Buna çok 

sinirlenmiştim. Hızır Ali Hoca’nın bakışları beni uyuz ediyordu. Sanki bana 

cinleriyle hükmetmek istiyor gibiydi. Kendisine ‘Bak hoca, bu yaptı- ğını 

unutmam, bunun hesabını sana sorarım’ dedim. Hoca da bana dönüp, sanki ne 

yaptığını bilmiyormuş gibi ‘Allah Allah oğlum, sen deli misin?’ dedi. Hocanın 

cinlerini üzerimden çekmeyeceğinden emin olduğum için onu öldürme kararı 

aldım. Olay günü hoca konuşma yapmıştı. Onu takip ettim ve öldürdüm. Artık 

cinleri beni rahatsız etmeyecekti!” 

Hızır Ali Mahmutoğlu cinayetinin sanıldığı gibi ne dinci terör örgütle- riyle, ne 

İsmailağa Cemaati içindeki bir hesaplaşmayla, ne de bazı kimse- lerin lider olma 

kaygılarıyla ilgisi vardı. Hızır Hoca, cinlerin etkisi altında kaldığına inanan sıradan 

birinin kurbanı olmuştu. 

“Ömer Temiz, eski arkadaşımdı. Bizim mahallede oturuyordu. Ben de, o da 

evlerimizde güvercin besliyorduk. Bir gün beni evine davet etti. O gün ona karşı 

beslediğim hisler değişti. Bana kola ikram etti. Koladan sonra sanki beni 



büyülemişti. O andan itibaren Ömer’den korkmaya başlamış- 

  

tım. Onun da beni cinleri aracılığıyla baskı altına almaya çalıştığına emin- dim. 

Onu gördüğümde ruhum sıkılıyordu. Bizim mahalleden taşındıktan iki sene 

sonra bizim dükkana geldi. ‘Vay benim kuşçu arkadaşım’ dedi. Ona ‘Benimle 

böyle şakalaşma’ dedim ve onu dükkandan kovdum. Israrla benimle sohbet 

etmeye çalışıyor, konuşurken yanımızda biri varmış gibi davranıyordu. Cinleri 

aracılığıyla bana resmen eziyet ediyordu. Daha sonra onun evini bulmaya karar 

verdim ve adresine ulaştım bir şekilde. Bir gün işe giderken kendisini takip 

ettim. Fırsatını bulduğumda da öldürdüm.” 

Ömer Temiz, sevdiği ve hep iyi niyetle yaklaştığı arkadaşının tesadüfen gördüğü 

nalbur dükkanına girmekle kendi ölümünü hazırlamıştı. Çocukluğunun geçtiği 

mahalleye iş için gitmeseydi belki hala yaşıyor olacaktı. Ama çok sevdiği 

çocukluk arkadaşının akıl dışı inançları yüzünden canından olmuştu. 

“Ahmet Kurt, benim imam hatip lisesinden sıra arkadaşımdı. Lise- deyken bütün 

arkadaşlarım bana, ikinci ismim olan Salih ismiyle hitap ederdi. Ufuk ismini Hızır 

Hoca’yı öldürdükten sonra kullanmaya başla- mıştım. Neyse, lise yıllarında bir 

gün sırada otururken bana tip tip baktı Ahmet. Bu bakışına uyuz oldum. Bir gün 

bana kızlarla ilgili bir şaka yap- tı, sonra da bacağımı şehvetli bir şekilde sıktı. 

Cinsel istismara uğramış, çok sinirlenmiştim. Kendisini çok kötü döveceğimi 

söyledim. Daha sonra cinlerini başıma musallat etti, beni cinleriyle rahatsız 

etmeye başlamıştı. Artık sadece onu öldürmeyi planlıyordum. Çünkü ancak bu 

yolla cinle- rinden kurtulabilirdim. O dönem buna cesaret edememiştim. Ama 

Hızır Hoca’yı ve Ömer’i öldürdükten sonra cinayet işlemek benim için sıradan- 

laşmaya başlamıştı. Lise yıllarının öcünü alma vakti gelmişti. Telefonunu 

araştırdım ve buldum. Servis şoförlüğü yapıyordu. Müşteri gibi aradım. Adresini 

aldıktan sonra bürosuna gittim. Beni görünce çok sevindi. ‘Vay Salih, sıra 

arkadaşım benim’ diye bana sarıldı. Ben ise onu öldürme kara- rından 

vazgeçmemiştim. Ama ona bir şey hissettirmedim. ‘Biz aramasak, arayacağın 

yok’ dedim. Onu bürosunda öldürecektim, ancak etrafı kalaba- lıktı. Ertesi gün 

onu evinden çıkarken öldürmemin daha uygun olacağını düşündüm ve akşam, o 

eve dönerken takip ederek ev adresini öğrendim. Ertesi sabah erken saatte 

evinin yakınında beklemeye başladım. Ahmet ev- den çıkınca da arkasından 



yaklaşıp onu vurdum.” 

Üç kurbanı aynı kadere sürükleyen tek sebep, Ufuk Salih Hantal’ın cin- ler 

tarafından rahatsız edildiğine inanması, maktüllerin kendisini bu yolla 

  

baskı altına almaya çalıştığını düşünmesiydi. Akıllara durgunluk veren bu 

ifadelerden sonra mahkemeye çıkan Ufuk Salih Hantal, Bakırköy Ruh ve Sinir 

Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Burada kendisine ağır şizofreni teşhisi 

konan Hantal, ceza ehliyeti olmadığı için ceza almadı. Bir süre te- davi 

gördükten sonra taburcu oldu ve serbest bırakıldı. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                        ÇAPKIN! 

 

2000 yılında Pendik’teki bir apartman Adalet Çeteoğlu’nun çığlıklarıy- la 

ayaklandı. Sesin nereden geldiğini anlamaları çok uzun sürmedi. Üçüncü kattaki 

dairenin kapısı açıktı. 

Adalet: Kurtarın beni! 

Adam: Tamam abla sakin ol, geldik. Adalet: Burada kilitli kaldım, kurtarın ben, 

Adam: Tamam abla tamam. 

Adalet: Tuvaletin kapısındaki anahtarı getirin, bu kapıyı da açıyor o. 

Adam koşup anahtarı getirir. Anahtar deliğe girse de, oraya uygun bir anahtar 

gibi dönmez. 

Adam: Açmıyor abla bu. 

Adalet: Anahtarı kapının altından at, ben açarım. 

MUTSUZ EVLİLİK 



1977 yılından beri evli olan Adalet ve İsmail Çeteoğlu, bir kız, iki erkek üç 

çocukları var. Kızları evlenmiş, büyük oğulları da askere gitmiş. 

İsmail Çeteoğlu’nun, evlerinin olduğu mahallede bir düğün salonu var- dı. İşleri 

geç bitiyordu ama o eve her zaman daha da geç gidiyordu. İşi biter bitmez, 

kendisini sevgilisinin yanında buluyordu. Karısıyla ilişkisi sadece çocuklarının 

hayatları ve eve bırakılan harçlıktan ibaretti. Hiçbir zaman karısını kabul 

edememiş olmasına rağmen üç çocukları olmuştu. 

  

Adalet Çeteoğlu, ev hanımı, sürekli aldatılan bir kadın. Kocası her za- man onu 

hor görüyor. Onun evi terk etmesi kocasının en büyük isteği. Ama o yuvasını 

bozma niyetinde değil. Israrla evliliğini kurtarmaya çalışıyor. 

Adalet: Babası bak sana kimi getirdim? 

İsmail: Hayırdır ne oldu yine? 

Adalet: İki gündür eve uğramıyorsun. Hayatım merak ediyorum. 

İsmail: Neyini merak ediyorsun? 

Adalet: Doğru senin neyini merak ediyorum ki? (oğluna dönerek) İbra- him, hadi 

oğlum gidelim. 

İsmail: İbrahim gel oğlum yanıma. ( karısına dişlerinin arasından) Adalet: Dün 

annemlere gittik, orada kaldık. 

İsmail: E neden döndün? Birkaç gün daha kalsaydın. Adalet: Çocuğun ateşi 

yükseldi o yüzden. 

İsmail: Doktora götürelim o zaman. (oğlunun alnına elinin üst kısmını koyarak) 

Oğlum… 

Adalet: Birazdan eve geçeriz. Sirkeli su yapayım, bir şeyi kalmaz, dü- zelir. 

İsmail: Sen bilirsin. 

İbrahim: Baba sen de gel bizimle. 

İsmail: İşlerim var oğlum, nasıl geleyim siz gidin ben işler bitince he- men 

geleceğim, olur mu? 



İbrahim’in yüzü asılır. 

Adalet: Hadi oğlum gel yanıma, çıkalım biz. 

İbrahim: Tamam. 

Adalet: Görüşürüz. Bari bugün geç kalma. 

İsmail: Geleceğim, dedim. Değil mi? Uzatma. Al şu parayı lazım olur. 

Adalet ve İbrahim eve gitmek için çıkarlar. Onlar çıktıktan sonra İsmail bir 

telefon alır. Düğün sahipleri, cenazeleri olduğundan düğünü ertelemek 

  

ister. İsmail, telefonu kapatır kapatmaz. Sevgilisine haber verir. Bir saate 

buluşmak için sözleşirler. 

Adalet, İbrahim’i ev götürdüğünde sirkeli su yaparak ıslattığı bezleri İbrahim 

alnına, koltuk altlarına sonra da vücudunun çeşitli yerlerine koyar. İsmail biraz 

kendine gelir. Uykuya dalar. İsmail’i merak edip aradığında telefon cevap 

vermez. En sonunda o da İbrahim’in yanında uyuyakalır. 

Sabaha karşı İsmail’in geldiğini duyar. Kalktığında İbrahim’in ateşinin 

yükseldiğini fark eder. İsmail’e İbrahim’in durumunu söylediğinde İsmail 

doktora götürmek ister. Ama Adalet bu kadar onun sarhoş haliyle hastane- ye 

gidemeyeceklerini düşündüğünden İbrahim’i hemen duşa sokar. Duştan sonra 

ateş düşürücü şurup içirir. İbrahim yeniden uyur. 

İsmail de bu sırada yatakta sızmıştır, zaten. Adalet uyuduğunu görünce 

telefonunu alıp karıştırmaya başlar. En son arananlar arasında Buket diye bir 

isim kayıtlıdır. Mesajlarda da yine Buket’in mesajları… Adalet bu duru- ma çok 

şaşırmaz. Sadece isim farklı gelir. Önceden Necla, Zeynep, Dilay, Ulviye, Derya 

ve daha birçok isim onların hayatından geçmişti. Artık, de- ğişen isimlerin 

hepsini aklında dahi tutamıyordu. 

 

ÇARESİZLİK 

İsmail Adalet’in evden gitmesi için elinden geleni yapsa da Adalet çare- sizdir. 

Kocasından ayrıldığında ne ailesinin yanına dönebilir ne de geçimini 



sağlayabilirdi. Sürekli kocasının düzelmesini beklese de kocası düzelmek yerine 

her geçen gün daha çekilmez bir hale geliyordu. 

Derdini içine atmaktan başka bir yol bulamıyordu. Sadece bazı zaman- larda 

komşusuyla dertleşirdi. Komşusunun da huzurunun pek yerinde ol- duğu 

söylenemezdi tabi. Kocası işsiz olduğu için maddi sorunlar yüzünden sürekli 

kavga ediyorlardı. 

Adalet: Ne yapacağım bu adamla? 

Selda: Ne yapacaksın çocukların için katlanacaksın. Ya ben napayım bu adamla? 

Kemal: Ben ne yapıyorum? 

Selda: Daha ne yapacaksın işsiz güçsüz dolaşıyorsun. Kirayı nasıl öde- yeceksin. 

  

Kemal: Suç bende mi işler bozuk gitti ne yapayım? 

Selda: Suç sende değil bende. Senin gibi biriyle evlenmeyecektim. Adalet: Bir 

gün silahı alacağım seni de İsmail’i de vuracağım. 

Kemal: Abla beni niye vuruyorsun? 

Adalet: E ne de olsa sende İsmail’in bir cinsisin. Kemal içeri geçer. 

Adalet: Kocanın yanında öyle dediğime bakma. Sen yine kocanın kıy- metini bil 

onun elinde olan bir şey yok ki. İş yok, adam ne yapsın? Benim- kinin işi iyi de 

ne oluyor sanki? O parayı huzurla yiyebiliyor muyuz? 

Selda: Of canım sen de öyle deme? Kış geliyor, çocukların sırtların sıcak tutacak 

hiçbir şey yok. Bazen iki lokma ekmek bulamıyoruz. 

Adalet: İnşallah Kemal yakında bir iş bulur. Sen kocana destek ol her 

şey yoluna girer. 

Selda: Vallahi benim dayanacak gücüm kalmadı bırakıp gideceğim. 

Ama çocuklar ne olacak bilemiyorum. Elim kolum bağlı kalıyor. 

Adalet’le Selda’nın kocalarıyla sorunları çok farklıdır aslında. Adalet para 

sıkıntısı değil manevi sıkıntı çekmektedir. Hatta kocası artık ona daha da fazla 



para vermektedir. Ama o aldığı paraların sebebi içini acıtmaktadır. Para 

biriktirsin de gitsin, diye fazla para vermektedir. 

İsmail: Paraları bir kenara ayırıyorsun değil mi? 

Adalet: Ne ayırması be verdiğin paraları eve harcıyorum görmüyor musun? 

İsmail: Güldürme beni eve ne harcadığını biliyorum. Parayı ne yaptığı- nı da 

biliyorum. Beni bırak da ne halt edersen et. 

Adalet: Ne biçim konuşuyorsun? İnsan karısıyla böyle konulur mu? 

İsmail: Ne karısı be! Beni rahat bırak da istersen git başkasıyla birlikte ol. Benim 

için hiç önemli değil. Anlıyor musun? Def ol artık hayatımdan. 

 

SONUNDA ARAMIZ DÜZELDİ 

Bir gün İsmail duştayken cep telefonuna bir mesaj gelir. Mesaj Buket’ten 

gelmişti. Mesajda ‘yalancı köpek’ yazıyordu. Adalet de bu mesaja karşılık 

  

‘çatla sürtük’ diye karşılık verdi. Kocası duştan çıkmadan mesajları silip telefonu 

aldığı yere koydu. Ertesi gün kocasının eve erken gelmesinden o kadından 

ayrıldığını anlar. 

Hayatlarından birçok kadın geçmişti; ancak bu seferki çok uzun sür- müştü. 

Etkisi de daha olumsuzluk yaşatıyordu. İsmail Adalet’i yollayıp Buket’le 

evlenmeyi düşünüyordu. Adalet’in mesaj yazdığı gün karısından kurtulamadığı 

için kavga etmişlerdi ancak yine de Buket’in artık telefonla- rını açmaması 

İsmail’e garip geliyordu. 

Aradan birkaç gün geçtikten sonra İsmail iyice umudunu kesti ve unut- maya 

karar verdi. Adalet ve İbrahim’le birlikte Şarköy’e tatil yapmaya bile gittiler. 

Adalet de kocasının bu değişimine anlam veremiyordu ama yılma- dan bekledi 

günler sonunda geldiğinden çok kurcalamadan tadını çıkar- maya bakıyordu. 

Halbuki kocası sadece unutma döneminde elindeki hazır imkanı kullanıyordu. 

Adalet (telefonda): İsmail düzeldi. Söylediklerimi unut. Telefondaki ses: Aranızın 

düzelmesine sevindim. 



Adalet: Sağ ol, görüşürüz. 

Tatil dönüşünde Buket daha fazla dayanamayıp hesap sormaya İsmail’in yanına 

gelir. Ancak hesap sorma çok uzun sürmez ve barışırlar. Hem İsma- il mesaj 

mevzuunu da Adalet’in yapmış olduğunu tahmin ettiğinden ipler iyice kopma 

noktasına gelir. O gece eve gelmez sabah geldiğinde de ilk işi Adalet’i öldüresiye 

dövmek olur. 

 

EVE HIRSIZ GİRMİŞ 

Adalet mahallerinden bir komşusunun düğününe gitmek için hazırlık yapar. O 

gece geç geleceğinden düğünden önce oğlunu da annesine bırakır. Gece eve 

geldiğinde ortalık darmadağın olmuştur. İçeride iki kişiyi görür. Bir anda 

dehşete düşer. 

Kolundaki bilezikleri de alan iki adam, Adalet’i İbrahim’in odasına kilitleyerek 

evden kaçarlar. Üzerindeki şoku atlattıktan sonra Adalet var gücüyle bağırmaya 

başlar. Komşular sesine gelir. Komşuları Kemal 

Adalet: Kurtarın beni! 

Kemal: Tamam abla sakin ol, geldik. 

  

Adalet: Burada kilitli kaldım, kurtarın ben, Kemal: Tamam abla tamam. 

Adalet: Tuvaletin kapısındaki anahtarı getirin, bu kapıyı da açıyor o. 

Kemal koşup anahtarı getirir. Anahtar deliğe girse de, oraya uygun bir anahtar 

gibi dönmez. 

Kemal: Açmıyor abla bu. 

Adalet: Anahtarı kapının altından at, ben açarım. 

Kemal Adalet’i odadan çıkarmaya çalışırken diğer komşular da yatak odasında 

İsmail Çeteoğlu’nun cansız bedenini bulurlar. İsmail Çeteoğlu iç çamaşırlarıyla 

yatakta yüzüstü yatmaktadır ve üzerine yorgan kapatılmıştır. 

Hemen polise haber verilir ve polis olayı çözmeye çalışır. İlk olarak en yakın 



tanık olarak Adalet Çeteoğlu’nun ifadesini alırlar. 

Polis: Gece eve geldiğinizde kocanızı görmediniz mi? 

Adalet: Ben içeri girdiğimde zaten adamlar kolumdaki bilezikleri alıp beni odaya 

kilitlediler. 

Polis: Peki katilleri tarif edebilir misiniz? Adalet: Hiç hatırlamıyorum vallahi. 

Polis: Eve kapıdan girilmiş ve kapı hiç zorlanmamış. İçerde de bir tek siz vardınız. 

Ne tesadüftür ki oğlunuz da evde değil. Kapıyı içeriden siz kilitlemiş olamaz 

mısınız? 

Adalet: Oğlumu düğüne götürmemiştim. Çocuk düğünde harap olma- sın 

istedim. Annemlere bırakmıştım. 

Polis: Çocuk, annesinin babasını öldürdüğünü görmesin diye olmasın? Adalet: 

Ben kocamı niye öldüreyim. (ağlamaya başlar) 

Polis: Kocanızın dostu varmış, öyle mi? 

Adalet: Söyledim ya aldatıyordu beni. O kadın öldürtmüştür. 

  

 

İKİ GÜN ÖNCE 

Adalet: Alo Kemal sen misin? Kemal: Benim abla hayırdır. 

Adalet: Kemal bu adamın düzeleceği yok. Kadınla yeniden barışmışlar. 

Beni öldürmekten beter etti. Çok kötü dövdü. 

Kemal: Ne diyorsun abla sen? 

Adalet: Allah belasını versin. Seninkiler de seni başlarından sepetliyor- lar 

galiba. 

Kemal: Öyle abla boşanma davası açmış bizimki. 

Adalet: Ya Kemal ne olursun bana bir silah bul. Ben bu adamı öldürüp intihar 

edeceğim. 



Kemal: Saçmalama abla senin ne suçun var kendini niye öldürüyorsun? 

Adalet: Ya Kemal bu adamın düzeleceği yok. Ya o beni öldürecek ya da ben onu 

öldüreceğim. Belki silahı görürse korkup düzelir. 

Kemal: Sen merak etme abla bugün bir arkadaşım gelecek onda silah vardır. 

Onla görüştükten sonra silahı alır sana gelirim. Ama kesin olarak söz 

vermiyorum. 

Adalet: Tamam. Ben seni daha sonra ararım. Kemal: Tamam görüşürüz. 

Kemal arkadaşından silahı bulup Adalet’e verir. Karşılığında da 800 lira alır. Ama 

kocasını öldürme cesaretini bulamaz. Bunun üzerine Kemal’den yardım ister. 

Yine para karşılığında plan yaparlar. Adalet düğüne giderken evin anahtarını 

kapının önündeki ayakkabının içine bırakır. O düğündey- ken İsmail eve 

girdiğinde dışardan Kemal ve silahı bulduğu arkadaşı İlhan evi gözetlerler. İsmail 

ışıkları kapatınca ayakkabının içindeki anahtarı alır- lar ve içeri girerler. İsmail 

uyurken onu öldürürler. 

TAMAMDIR 

Kemal ve İlhan işlerini halledince ortalığı dağıtmaya başlarlar. Bu sı- rada 

arayarak Adalet’in de eve gelmesini isterler. Adalet tedirginlikle eve gider.  

Adalet: Bu evin hali ne? Ne yaptınız böyle 

Kemal: Olaya soygun süsü vermeye çalışıyoruz abla. Seni de odaya 

kilitleyeceğiz. Biz gittikten sonra komşulara bağıracaksın 

İlhan: Benim işim bitti paramı isterim. 

Kemal: Acelen ne lan? Adalet abla verir şimdi. 

İlhan: Acele ettiğim yok işim bitti paramı istiyorum Kemal. 

Adalet: Bir dakika ben getireyim. Bunun içinde 710 milyon lira artı 300 mark 

var. Ben sonra gerisini getiririm. 

İlhan İsmail Çeteoğlu’nun eşyalarını karıştırır. Pek bir şey bulamayınca Adalet’in 

kolundaki bilezikleri de alır. Adalet’i odaya kilitleyerek evden çıkarlar. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------    



BİR TANE DE TÜRKİYE’DEN TESTERE 

ÇIKSIN! 

 

Testere adlı film şimdiye kadar yayınlanan yedi bölümden oluşmakta- dır. 

Testere 1’den hatırladığımız psikopat seri katil Jigsaw’un işaretleriyle dolu yeni 

bir cinayet ortaya çıktığında, Detektif Eric Mathews kapsamlı bir soruşturma 

başlatır ve Jigsaw’u kolayca yakalar. İşte tam burada testere 2 başlar. 

Yakalanmak, Jigsaw’un alçakça plânlarının bir parçasıdır sadece. Kurbanlarından 

sekizi hâlen hayatları için mücadele etmektedirler. Artık Mathews’un da oyuna 

girme zamanı gelmiştir. Yeni kurbanlar ve oyunlarla akıl almaz vahşetine devam 

eden Jigsaw’un, katili yakalamak gibi zor bir işi beceren dedektife büyük ve 

tatsız bir sürprizi vardır. Birbirleriyle nasıl bir bağlantıları olduğundan habersiz 

kendilerini ölümcül bir oyunun içinde bulan sekiz kişiden biri de Matthews’un 

oğludur. 

Onlar kilitli oldukları garip bir evden çıkış yolu ararken, dedektif ile di- ğer 

yetkililer evdeki kameralardan, kurbanları çaresiz şekilde izlemektedir- ler. Bu 

ustalıkla kurulmuş tuzaklar ve ölüm kalım mücadelesi ile Jigsaw’un vermek 

istediği mesaj yine aynıdır: hayatının değerini bil! 

 

ÜNİVERSİTELİ İKİ SEVGİLİ 

Ferdi ERK ve Çiğdem KARTAL, aynı mahalleden iki sevgilidir. İki-  si de 

üniversitede okumaktadır. Okulu bitirince de birbirleriyle evlenmek isterler. 

Zaten birbirlerinin ailesiyle tanışmışlardır bile. Çiğdem sakin bir yapıya sahipken, 

Ferdi biraz da agresif bir mizaçtadır. 

Ferdi okulda çok mutlu değildir. Kendi okulunun ortamını hatta üniver- site 

ortamını sevmez. Ona göre oradaki erkekler soytarı şımarık, kızlar da hafif 

meşreptir. Ders aralarında tek başına bir bank bulur onlara tip tip ba- 

  



karak çay ve sigara içer. Haliyle okuldan hiçbir arkadaşı da yoktur. Onlar- la 

arkadaşlık yapıp başını ağrıtmak istemez. Tek sosyal hayatı Çiğdem’le vakit 

geçirmek ya da kardeşi Ferhat ve yakın arkadaşı Hamdi’yle kahvede oyun 

oynamaktır. 

Çiğdem, okulunda mutludur. En yakın arkadaşı da bölümden arkadaşı Meral’dir. 

Diğer arkadaşlarıyla da gayet iyi anlaşır. Aslında okuldaki sos- yal etkinliklere 

katılmak ister; fakat Ferdi buna müsaade etmez. 

Onları buluşturan tek ortak nokta birbirlerine duydukları büyük aşktır! 

 

BU BÖYLE GİTMEZ 

Çiğdem çoğu zaman Ferdi’nin anlattıklarında ne kadar da saçmaladı- ğının 

farkındadır. Onu birkaç kez uyarmak istese de Ferdi onu tersleyerek susturur. 

Çiğdem gibi Ferhat ve Hamdi de Ferdi’nin fikirlerini, davranışla- rını garipserler. 

Ama Çiğdem’in karıştırılmadığı gibi onlar da dinlenmezler. 

Bir gün Çiğdem ‘ya manyak mısın?’ dediği için, Ferdi ona tokat atar. Çiğdem 

ağlayarak Meral’in yanına gider. Meral de Çiğdem’e ayrılması için ısrar eder. 

Biraz da suçu Çiğdem de bulmaktadır. Kendini bu kadar ezdirdi- ği için ona kızar. 

En azından tepkini koy, diye geri adım atar. 

Çiğdem bir yıllık ilişkisinin hatırına Ferdi’yi affeder. Fakat sonra bu olay tekrar 

yaşanır. Çiğdem bu sefer Ferdi’den ayrılır. Annesine olanları anlatınca da 

annesi: en azından başından gördün ne olduğunu bugün tokat atan yarın seni 

döver de… 

Ferdi daha da agresifleşmiştir. Sürekli tek başına vakit geçirir; ama geri adım da 

atmaz. Abisinin moralini düzeltmek için Ferhat sinema bileti alır. Hamdi, Ferhat 

ve Ferdi birlikte sinemaya Testere 2 filmini izlemeye gider- ler. Film biraz 

yüzünü güldürmüştür Ferdi’nin daha sonra Ferdi Hamdi ve Ferhat’tan ayrılır. 

Çiğdem de aradan bir ay geçmesine rağmen daha Ferdi’yi unutamamış- tır. Ama 

artık birlikte olamayacakları konusunda çok kararlıdır. Ferdi’yle birlikteyken 

katılamadığı sosyal etkinliklere katılarak kafasını boşaltmaya hayatına devam 

etmeye çalışır. 



Bir gün Meral ve Çiğdem okuldan çıkıp durağa doğru yürürken Ferdi karşılarına 

çıkar. Çiğdem’le konuşmak ister. Meral’den ayrılarak yürüme- ye başlarlar. 

  

Ferdi: Biliyorum sana kötü davrandım ama aramızdaki şeyler gerçekten çok 

özeldi. Bu büyünün bozulmasını istemiyorum. 

Çiğdem: Bak Ferdi ben çok kötü günler geçirdim. 

Ferdi: Biliyorum sana o günleri unutturmak için elimden geleni yapa- cağım. 

Çiğdem: Buna inanabilir miyim bilmiyorum. 

Ferdi: Bak gel bir bira alıp bir yerde içelim seni çok güzel bir yere götüreceğim. 

Çiğdem: İyi tamam. 

Boş bir inşaata giderler… 

Çiğdem: Burası ne böyle ne tuhaf bir yer. Ferdi: Burası artık bizim mekanımız. 

Bize özel. Çiğdem: Çok ürkütücü değil mi? 

Ferdi: Birlikteyken hiçbir şeyden ürkmemize gerek yok öyle değil mi? Çiğdem: 

Tuhaf bir adamsın valla nasıl buldun burayı? 

Ferdi: Sonuçta çocukluğumun en güzel kafesi. Ben her zaman gelirim buraya. 

Çiğdem: Sen anılarına bağlısın değil mi? 

Ferdi: Evet. Herkes bağlı olmak zorunda. Seninle yaşadığım güzel gün- leri de 

unutamıyorum mesela. 

Çiğdem: Bir yıl birlikteydik sonuçta kolay unutulacak bir şey değil. Ferdi: Beni 

özledin mi? 

Çiğdem: Tabi ki özledim. Ama buna alışmamız lazım. 

Ferdi: Neden unutmamız lazım? Neden unutalım ki söylesene? 

Çiğdem: Beni korkutuyorsun işte hepsi bu. Bana bir kere vurduysan bir daha 

vurabilirsin. 

Ferdi: Ne görüyorsun bende? 



Çiğdem: Her şeyi öfke, sevgi ne varsa. 

  

Ferdi: Evet orada her şey var. İçimde her şey var. Hiç konuşmayalım böyle 

kalalım istiyorum. Bensiz geçen bir ay ne yaptın anlatsana. 

Çiğdem: Önce sen anlat. 

Ferdi: Aa oyunu bozma önce ben sordum. 

Çiğdem: Aslında benim için kötü bir aydı. Çok ağladım çok üzüldüm ama 

geçeceğine ikna etmeye çalıştım kendimi. 

Ferdi: İkna edebildin mi peki? 

Çiğdem: Pek sayılmaz ama yeniden olmayacağını biliyorum. Ferdi: Ne demek 

yeniden olmayacağını biliyorum. 

Çiğdem: Bunu sen de biliyorsun. Biz artık birlikte olamayız. 

Ferdi: Neden birbirimizi hala sevmiyor muyuz? Gözlerimin içine bak ve beni 

sevmediğini söyle. Doğru söyle. Yoksa başka biri mi var? 

Çiğdem: Hayır bu yüzden değil. 

Ferdi Çiğdem’in telefonunu karıştırır… Çiğdem: Niye yapıyorsun bütün bunları 

neden? 

Ferdi: Gerçeği öğrenmek için. Kim bu Murat söyle? Fahişe söyle! Çiğdem: Ne 

olur bırak gideyim. 

Ferdi: Benimleyken de ona böyle mesajlar atıyor muydun? Çiğdem: Hayır hayır! 

Ferdi: Yattın mı lan onunla? 

Çiğdem: Hayır onunla aramda hiçbir şey olmadı ne olur bırak gideyim. Ferdi: 

Hayır canım hiçbir yere gitmiyorsun. Artık burada benimlesin. 

Ve ikimiz bir oyun oynayacağız. 

Çiğdem: Ne istiyorsun benden ne olur bırak gideyim. İkimize de yazık olacak. 

Ferdi: Bana yazık oldu zaten şimdi sende çekeceksin. Alo, Hamdi na- sılsın? 



Hamdi: Ne olsun be abi kahveye doğru gidiyorum işte. 

  

Ferdi: Oyuna seni de dahil ediyorum. Sorunun cevabını bilirsen kızı kurtarırsın. 

Bu sayede kahraman bile olabilirsin. 

Hamdi: Ne diyorsun abi sen ya? 

Ferdi: Dediğimi duydun seni aradığım telefon Çiğdem’in telefonu. Kızı 

kurtarmak istiyorsan Ferhat’tan çocukluk hatıralarımı dinleyeceksin. Ya- rım 

saatin var süre başladı. 

Hamdi: Abi ne çocukluğu ne saçmalıyorsun sen? 

Ferdi: Dediğimi duydun süre başladı. Çocukken gitmeyi sevdiğim bir yer. Bir 

ipucu da benden olsun sana testere filmini düşün. (telefonu kapatır) Artık bize 

kimse ulaşamayacak. 

Çiğdem: Niye yapıyorsun bunu hani beni seviyordun? Ferdi: İşte cevap da bu 

zaten sevdiğim için yapıyorum. Çiğdem: İnsan sevdiğini öldürmez ama. 

Ferdi: İhanet eden sevgilisini öldürür ama değil mi? Çok korkuyorsun değil mi? 

İnsanın ölümden korkması ne kadar garip. Korkunun ecele bir faydası olacakmış 

gibi. 

Çiğdem: Sen çıldırmışsın. 

Ferdi: Belki de. Ama şu an ben eğleniyorum sense korkuyorsun. O hal- de 

bunların hiçbir anlamı yok öyle değil mi güzelim? 

Çiğdem: Yapma bunu hapislerde çürüyeceksin sana da yazık olacak. 

Ferdi: Vay vay vay minik kelebeğim beni düşünüyor. Ferdi Çiğdem’in bacağına 

bıçağı saplar. 

Bu sırada Hamdi de Ferhat’ın yanına gider ve olanları anlatır. Ferhat o yerin 

neresi olduğunu bulamaz. Ferdi de zaten planını işlemeye başlamıştır. 

Ferdi: Canın çok acıyor mu? 

Çiğdem: Evet, hastaneye götür beni yalvarırım. 



Ferdi: Seni buradan ancak morga götürürüm anlıyor musun? Oysa her 

şey farklı olabilirdi seninle bir yuva kurabilirdik değil mi? Çiğdem: Bunu hala 

yapabiliriz hiçbir şey için geç değil. 

  

Ferdi: Benim için çok geç. Bunu bana nasıl yaptın nasıl? Çiğdem: Ben bir şey 

yapmadım. 

Ferdi: Kapa çeneni. Senin yalanlarını çok dinledim. Çiğdem: Allah’ın varsa beni 

babama bağışla ne olur. 

Ferdi: İstersen o ite de bağışlıyım seni? Söyle bakalım benim en sevdi- 

ğim oyun ne? 

Çiğdem: Tavla tavla. 

Ferdi: Dızzzttt! Yanlış cevap. Demek beni bu kadar bile tanıyamadın? 

Yazık şimdi çok yazık olacak. 

Ferdi Çiğdem’i karnından da bıçaklar… Ferhat ve Hamdi de zaman geçtikçe daha 

çok telaşlanırlar. Ferdi’yi ararlar ama Ferdi telefonu açmaz. 

Ferhat: Ya yemin ediyorum çıldıracağım. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? 

Hamdi: Bir bilsem. 

Ferhat: Eğer dedikleri doğruysa bizimkilerin halini düşünemiyorum. 

Hamdi: Oğlum sizinkileri geç. Kız ne olacak? Durduk yere canından olacak. 

Ferhat: Ne olur ters bir şey olmasın ya. Hamdi’nin telefonu çalar: Neredesin abi 

söyle? 

Ferdi: Ben bizim oraya yakın terkedilmiş bir kafedeyim. Hamdi: Yanında mı abi 

Çiğdem? 

Ferdi: Yanımda burada. Kız bileklerini kesiyor onu durduramıyorum. Hamdi: Ne 

diyorsun abi sen? 

Ferdi: Çabuk gel. Başka bir şey sorma. (telefonu kapatır, yeniden Çiğdem’e 



döner) Acaba senin kendi kendini öldürdüğünü mü söylesem daha eğlenceli 

olur?(Çiğdem’in bileklerini keser.) Benim çektiğim acıyı sen de çekeceksin. 

Keşke sende bir parçacık kalp olsaydı da bana bütün bunları 

yaptırmasaydın.(Çiğdem ağlar.)Kapa çeneni bu ses beni delirti- yor sus. Bunu 

sen istedin. (Çiğdem’in ağzını bağlar.) Böyle daha zevkli 

  

olacak. Artık sesin de çıkmayacak. Artık vedalaşma vakti geldi bir tanem. 

(Çiğdem’in boğazını keser.) 

Ferdi Erk sevgilisi Çiğdem’i boynunu keserek öldürür. Kızın 37 yerin- den 

bıçaklanmış ve boynu kesilmiş cesedini kullanılmayan buzdolabının içine saklar. 

Ferhat ve Hamdi olay yerine gelir. Ferhat: Abi kız nerede? Ne oluyor? Hamdi: 

Abi bu ne hal? 

Ferdi: Kız bileklerini kesti ben bir şey yapamadım. Ferhat: Abi saçmalama ne 

diyorsun sen? 

Ferdi: Ee uzak dur. Bana kafası kopmuş bir ceset görmek isteyip iste- mediğinizi 

söyleyin. 

Ferhat: Abi bunlar doğru mu? 

Ferdi: İnanmıyorsanız gidin dolaba bakın. 

Ferhat: Manyak mısın sen ne yaptın? Artık kimse kurtaramaz seni. Ferdi: 

Kimseye ihtiyacım yok benim. Beni eve götürün yeter. 

Hamdi: Polise git. Kurtuluşun yok anlamıyor musun? Ferdi: Siz ağızlarınızı sıkı 

tutarsanız bu iş hallolur. 

Ferdi o gece evde hiçbir şey olmamış gibi davranır. Gece Ferhat’ı uyku tutmaz. 

Babasını kaldırıp her şeyi anlatır. Babası Ferdi’yi kendi elleriyle polise teslim 

eder. 

Ferdi’nin polise verdiği ifade korkutucudur: Boynunu kopartmak için çok 

uğraştım ama beceremedim! 

 



KAN YERDE KALMAYACAK 

“Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı ce- 

hennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap 

hazırlamıştır.” 

(Nisa Suresi 93. Ayet) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

     NESİLLER BOYU SÜREN MÜSABAKA 

Güney ve Savaş ailesinin arasında nesillerdir süren kan davası vardı. 

Sırasıyla bir Güney ailesinden bir Savaş ailesinden kan dökülüyordu. Han- gi 

ailenin kan dökme sırası geldiyse karşısındaki ailenin de öç alma sırası gelmiş 

oluyordu. Erkekler sırasıyla ölüyordu. Erkek sayısı tükenmediğin- den henüz 

kadınlara ya da çocuklara sıra gelmemişti. 

İki aileden de bu davanın tam olarak nereden çıktığını hatırlayan yoktu. Zaten 

çok fazla merak eden de yoktu. Sadece sıralarını takip etmeleri ye- terliydi. Kimi 

amcasının kimi kardeşinin kimi de babasının öcünü alıyordu. Öç alma vakti 

geldiğinde sırası gelenin eline silah veriliyor ve kanımızı yerden kaldır emri 

veriliyordu. Çoğu zaman öldürdükleri insanı tanımıyor oluyorlardı. Sadece töre 

ne diyorsa onu yerine getiriyorlardı. 

Başlangıçta iki kişi ringe çıkar ve müsabaka sırasında bir kişi nakavt olur. 

Ardından da aileler müsabakaların gelenekselleşmesi gerektiğini ina- narak 

sırasıyla ringe müsabık sokar. Kendi kuralları olan bir oyun gibi ne- siller boyu 

devam eder ve bir ata sporu gibi geçmiş sadece kulaktan duyma bir hikâyeye 

dönüşür. Nakavttan sonra iki ailede köşelerine çekilir, antre- nörleri olan ailenin 

en yaşlı erkek üyesi sıradaki yedek oyuncuyu belirler. 

  

Nakavt edenin ailesi gard alır, nakavt olanın ailesi de ringe çıkan oyun- cunun 

nakavt edişini bekler. Karşı taraf artık sadece gard alabilir, hamle yapamaz. O 



nakavt edildikten sonra da yedek oyuncu çıkarma sırası onun ailesine geçer. 

Kan davası oyunları (!) bir spor ya da bir oyun gibi tatlı bir heyecan getirmek 

yerine birçok ocağı yıkacak derecede üzüntü getiriyor. Çünkü na- kavt 

edebilmek için insanlar silahları konuşturuyor. Boks maçındaki gibi nakavt 

edilen kişi on saniye yerde yatmıyor, artık ebediyen toprağın altında yatıyor. 

 

CESUR SAVAŞ 

Cesur Savaş’ın babası kan davalıları Güney ailesi tarafından öldürül- müştü. 

Artık öç alma sırası ona gelmişti. Recep Güney’i öldürerek baba- sının kanını 

yerden almalıydı. Babasından kalma silahını dolaptan çıkarıp Recep Güney’in 

dükkanına gitti. Recep Güney’in kardeşi Taner’le birlik- te dükkandaydı. Recep 

masada otururken sadece ayağa kalkabilir; çünkü Cesur’un neden oraya 

geldiğinin farkındadır. 

Taner (abisinin önüne atılarak Recep ve Cesur’un arasına geçer): Cesur gel 

konuşalım halledelim bu meseleyi nereye kadar böyle gidecek. 

Cesur: Bunun konuşulacak bir tarafı yok. Recep sessizliğini korur. 

Taner: Bak sonra bu sefer de sıra sana gelecek. Kendini düşünmüyorsan karını 

kızını düşün! 

Cesur: Aradan çekil seninle bir derdim yok. 

Recep, Taner’i kenara çekmeye çalışırken Cesur ateş eder. Recep yere yığılır. 

Cesur hemen dükkandan çıkar ve eniştesinin yanına gider. Enişte- siyle karısını 

ve kızını kaçırma planı yaparlar. Ailesiyle vedalaşıp polise teslim olur. 

Üç yılla yargılanarak cezaevine sevk edilir. Akrabalarının yardımıyla karısı ve kızı 

İstanbul’a götürülür. Cesur’un karısı Nevin ve kızı Nesrin İstanbul’a yerleşir. 

Nesrin bu sırada üniversite imtihanlarına girerek Mar- mara Üniversitesi Kamu 

Yönetimi bölümünü kazanır. 

  

Babasına bu müjdeli haberi direk kendisi veremez. Önlem için artık ortalarda 

görünmemelilerdir. Ancak memleketinden babasını ziyarete gi- denler Nesrin’in 



haberini götürebilir. 

 

GARD ALMAK LAZIM, BURADAN UZAKLAŞMAK LAZIM 

Çok da uzun olmayan üç yıl savaş ailesi için çok uzun görünmektedir. Sonunda 

üç yıl biter ama bu üç yılın sonunda “artık her şey güzel olacak” garantisini 

kimse veremez. 

Nesrin: Anne yine o müthiş açmalarından yapmışsın. 

Nevin: Sağ salim gelsin de baban hep birlikte yeriz. Nesrin, git bak bakalım 

yemeğe olmuş mu? 

Nesrin: Anne. Böyle evde bekleyince bir tuhaf oluyor. Acaba gidip alsa mıydık? 

Nevin: Ay kızım babanı bilmiyor musun? Biz oraya gidersek bizi takip 

ederlermiş. 

Nesrin: Of ya neyse artık her şey bitiyor. Babam yanımızda olacak. Onu çok 

özledim. 

Nevin: Ah kızım ah! Asıl her şey şimdi başlıyor. 

Nesrin: Anne! Koş koş! Babam geliyor, gördüm karşıda işte! 

Cesur Savaş geldiğinde birlikte yemek yerler, Nesrin babasına anlata- madığı 

tüm gelişmeleri soluk almadan arka arkaya sıralar. Cesur ve Nevin kızlarının bu 

haline çok gülerler. Bir an için her şey unutulur. Aile eskisi gibi bir aradadır. Ama 

bu çok uzun sürmez ertesi gün hayatlarının rengi kendi tonlarını göstermeye 

başlar. 

 

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK 

Cesur Savaş ilk başlarda İstanbul’da ne iş yapacağını bilemez. Ama kendine bir iş 

bulmuştur. Her gün Nesrin’i okula götürür çıkışını bekler ardından da dönüşte 

birlikte eve gelirler. 

Kendine iş bulduğu zaman da görevini ihmal etmez. Sabahları işe giderken 

Nesrin’i okula bırakıp oradan işe geçer. Nesrin ders saatlerine göre değil 



babasının mesai saatine göre okula gider. Çıkışta da okuldaki 

  

arkadaşları gibi kendi keyfine göre canının istediği yere gidemez. Aslında hiçbir 

yere gidemez. Direk eve gelir. Artık babası çıkışına gelemediği için daha da 

dikkatli olmalıdır. 

Artık canına tak etmiştir. Üniversite çağındayken bu kadar sıkıya ayak uydurmak 

onun için çok zordur. 

Cesur: Nesrin gelmedi mi? 

Nevin: Gelmedi daha. Geç geleceğini de söylemedi. Cesur: Dersi kaçta bitiyor 

ki? 

Nevin: Bilmiyorum ama 5’i geçirmez. 

Cesur hemen telefonu eline alır, memleketteki eniştesini arar. Cesur: Alo, 

Enişte? Nasılsın enişte iyi misin? 

Enişte: Sağ ol Cesur sen nasılsın? 

Cesur: İyi işte ne olsun. Enişte sana bir şey soracağım. Bu Güneyliler yine bir halt 

karıştırıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Merak ettim de. 

Enişte: Valla cesur hiç davanın lafını bile etmiyorlar. Bende şaşırdım ama ne 

yerini sordular ne de çıkıp çıkmadığını. 

Cesur: Merak ettim enişte acaba bu adamlar bir şeyler karıştırıyorlar mı diye. 

Enişte: Sanırım onlar da davayı devam ettirmek istemiyorlar… Telefonu kapatır, 

ama duydukları içine kurt düşürmüştür bu kadar ses- 

sizlik hayra alamet değildir. 

Nevin: Ne olmuş? Ne diyor? 

Cesur: Hiç ya ne diyecek selamı var. 

Nevin: Çıldırtma beni cesur. Ne olmuş söylesene. 

Cesur: Yok bir şey hanım. Şu bizim Güneylileri merak ettim. Enişteye onu 

sordum gelip gittiler mi yanına diye. 



Nevin: Aman aman Allah korusun… 

Kapıda anahtar sesi duyulur. Cesur ve Nevin koşarak kapıya giderler. 

Nesrin kapıyı açamadan Cesur kapıyı açar. 

  

Nevin: Neredesin kızım başına bir şey geldi diye meraktan öldük. Nesrin: Anne 

okuldaydım ya. 

Cesur: Kızım bu saate kadar ne okulu? Bari haber ver de iyi olduğunu bilelim. 

Nesrin: Okuldaydım işte baba. Yalan mı söylüyorum sanki. Sadece bi- raz işim 

uzadı. Hocalarla falan görüştüm. 

Cesur: Bundan sonra eve geç kalacağın zaman arayıp haber vereceksin. 

Anladın mı? 

Nesrin: artık bu evde 5 dakika bile geciksek suç oluyor öyle mi? 

Nevin: Kızım hemen sinirlenme, bizi de anla başına bir şey gelecek diye 

korkuyoruz. 

Nesrin: Beni düşünmenize gerek yok anne. Ben kimseyi kan davası için 

öldürmedim tamam mı? 

Cesur: Doğru konuş Nesrin. 

Nesrin: Şu eve 5 dakika bile geç kalsam burnumdan getiriyorsunuz. 

Cesur: Bana bak. Otur oturduğun yere. Bir daha da babana saygısızlık yaptığını 

görmeyeyim. 

Cesur Savaş’ın yaşadıkları yüzünden ailedeki huzur her geçen gün daha da 

bozulur. Cesur ailesini korumak istediğinden onları baskı altında tutar. Nesrin 

babasının gözetiminden çok sıkılır. Artık isyan etmeye başlar. Zaten hiç dışarı 

çıkmayan Nevin kocasının ne yapmaya çalıştığını anlasa da kızı ve kocası 

arasında mekik dokumaktan yıpranmıştır. 

 

ARTIK BİTSİN BU DAVA 



Nevin: Alo! Aaa enişte sen miydin? Enişte: Nasılsın Nevin kızım? 

Nevin: İyi işte enişte bildiğin gibi. Enişte: Cesur orda mı? 

Nevin: Yok enişte, bu saatte işte oluyor. 

Enişte: O zaman ona müjdeli haberi sen verirsin. 

  

Nevin: Ne haberi enişte hayırdır? 

Enişte: Bugün Güneylerden Taner büroya geldi. Davayı devam ettir- 

meyeceklerini, söyledi. Oğullarım var hayatlarını karartmak istemiyorum, dedi. 

Nevin: Gerçekten mi enişte? Bunun altından bir çapanoğlu çıkmasın? 

Enişte: Yok be Nevin, adam açık açık konuştu. Memlekete gelsinler de barışalım, 

dedi. İnsanlar ölüp duruyor. Vallahi bu Taner mantıklı adammış. 

Nevin: Geldiğimizde ya bir şey yaparlarsa? 

Enişte: bunca insanın içinde kolay mı be kızım. Endişelenmene gerek yok. 

Cesur’a haber ver de o da rahatlasın biraz. 

Nevin, Nesrin okuldan geldiğinde ilk olarak müjdeyi kızına verir. Nes- rin 

sonunda beş dakika için kıyamet kopmayacağını, okuldan çıktığında 

arkadaşlarıyla gezebileceğini düşünür. Sevinerek annesine sarılır. 

Nesrin: Sonunda ya, yoksa nefes almak için bile izin alacaktım. Nevin: Kızım 

keyfimizden mi yapıyoruz sanki? 

Nesrin: Neyse boş ver. Babam abartıyordu bana kimse bir şey yapmaz- dı ki. 

Ama ben de babam için korkuyordum. 

Cesur eve geldiğinde müjdeyi duyma sırası onda değildir artık. Ama o eniştesi, 

karısı ya da kızı gibi buna sevinmek yerine daha çok üzülür. Çün- kü ona göre bu 

mümkün olmayacak bir durumdur. Kolay kolay bu davadan kimse vazgeçemez. 

Sırası gelen gider. Ailesine söylemese de bir haftadır takip edildiğini düşünür. 

Ama onların bu pembe dünyasını yıkmanın zama- nı gelmiştir. 

Cesur: Nevin bu sandığınız gibi bir durum değil. Söylemeyecektim ama sanırım 

bir haftadır takip ediliyorum. 



 

GÜNEY TARAFI 

Taner: Bugün hapisten çıkmış olması lazım. 

Ekrem: Çıktı. Bizde biliyoruz baba. Amcamızı öldürecek, hapisten çık- masına 

göz mü yumacağız? 

Taner: Önce sakin olmayı öğrenmen lazım. 

  

Ekrem: ne sakini olacağız baba. Adam hapisten çıkmış elini kolunu sal- layarak 

dolaşıyor dışarıda. Yapmamız gereken izini bulup işini bitirmek. 

Taner: Ben yok yere sizi hapislerde çürütemem. 

Ekrem: Ne yani hapiste yatmayacağız da kanımız yerde el alemin için- de mi 

dolaşacağız baba? 

Adam: Dur hele. Sular biraz durulsun. Sonra icabına bakarız. 

Sıra artık Güneylilere gelmiştir. Ancak sıranın gelmesi de huzur geldi, anlamını 

taşımamaktadır. Çünkü sırayı savar savmaz yerini korkuya bırak- mak 

gerekecektir. Her ne olursa olsun. İnsanlar evlatlarının, kardeşlerinin ölmesine 

dayanamaz. Taner Güney de sıra geçtikten sonra oğullarının ca- nını 

koruyamayacağından korkmaktadır. 

Ekrem: Baba, kaç aydır elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Bu iş çok uzadı. 

Taner: Sen fazla celalleniyorsun. Kan davası dediğin uzun sürer oğlum. Diyelim 

sen onu vurdun, sonra ne olacak? Onlarda senin kardeşini vura- caklar. Her 

şeyin bir raconu bir yolu var oğlum. 

Ekrem: Baba bu işin asıl raconu da mertlik. 

Taner: Kendine gel deyyus herif. Mertliği senden mi öğreneceğim ter- biyesiz. 

Korkmak da olmaması gereken bir durumdur. Törenin dediklerini yeri- ne 

getirmeli mert olmalıdır. Eğer bunu dile getirirse kendisi de cezalandı- rılacaktır. 

Ya da diğer taraftan bunu kabullenmiş insanlar da vardır. Kanını yerde bırakırsa 

başı dik gezemeyeceğine inanır. 



Taner: Söylediğim işleri hallettin mi? Ekrem: Halettim baba. 

Taner: İyi o zaman gidebilirsin… Ne o bir sorun mu var? 

Ekrem: Cesur denecek adamın eniştesini gördüm. Dava bitti diye pek mutluydu. 

Taner: Mutlu olacak elbette. 

Ekrem: Bizim başımız eğik gezerken onlar göğüslerini gere gere gezi- yorlar. 

  

Taner: Nereye kadar gezeceklerine biz karar veririz. Hem sen işin ora- sını fazla 

kurcalama. 

Ekrem: Baba sana olan saygımdan sesimi çıkarmıyorum ama 

Taner: Elbette çıkarmayacaksın lan. Bir de öyle marifetmiş gibi konuş- ma. 

 

SIRA SAVILIYOR 

Cesur sıkı tedbirini daha da sıkı hale getirmek zorundadır. Nesrin’e ortalık 

durulana kadar bir süreliğine okula gitmemesi gerektiğini söyler. Nesrin çaresiz 

kabul eder. Ailesi için tedbir alırken kendini tedbire almayı ihmal eder. Kendisi 

işe gitmeye devam etmektedir. 

Nesrin: Anne babam beni göndermediğine göre kesin bir şey vardır. 

Nevin: Kızım ben de endişeleniyorum ama görüyorsun işte. Sesimizi 

çıkarttırmıyor. 

Nesrin: Anne ne yapsak ki? Bende mi gitsem acaba arkasından? 

Nevin: Hadi oradan, otur oturduğun yerde. Babanın mutlaka bir bildiği vardır. 

Birkaç sonra aslında beklenen haber gelir. Polis evi arayarak Cesur Savaş’ın 

öldürüldüğü haberini verir. Bu haber beklense de o anda bekleni- yormuş gibi 

davranmak mümkün değildir. Nevin telefonu elinden düşürür, bayılarak yere 

düşer. Nesrin annesi daha bir şey söylemeden telefonda ne konuşulduğundan 

emin olur. Telefonu yerden alarak polisle konuşmaya de- vam etmek ona düşer. 

Annesi kendine geldikten sonra emniyete giderler. 



Polis: Üzgünüz hanımefendi. Acınız henüz çok taze biliyoruz. Ama bi- zim de sizi 

buraya davet etmemiz lazımdı. 

Nevin: Kocamı öldüren namussuzları bulun yeter bana. 

Polis: Tabii. Bizim de amacımız bu. Ama bunun için sizin bilginize ih- tiyacımız 

var. Bildiğim kadarıyla kocanız üç ay evvel cezaevinden çıkmış. Ve devam 

etmekte olan bir kan davası varmış öyle değil mi? 

Nevin: Kocamın davalıları memleketteler. Belki onlar yaptırdı. Polis: 

Şüphelendiğiniz başka birileri var mı peki? 

  

Nevin: Biz zaten bu dava yüzünden kapı dışarı çıkamıyorduk düşmanı- mız 

nereden olsun? 

 

ZATEN KİM OLDUĞU BELLİ 

Ekrem: Alo! 

Polis: İyi günler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden arıyorum. Ekrem Güneyle mi 

görüşüyorum. 

Ekrem: Buyurun, hayırdır ne oldu? 

Polis: Cesur Savaş öldürüldü. Kan davanızdan dolayı sizin de ifadenizi almamız 

gerekiyor. 

Ekrem babasına gelen telefonun haberini verir. Birlikte İstanbul’a git- mek için 

yola çıkarlar. Bu arada polis balistikten çıkan sonuçları alır. Cesur Savaş’a on 

metreden ateş edilerek dokuz milimetrelik mermi kullanılmış- tır. Ayrıca içinde 

ateş edilen arabanın plakasının kime ait olduğu da bulun- muştur: 34 YN 3646. 

Ama bu araba üç yıl önce hurdaya çıkmıştır. Polis plakanın çalınmış olduğunu 

düşünür. 

Ekrem ve Taner sorguya alınır. Olayla bir ilgileri olmadığını o sırada zaten 

dükkanda olduklarını iddia ederler. Polis ispat istediğinde de şahitle- rin de 

ifadesiyle olayla bir ilgilerinin olmadığı görülür. 



Memleketlerine dönmeden önce Nesrin’in okuluna giderler. Çıkışında onu 

arabaya bindirerek tehdit ederler. Nesrin’i bıraktıklarında Nesrin he- men polisi 

arar. 

Nesrin: Babamın kan davalısı olan aile bugün okul çıkışıma geldi, zorla arabaya 

bindirip tehdit ettiler. Ve ben bu durumdan rahatsız oldum. 

Polis: Öyle mi? Ne söyledi? 

Nesrin: Bizim onları suçladığımızdan söz ettiler. Ve kendimize dikkat etmemiz 

gerekiyormuş. Bu normalde kuru bir tehdit olsa da babamın ölü- münden sonra 

dikkat etmemiz gerektiğini düşündüm ve durumu anlatmak için buraya geldim. 

Polis: Siz hiç merak etmeyin. Bizde sizin can güvenliğinizi sağlarız. 

Polis İstanbul’dan çıkış yapacak olan Taner ve Ekrem Güney’i takibe alır. 

  

Polis: Amirim Taner ve Ekrem güneylileri takipteyiz. 

Komiser: Maktulün evine gidip ailesini rahatsız edebilirler. Bu yüzden sakın ha 

gözünüzü onlardan ayırmayın. 

Polis: Başka bir gelişme daha var amirim. Bindikleri araba maktule ateş edilen 

arabayla örtüşüyor. Marka ve renk aynı. 

Komiser: Adamları bir süre daha izleyelim. Bakın bakalım bir şey ya- pacaklar 

mı? Sonra tutuklayıp arabalarını arayın tamam mı? 

Polis: Emredersiniz amirim. 

Polis Güney’lerin arabasını arar ve Cesur’un öldürüldüğü tarihe ait KGS kartı 

bulur. Güneylileri yeniden emniyete alırlar. Artık her şey orta- dadır. 

Polis: Dükkandaydınız öyle mi? Peki bu otoban fişlerinin arabanızda ne işi var? 

Taner: Evet o gün İstanbul’a geldik. Ama bizden şüphelenirsiniz diye size 

söylemek istemedik. 

Polis: Geldiniz ve işinizi bitirip döndünüz öyle mi? Hem böylelikle öğ- lene kadar 

dükkanda olacaktınız. 



Taner: Yok komiserim. 

Polis: Daha fazla yalan söyleme Taner. Bak bir de yalan ifade vermek- ten dava 

alma istersen. 

Taner: Olay günü küçük oğlumu dükkanda bıraktık. Gece yola çıktık. Sabaha 

karşı buraya geldik. Cesurun adresini bulup, evinin önünde pusuya yattık. 

Davadan çekildiğimizi söylediğimiz için bizden şüphelenilecek bir durum yoktu. 

Benim de zaten gayem çocuklarımı korumaktı. Bu kan da- vası böyle sürüp 

gitmez, çocukların biri hapiste bir diğeri de tehdit altında olacaktı. 

Diğer taraftan da Ekrem suçunu itiraf eder. 

Ekrem: Babam kan davasından vazgeçtiğimizi söyleyince deliye dön- müştüm. 

Yıllardır atalarımız bu uğurda yaşamışlar. Ama sonra bunun bana bir dümen 

olduğunu söyledi. İstanbul’a gelmeden önce buradaki tanıdıkla- rımıza telefon 

ettik. Bize hurdalıktan plaka bulmalarını söyledik. 

  

Polis: Plaka? 

Ekrem: Plaka… Sonra evin önüne gitmeden o plakayı değiştirdik. Ba- bam her 

şeyi bizim için yaptı. Hem böylelikle kanımız yerde kalmayacaktı. Bizde rahat 

yaşayacaktık. 

Polis: Peki suç aletini ne yaptınız? 

Ekrem: Cinayeti işledikten sonra plakayı hemen değiştirdik. Plakayla silahı 

torbaya koyup denize attık… Ateş eden bendim. Onun gözlerine bak- tığım anı 

unutamadım, asla unutamayacağım. Çok pişmanım… 

 

BU BÖYLE GİTMEZ! 

Nevin ve Nesrin Savaş memleketlerine gittiler. Bir yandan yas tutulur- ken bir 

yandan da intikam söylemleri yeniden dolaşmaya başlamıştı bile. Herkes Ekrem 

Güney’in cezaevinden çıkmasını bekliyordu. 

Nevin Savaş daha fazla bu durumun devam etmesini istemiyordu. Gü- neylileri 

ziyarete gitti. Ağlayarak neler çektiğini anlattı. Şimdi sıra siz de benim halime 



düşmemek için bana yardım edin, dedi. 

İlk başta büyük tepkiler alsa da onun gibi düşünen insanlar da vardı. Fakat bu 

tepkileri yok etmeliydi. Hem kadın olduğu için hem de töreye karşı geldiği için 

çok suçlandı. 

Aradan zaman geçtikçe insanlar feryatları durdurmak için bu davanın bitmesi 

gerektiğini kabul etti. Sonunda aslında düşünüldüğü kadar zor ol- mayan bir 

tepki ortaya koyuldu ve kan dökmeye son verildi. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KARTAL NERON’U 

 

Suat Kaya, otuz iki yaşındayım. 2002 yılından beri daha da yalnız günler 

geçiriyorum. Bu geçen zaman diliminde çok düşündüm. Bir sonuca da vardığımı 

düşünmüyorum. Geriye baktığımda yirmi üç yıla dair hiçbir şey göremiyorum. 

Görmek istediğim ne onu da bilmiyorum! İnsanlar hayat için sürekli çaba 

gösteriyor ve bu bana çok anlamsız geliyor. Hoş aslında bana her şey garip hatta 

anlamsız geliyor. Neden tabular içinde çizileni yaşamak zorundayız ki? Okumak, 

etrafımızdakilere iyi davranmak, iş güç sahibi olmak, aile kurup bir de onlara 

bakmak zorundaymışız; neden? Kim söyledi onu. Ne kadar komik değil mi? 

Annemle babam da aynı yolda gidiyor. Liseden atıldım, bali bağımlısı olduğumu 

biliyorlar, ama yine de yılmıyorlar. Sürekli benimle uğraşıyor- lar. Onlarla çok 

fazla bir arada durmuyorum. Genelde bizimkilerin yanında takılıyorum. En 

azından başımı şişirmiyorlar. 

 

BİZİMKİLER 

Lisedeyken buldum bizimkileri, Halil, Serap, Ferhan ve ben. Liseden kalan bir tek 

onlar vardı. Aslında onları sevdiğimi söyleyemezdim ama birlikte vakit geçirmek 

için daha iyisini bulamamıştım. Hepimiz, hırsızlık suçundan ıslah evine girdik. 

Daha sonra da lise okutmadılar bize. Ama çık- tığımızda yine birlikteydik. 



Boş bir baraka vardı. Hep orada buluşurduk. Orası bizimdi. Bali çeker ve kafaları 

bulurduk. Yumurta poşetinin dibine biraz sıkardık. Sıktığımız bali, yumurta 

poşetinin iyice içine yayılırdı. Sonra poşetin içine doğru ne- fes alıp verirdik. Altı 

yedi nefes kafamızı duman ederdi. O kadar mutlu 

  

olurdum ki… Hatta tek mutlu olduğum andı. Birkaç nefes daha çektik mi 

kulaklarım çınlamaya başlar ve hayaller görürdüm. 

Halil: Oğlum ne oldu lan sana zenci olmuşsun. 

Ben: (kollarıma baktım) (gülmeye başladım) Harbiden de lan zenciyim oğlum 

ben. Serap’a bakın o da zenci olmuş işte. 

Serap: Hepimiz zenci olmuşuz ki. 

Ferhan: (kahkaha atarak) Geceleri artık bizi kimse yakalayamayacak. 

İstediğimiz kadar araba soyacağız. 

Pencerenin camından kendimize baktığımızda gerçekten de zenci oldu- 

ğumuza iyice emin olduk. Gülmekten ayakta duramıyorduk. 

Ancak etkisi geçmeye başladıkça, bunların hayal olduğunu anlıyordum. O sırada 

ne söylesek sırayla inanmaya başlıyor, sanki gerçekten konuşulan 

durumdaymışız gibi davranıyorduk. O an yaşadığım dünyayı bozmaya çalı- şacak 

biri olursa onu gözümü kırpmadan öldürebilecek duruma geliyordum. 

Ben: Konuşamıyorum. Boğazıma kadar kum doldum. İyice çoğalıyor kumlar, her 

yerime kumlar yapışıyor. 

Ferhan: (eli hortum tutar vaziyette) Korkma Suat seni kurtaracağım. 

Bak su temizliyor kumları. 

Ben: Çok iyi geliyor. Şu musluğu biraz daha aç. 

Halil daha yeni gelmişti. Bize bakıp. ‘Saçmalamayın be ne kumu ne suyu’ dedi. 

Ben: Görmüyor musun? Öleceğim bu kumlar yüzünden. Halil: Git lan şuradan. 

İkinci bir cümleyi kurma gereksinimi duymadım. Üzerine saldırdım. Vurmaya 



başladım. O da bana karşılık veriyordu. Ama ona vururken o kadar çok 

zorlanıyordum ki, kolumu kaldırırken yüz kiloluk yük taşıyor gibiydim. Bana 

vurduğu yumrukların hiçbiri canımı acıtmıyordu. Zerre acı hissetmiyordum. 

Kulaklarımın çınlamasından onun bana söylediklerini du- yamaz hale gelmiştim. 

Dövüşürken uyuya kalmışım. Vücudumda morluklar ve yaralar vardı. 

Her yerim ağrıyordu. Üzerimden kamyon geçmiş gibiydim. 

  

Birkaç kere aramızda böyle kavgalar çıksa da genelde çok mutlu olu- yorduk. 

Eğlenip sürekli gülüyorduk. Mutlu olmanın yollarını arayan insan- lar hala baliyi 

keşfedememişlerdi. Küçüklüğümden beri anlamsız gelen bu dünya bali içtiğim 

anlarda daha güzeldi. 

 

ANNE VE BABA İKİLİSİ 

Biz kendi dünyamızda geçinip gidiyorduk. Kimseye ihtiyacımız yoktu. Kendi 

paramızı kazanıyorduk. Arabalardan çaldığımız teypler bize yeti- yordu. Benim 

hayatımı annem ve babam hiçbir zaman kabul edemediler küçüklüğümden beri 

onlar için ben hep anormal çocuk oldum. Sözde baş- larına hep dert açıyordum. 

Okumamıştım bari bir iş tutsaydım. Karışmayın başınıza da dert açılmasın! 

Annem: Neredesin oğlum bu saate kadar? Ben: Arkadaşlarla beraberdik. 

Annem: Oğlum her gece her gece olmaz ki. Bak başını belaya soka- caksın. 

Ben: Hadi anne hadi zaten kafam kazan oldu hadi. Annem: Gençliğine yazık 

oğlum. 

Bent: Anne uyuyacağım artık hadi. Annem: Sen adam olmazsın. 

Ben: Olmazsam olmam be. 

Her gece neredeyse aynı muhabbet dönüyor. Sabah da kaldığı yerden devam 

ediyordu. Bazen mutfak kapısından onları dinlerdim. Muhabbet bit- sin diye 

beklesem de ben karışmadan bitmezdi. 

Annem: Bu çocukla biz ne yapacağız bey? Babam: Ah bir bilsem hanım. 



Annem: Gece geç saatlerde evden çıkıyor sabaha karşı geliyor. Babam: Bali filan 

çekiyordur yine. 

Annem: Bu başka işler çeviriyor olmasın. Babam: Ne gibi? 

  

Annem: Yakında kokusu çıkar. 

Babam: Bu böyle olmayacak buna iş bulmamız lazım ama sabıkalı diye işte 

vermiyorlar. 

Annem: Allah hem onun hem de bizim yardımcımız olsun. Babam: Amin amin. 

Ben: Ne o beni mi çekiştiriyorsunuz sabah sabah? 

Babam: Seni niye çekiştirelim evladım. Biz annenle senin iyiliğini dü- 

şünüyoruz. 

Annem: Bir iş bulup çalışsan be oğlum. 

Babam: Böyle aylak aylak ne zamana kadar dolaşacaksın be oğlum. 

Ben: Ya sabır iş var da ben mi çalışmıyorum? İş bulun çalışıyım. Bana martaval 

okumayın. 

Babam: İyi de oğlum aramazsan iş gelip seni bulmaz ki. 

Ben: Ya ben sizden hiç para pul istiyor muyum? Çalışırım çalışmam derdi size mi 

düştü? 

Annem: Bu kadar parayı nereden buluyorsun oğlum? 

Ben: Üzümünü ye bağını sorma işte derdiniz para değil mi? Al işte para! 

Babam: Ne diyorsun oğlum, biraz hareketlerine çeki düzen ver. Bizim derdimiz 

para değil, senin adam olman. 

Ben: Sıkmayın artık baba beni. Konuşup durmayın. Sürekli beni düşü- 

nüyorsunuz ayaklarınızdan bıktım. Düşünün diyen oldu mu? 

Annem: Seni neden sıkalım oğlum. Ama gittiğin yol yol değil. Ben: Karışmayın ya 

yeter ya. 



Babam: Ne demek karışmayın ne demek ulan bana karışmayın? İnsan gibi 

konuşuyoruz anlamıyorsun. Başımıza bela mısın sen? Beş paralık hay- siyetin 

kalmamış senin. 

(Babam üstüme yürümeye başladı ve ben de onun üstüne yürümeye başladım. 

Biraz daha uzatsa bir tane geçirecektim) 

Ben: Sıktınız ha yeter! 

  

Babam: Gel döv lan bir de. Bir onu yapmadığın kaldı. (Kapıyı çekip çıktım) 

Daha da beter olmaya başladılar. Bıkmadan usanmadan bana iş bulma- ya 

çalışıyorlardı. Başka dertleri mi yok, anlamıyorum? Beni sevdiklerinden 

uğraşıyorlarmış yalana bak! Tek dertleri el alem ne der? Yoksa umurların- da 

bile olmaz. 

PATRONLAR SORUNLU BEN NE YAPAYIM? 

Babam bana iş bulmuş. Çok lazımdı ya. Patron :Suat! 

Ben: Efendim. Patron: Buraya gel! 

Ben: İşim var ne oldu? 

Patron: Arkadaşların senden şikayetçi. Ben: Yine ne yapmışız ya? 

Patron: Kavga çıkartmak için elinden gelen her şeyi yapıyormuşsun. 

Ben: Ne kavga çıkartması be. Ne olsa benden biliniyor. Yalan söyle- mekten 

başka dertleri yok anasını satıyım! 

Patron: Ne yalanı oğlum geçenlerde ben bile şahit oldum. Ben: O zaman sende 

yalan söylüyorsun. 

Patron: Bak bana benimle doğru konuş. Ben: Ne olur konuşmazsam ne olur? 

Patron: Doğru konuş lan. Adam yerine koyup karşıma aldım seni. Ben: Sen 

adam mısın da? 

Patron: Def ol git lan şuradan. Başlarım senin yapacağın işe Ben: Beni işe al 

diyen mi oldu sana? 



Eve gittiğimde haber benden önce gitmişti. Babam başıma çullandı ben de 

bizimkilerin yanına gittim. Onlarla uğraşmaktan bıktım. Zaten bu aralar işler 

yolunda gitmiyor, diye bizimkiler de tutuştu. 

  

ŞU NERON YAKALANSA DA KURTULSAK 

Halil: Neredesin oğlum sen kaç gündür ortada yoksun? Ben: Ya babamları 

bilmiyor musun? 

Ferhan: Ne yaptın o işi? 

Ben: Ne yapacağım? İşten attılar yine beni. Serap (gülerek): Nasıl becerdin yine? 

Ben: Kızım bu işler bana göre değil. Neyse beni boş verin de siz ne yaptınız? 

Halil: İşler berbat. Şu Neron başımıza bela oldu. 

Ben: Neron’dan size ne be? Ne alakası var adamın bu işle? 

Ferhan: Polis Neron’un peşinde oğlum. Geçen gün Halil enselendi. Al- lahtan o 

içerdeyken Neron yine araba kundakladı da Halil’i bıraktılar. Her sokakta en az 

iki tane polis nöbet tutuyor. Arabaların yanına bile yaklaşa- mıyoruz. 

Halil: Yakalansa da kurtulsak. 

Ben: Kıskandınız mı? Bahane bulmayın, başka semt başka sokak mı yok? 

Halil: Burası bizim çöplüğümüz, başka sokaklar bize uymaz. 

Neron bizimkilerin de korkulu rüyası olmuştu. Onların arabası yoktu, ama Neron 

onları da yakmıştı. Her gün Neron’a bir ton küfredip, yakalan- sa, diye dua 

ediyorlar. Kendi kuyruklarından korkmasalar, Neron’u bulup polise teslim 

edeceklerdi. 

Neron, namını günden güne yayıyordu. Nereye gidersem gideyim Ne- ron 

konuşuluyordu. Bu kadar arabayı neden yakıyormuş, oto park çetesinin işiymiş 

bu, garanti bir kişiden fazlaymış, belki de tinerciler yakıyormuş, yok yok bu 

adam garanti psikopatmış, tımarhaneden kaçmış… Daha bir sürü laf. 

Neron bana göre bir kahramandı. Ardında iz bırakmayan dillerde dola- şan bir 

kahraman. Gazete kupürlerini biriktiriyor ve onlardan koleksiyon yapıyordum. 



Böyle insanlar dünyaya kolay kolay gelmez. Bunları sakla- malı, tarih 

yapmalıyım, diye düşünüyordum. 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GAZETE KUPÜRLERİNDEN KOLEKSİYON 

 

12 Ocak 2002 

Rahmanlar Esentepe Mahallesi’nde, kimliği belirsiz bir şahıs park halinde- ki 34 

ZTG 4679 plakalı bir araç ateşe verildi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışma- ları 

sonucunda yangın başka hiçbir yere sıçramadan kontrol altına alındı. Polis bunu 

kimin yapmış olabileceği üzerinde soruşturmalara devam ediyor. 

15 Ocak 2002 

İtfaiye ekipleri, Petrol-İş Mahallesi’nde olaya müdahale ederken Kar- tal 

Neron’u başka bir mahallede eylemlerine devam ediyordu. Rahmanlar Caddesi 

Kumru Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 TS 3110, plakalı otomobili aynı 

yöntemle yaktı. Saldırganın hep aynı yöntemi kullandığını belirten polis 

yetkilileri, “Görgü tanıklarına göre kundakçı bir kişi. Ancak bu kişinin arkasında 

bir grup ya da otopark mafyası olabilir” dedi. Yetki- liler, kundakçının oto 

sahiplerine “sokaklar güvenli değil, aracınızı paralı otoparklara park ediniz” 

mesajını vermiş olabileceğini belirterek, çevrede geniş araştırma yürütüldüğünü 

açıkladı. 

Rahmanlar Caddesi Kumru Sokak; 34 NDG 80, 34 NCG 35, 34 GG 

077, 34 ZG 7217 ve 34 MVA 72. Kartal Soğanlık TEM mahallesi Tepe üstü 

Sokak; 34 UJL 49. Kartal Petrol-İş Mahallesi Bingöl Sokak; 34 PS 722. 

21 Ocak 2002 

Neron Yakmaya Devam Ediyor. Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Akşem- settin 



Caddesi Orkide Sokak’ta 34 UM 2872 plakalı aracı yakan saldırgan, 26 Ocak 

2002 tarihinde de Kartal Atalar Mahallesi Atalar Caddesi’nde 34 EL 112 plakalı 

otomobili kundakladı. 

  

2 Şubat 2002 

Saldırgan Şubat ayında da boş durmadı. Kartal Cevizli Eski Mahalle’de 46 E 112 

plakalı otomobili kundakladı. Bu olaydan birkaç gün sonra So- ğanlık 

Yenimahalle’de bir otomobili daha yaktı. 

 

KARTAL NERON’U 

Kartal Neron’u, ilk eylemini 12 Ocak 2002 tarihinde gerçekleştirdi. Rahmanlar 

Esentepe Mahallesi’nde bir aracı benzin döküp yakan kundak- çı, aynı gece peş 

peşe 6 aracı daha aynı yöntemle yaktı. Ocak ayı boyunca tam 11 otomobili 

kundaklayan saldırgan, Şubat’ta da boş durmadı. 2 Şubat 2002 tarihinde Cevizli 

Eski Mahalle’de 46 E 112 plakalı otomobili kun- daklayan saldırgan, 3 gün önce 

de Soğanlık Yeni Mahalle’de bir otomobili ateşe verdi. 

Bu haberler elimdeki gazete kupürlerinden sadece birkaç tanesiydi. Neron’un 

son işi dışında hepsinin haberleri ben de vardı. Son haberini yakalandığını 

gazetelerden okuyamadım. Neron yakalanmamalıydı! Yok, yok belki de 

yakalanması daha iyi oldu. Meraklı polisler de artık kahraman nasıl olurmuş 

öğrenmeliydi. 

 

NERON YAKALANDI! 

Bizimkiler cesaret edip işe çıkamıyorlardı. Ben de onlara bir kıyak yap- mak için 

yanımda işe götürdüm onları, iş nasıl yapılırmış göstermek iste- dim. Böyle 

korkarak bu işlerin yürümeyeceğini anlayacaklardı. Dört kişi birlikte işe çıkmak 

tehlikeliydi aslında, normalde teker teker çıkardık. Ama yapacak bir şey 

kalmamıştı. 

Gece ışıklar kapanıp sessizlik çökmeye başladığında biz de işe çıktık. Sokaklarda 

dolaşmaya başladık. Sonunda bir tanesini gözümüze kestirdik. Arabanın 



kapısına yaklaştım, eldivenlerime elime geçirirken etrafı dikkat- lice süzdüm. 

Sonra cebimden pinpon topunu çıkardım. Tam kapıyı açaca- ğım; Halil’in gözleri 

yuvalarından çıktı. 

Halil: Suat! O ne? 

Ben: Neye benziyor? Geri zekalı! 

Halil: Abi top da onunla ne yapacaksın? 

  

Ben: Daha çok ders görmen senin, bak da öğren. 

Çivi geçirdiğim kısmı deliğe oturttuktan sonra bir hamleyle kuvvetlice vurdum. 

Ve kilit açıldı. Halil bana ilahmışım gibi bakıyordu. 

Halil: Abi! 

Sokağın başında duran Serap ve Ferhan’a işaret edip yanımıza çağır- dık. 

Arabanın içini kontrol ettik. Arabanın sahibini takdir ettik. Herif teybi bıraktığı 

gibi bilgisayarını da arabada bırakmıştı. İçeri geçip oturduk bira- larımızı açıp 

müzik dinlemeye başladık. 

Biralar bittikten sonra teybi ve bilgisayarı alıp başka iş için yola koyul- duk. Bir 

araba daha bulduk sonunda. Ferhan ve Serap, Halil’den duyduk- ları kapı 

açmamı seyretmek istiyordu. O yüzden yanımda kalabilmek için yarışıyorlardı. 

Tamam, be ikiniz de durun işte. Halil etrafı kolaçan eder. 

Halil gibi onlar da ağzı açık beni seyrettiler. Bir de orta da dolanıp duruyor- lardı. 

Ortalık polis kaynıyormuş, Neron yakalansaymış. Bak işte, hani polis? 

Kapıyı açtım. Ne teyp ne de işe yarayan herhangi bir şey yoktu. Çok sinirlendim. 

Geçtim şoför koltuğuna oturdum. Sinirlendiğimi fark ettikleri için kimsenin sesi 

çıkmıyordu. Oturdum oturdum oturdum… 

İnin aşağı! 

Tek kelime dahi etmeden arabadan indiler. Kapıları kapattılar ve beni 

beklemeye başladılar. Birkaç dakika sonra arkalarından ben de indim. Bı- çağı 

çıkarıp şoför koltuğunun kılıfını yardım. 



Halil: Ne yapıyorsun Suat? 

Ferhan: bu kadar sinirlenecek ne var ya? Yapma abi ya! Yapma! 

Kollarımdan tutup beni engellemeye çalışıyorlardı. Bıçağı Ferhan’ın boynuna 

dayadım. 

Karışmayın lan! Şerefsiz arabada bir bok bırakmadıysa cezasını çeke- cek. 

Yeniden koltuğa eğilip bıçakla paramparça ettim. Süngerlerini elimle kumaşın 

dışına doğru çıkardım. Cebimden çakmağı çıkardım ve süngeri tutuşturdum. 

  

Serap: Manyak mısın sen? Allah belanı versin başımızı belaya soka- caksın! 

Biraz geriye çekildim. Halil, Serap ve Ferhan bana küfür ediyorlardı. 

Bense kahkaha atarak onlara bakıyordum. 

Beyinsizler, çok konuşmayın da beni takip enseleneceğiz yoksa! 

Koşmaya başladım, arkamdan da onlar geliyordu. Sokağın başında bir köşe 

bulup oraya çömeldim. Elimle oturun işareti yaptım. Yanan arabayı seyretmeye 

başladık. Bir sigara yaktım. 

Ne korkakmışsınız ya! İzleyin çok zevkli. Hadi iddiaya girelim. İlk baş- ta polis mi 

gelecek yoksa itfaiye mi? 

Ses çıkaracak halleri kalmamıştı. Bence ilk önce polis gelecek. 

Siren sesleri duyulmaya başlandı. Sokağın diğer tarafından polis araba- sının 

burnu göründü. 

Helal be. Yine polis önce geldi. 

 

POLİSLER İNANAMADILAR 

Polisin ardından itfaiye geldi ortalık mahşer yeri gibiydi. Koşuşturma- calar, 

bağrışmalar… Polis arabaları gittikçe çoğalıyordu. Artık Neron ya- kalanacaktı. 

Sokaklara yayılan polisler çekildiğimiz köşeden bizi yakalayıverdiler. 



Hepimizi ayrı ayrı sorguya aldılar. 

Polis: Bu şapka senin mi? 

Ben: Vallahi abi aynısından bende de vardı da, markalar bir tane üretmi- yor ki. 

Benim desem de yalan olur benim değil desem de yalan olur. 

Polis: Vay! Dalga geçiyor demek bir de. Ben: Estağfurullah. 

Polis: Kaç aydır, uğraşıyoruz bak, yeter artık! Suçunu itiraf et de bu iş bitsin! 

Ben: --- 

  

Polis(sinirle yakamı tuttu): Neden yaktın lan arabaları? 

Ben: Abi hemen de sinirleniyorsun. Olmaz ki ama. (kahkaha atmaya başladım) 

Şapkanın benim olduğunu biliyordum. Geçenlerde koşarken düşürdü- ğümü 

fark ettim, ama geri dönüp alamadım. Polis, ben güldükçe iyice sinir- leniyordu. 

O sinirlendikçe benim daha çok gülesim geliyordu. Yüzündeki ifade bana haz 

veriyordu. Benim iki dudağımın arasından çıkacak kelimeye muhtaçlardı. Bir 

saat falan ben güldüm, polis bana küfredip aynı soruları sordu. Sonunda bundan 

da sıkıldım. İtiraf etmeye karar verdim. Artık kah- ramanlığımı onlar da 

dinlemeliydi. 

Ben: Aman ya tamam! Çok meraklısın sen de, evet, ben yaptım. Polis: Ruh 

hastası mısın oğlum sen? 

Ben: Ne alakası var ya? Sen hiç hayatında araba yaktın mı? 

Polis, cevap veremedi. Yüzü daha da beter oldu. Beni öldürmek istedi- 

ğine emindim. 

Polis: Arkanda hangi örgüt var? 

Ben: Ne örgütü ya? Ben kimse için çalışmam. Polis: Neden yaktın lan o zaman? 

Delirtme adamı! 

Ben: Benim asıl işim oto hırsızlığıydı aslında. Ama artık çoğu insan arabasında 

herhangi bir eşya bırakmak şöyle dursun, teyplerini de bırak- mıyorlardı. Ben de 



çalacak bir şey bulamayınca, onları cezalandırıyordum. 

Polis: Manyak mısın sen? Ne cezalandırması… 

Ben: O kadar zevkli ki. Yaktıktan sonra sokağın bir köşesine saklanıp kendi 

kendime iddiaya giriyordum. Polis mi önce gelecek itfaiye mi, diye. Ama helal 

olsun, hep siz birinci oldunuz abi. 

Polis: Kaç tane araba yaktın? 

Ben: Sayamadım be abi sizin elinizde sayısı yok mu? Abi sorması ayıp- tır, o 

şapkayı nereden buldunuz? Yoksa maaş yetmeyince ek iş falan mı yapmaya 

başladınız. 

Polis: Arabaları nasıl açıyordun? 

  

Ben: Değişiyordu. O gün hangisi denk gelirse. Polis: Nasıl yakıyordun arabaları? 

Ben: Çakmakla be abi nasıl olacak. Ateşin icadını ben bile biliyorum. 

Sen okumuş yazmış adamsın. 

Polis artık dayanamayıp bir tane patlattı. Ben de ardından kahkahayı patlattım 

Ben: Yok sen şakadan anlamıyorsun anlaşıldı. Şoför koltuğundaki sün- geri 

çıkartıp çakmakla tutuşturuyordum. 

Polis kapıyı çarptı, dışarı çıktı. 

Ertesi gün mahkemeye sevk ettiler. Hepi topu on yılla cezalandıracakla- rını 

sandılar. On yıl yaktığım araba sayısı kadar bile değildi. 

Seneye çıkıyorum buradan. Bugüne kadar ne bizimkileri ne de annemle babamı 

hiç görmedim. Bir Allah’ın günü de ziyaretime gelmediler. Hayır, ben olsam 

oğlumla, arkadaşımla gurur duyardım. 

Burada çok plan yaptım. Çıktıktan sonra dönüşüm muhteşem olacak! 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



SAPKIN İNANÇLAR 

FARKLI BİR HAYAT İSTEĞİ 

Uzun zaman olmuştu ailesini görmeyeli. 17 yaşında terk etmişti evini 

Şehriban. Anne babası ona çok bağnaz geliyordu, Şehriban’ın ise yaşamak 

istediği hayat başkaydı… 

15 yaşındayken, en yakın arkadaşı gitar kursuna yazılmıştı. Şehriban çok 

özeniyordu Gülay’a. O da gitar çalabilmek, Gülay gibi şarkı söyleye- bilmek 

istiyordu. Gülay’ın giyim tarzı biraz farklıydı. Genelde siyah renkli kıyafetler 

giyen Gülay, ilginç sembolleri olan takılar takıyor, saçlarını sık sık boyayıp 

rengini sürekli değiştiriyordu. Kaşında piercingi vardı. Aklına gelen şeyi yapardı, 

içinde hiçbir ukte kalmazdı. “Sonradan keşke yapsay- dım diyeceğime, dövünüp 

duracağıma şimdi yaparım.” derdi hep Gülay. Şehriban’ın hoşuna gidiyordu 

arkadaşının bu yaşam tarzı. Onunlayken çok eğleniyor, kendisini özgür 

hissediyordu. Ama kendisine yakışan tarz baş- kaydı. Şehriban istese de Gülay 

kadar rahat davranamıyordu. Kendisini sü- rekli kontrol altında tutuyor, 

yapacağı şeyi iki kere düşünüp öyle yapıyor- du. Çok detaycıydı. Dışarıda özgür 

olabilmek için önce kendi içinde özgür olması gerekiyordu, ama Şehriban’ın 

yapısı böyleydi. Çok da şikayetçi değildi aslında bu durumundan Şehriban, 

sadece birazcık kabuğunu kır- ması gerekiyordu o kadar. Ama buna büyük bir 

engel vardı hayatında; ailesi. Annesi namazında niyazında bir kadındı. Babası da 

sürekli dinden imandan dem vurur, ama içkisinden sigarasından da geri 

kalmazdı. Onun için ailesi, lafta Müslüman’dı. Annesi sürekli birilerinin 

dedikodusunu ya- pardı; babası alkol alışkanlığının yanı sıra, sinirlenince şiddete 

başvuran bir adamdı. Çoğu kez babasını annesini döverken görmüş, kendisi de 

da- yak yemişti. Klasik ergenlik çağı bunalımları yaşayan Şehriban, ailesinin 

  

kendisini kısıtlamasından, onların diktelerinden nefret ediyordu. Onların 

kuralları ile yaşadığı yetmiyormuş gibi bir de Şehriban’dan kapanmasını 

istemişti annesi. Şehriban anlam veremiyordu bu türban olayına. Neden 

saçlarını kapatması gerekiyordu ki? Zaten sessiz olan genç kız, iyice içine 

kapanmıştı yaşadığı sorunlar yüzünden. Kendini müziğe vermek, duygu- larını 



bu yolla ifade etmek istiyordu. Bu yüzden Gülay gibi gitar kursuna gitmek için 

yanıp tutuşuyordu. 

Bir gün babasını eşref saatinde yakalayıp bu ricasını dile getirdi. Baba- sının 

gülen yüzü anında asıldı. Duyduğu cümle hala kulaklarında çınlıyor- du: “Sen de 

o çatlak arkadaşın gibi şeytanist mi olacaksın ulan başıma!” Yediği tokattan canı 

acımasa, gülmekten yere yatacaktı babasının bu lafı üzerine. Şeytanist de 

neydi? Satanist demek istemişti aslında babası, şey- tanist sözcüğü çok komik 

gelmişti Şehriban’a. Ancak aldığı red cevabı ve yediği tokat yüzünden 

gülemiyordu. Ayrıca satanist olmak da nerden çık- mıştı? Gitar çalmakla satanist 

olmanın ne alakası vardı? 

Şimdi yıllar sonra bu olayı anımsadığında, sadece tebessüm etti. Aile- sini 

özleyeceğini hiç düşünmemişti Şehriban. Genç kızlığa yeni adım attığı o yıllarda, 

ailesinden gördüğü baskı yüzünden evi terketmişti. Yıllardır ai- lesinden ayrıydı. 

Kendi parasını kendi kazanıyor, istediği hayatı yaşıyordu. Arkadaşı Gülay gibi 

gitar kursuna gidememişti ama ilk işinden kazandığı ilk parayla kendisine eski 

bir gitar almıştı. Kiraladığı eski püskü bir dairede tek başına kaldığı için, yegane 

dostu o gitar olmuştu. Zamanla gitarının tellerine rastgele vura vura, az biraz 

çalmayı da öğrenmişti. 

Artık 23 yaşındaydı Şehriban. Ergenlik çağı çoktan geri kalmıştı. Hatta erken 

büyümek zorunda bile kalmıştı. 17 yaşında evini terk ettikten sonra birkaç ay, 

üniversite okuyan bir arkadaşının evinde kalmış, sonra bir kuaför salonunda iş 

bulup çalışmaya başlamıştı. Evinde kaldığı arkadaşı sayesinde birçok yer 

gezmişti. En sevdiği yerler ise Taksim’de bulunan rock barlardı. 

Aynı evde yaşadığı arkadaşı maddi sıkıntılar yüzünden tekrar ailesi- nin yanına 

dönmüş, Anadolu yakasındaki evine taşınmak zorunda kalmıştı. Şehriban’ın ise 

o dairede tek başına kalacak kadar parası yoktu. O da küçük bir bavula sığacak 

eşyalarıyla birlikte evden çıktı. Pek de nezih olmayan bir mahallede, eski püskü 

bir binanın bakımsız bir dairesini kiraladı. İkinci el bir yatak ve ufak tefek birkaç 

eşya dışında evi dolduracak pek bir şeyi yoktu. Gücü ancak buna yetiyordu 

zaten. Kuaför dükkanında bir süre çalış- tıktan sonra, daha iyi bir iş bulmaya 

karar verdi. Ama lise mezunuydu. Bu 

  



zamanda üniversite mezunları bile iş bulamazken, kim ona iş verecekti ki? 

Tahmin ettiği gibi çaldığı kapılar yüzüne kapandı. Ama bir gün şans eseri yeni 

kurulan küçük bir şirkete sekreter olarak kabul edildi. 

Artık daha çok para kazanıyordu. Ancak kazandığı paraları biriktirmek ya da 

daha iyi şartlara sahip olmak için harcamak yerine, Taksim’deki bar- larda 

harcıyordu. Alkole iyiden iyiye alışmıştı. Akşam işten çıktığı gibi barda 

arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyor, gece yarılarına kadar dışarıda ka- lıyor, ertesi 

sabah da erkenden kalkıp işe gidiyordu. Bu durumunu kendisi de eleştiriyordu 

aslında Şehriban. Ama arkadaş ortamından ve bardaki eğ- lencesinden bir türlü 

kopamıyordu. 

Patronları Şehriban’ın hayat tarzını beğenmiyordu. Birkaç kez uyar- dılar. Tabiî 

ki kimse kimsenin hayatına karışamazdı; ama Şehriban gece hayatı yüzünden işe 

uykusuz gitmeye, sorumsuz davranmaya başlamıştı. Sonunda beklenen oldu, 

Şehriban işten çıkarıldı. İşsiz kalınca da aklı ba- şına gelmemişti Şehriban’ın, 

cüzdanındaki son paraları da yine barlarda onunla bununla içki içmeye 

harcıyordu. İçmek için bahaneleri bitmiyordu Şehriban’ın. Mutlu oluyordu, 

içiyordu. Üzülüyordu, içiyordu. Şimdi de işten kovulmuştu, kafasını dağıtması 

gerekiyordu. Yine Taksim barlarının yolunu tuttu. 

Her zaman gittiği barda canlı müzik vardı o akşam. Sahnede gördüğü yüz ona 

hiç yabancı gelmiyordu. Gülay’dı bu! Senelerdir görmediği çocuk- luk arkadaşı 

Gülay, sahnede gitar çalıyordu. Üzerinde siyah parlak bir bluz; altında dar, deri 

bir pantolon vardı. Pantolonundan zincirler sarkıyordu. Kollarında ilginç 

dövmeler vardı. Saçlarını da kırmızıya boyatmıştı. En son gördüğünde saçları 

siyahtı. Bu giyim tarzı ve makyajıyla bile tanımıştı Şehriban, arkadaşını. Gülay, 

tam bir rock star gibi görünüyordu. Arkada- şıyla konuşmak için canlı müziğin 

bitmesini beklemek üzere bar taburele- rinden birine oturdu. 

Barmen: Ne vereyim Şehriban? 

Şehriban: Her zamankinden olsun. Ya da dur dur, bugünün şerefine Long Island 

ver bana. Tekilası torpilli olsun, lütfen. 

Barmen: Hayırdır? Bugünün özelliği nedir? 

Şehriban: İşten kovuldum! Barmen: Buna içilir mi kızım? 



  

Şehriban: Herşeye içilir... O değil de, şu sahnedeki kırmızı saçlı kız var ya, benim 

çocukluk arkadaşım. O yüzden söyledim Long Island’ı. 

Barmen: O hatuna ben de içerdim. Bugün başladı işe, grubu da iyi ça- lıyor 

doğrusu. 

Gülay’ın sahne performansı bittikten sonra Şehriban arkadaşına se- lam verdi. 

Konuşacak, dertleşecek ne çok şey vardı... İki arkadaş sevinç çığlıkları içinde 

birbirlerine sarıldılar. Gülay, grubun vokalisti olan erkek arkadaşı Tayfun ile 

tanıştırdı Şehriban’ı. Tayfun da Gülay ile aynı tarzda giyinmişti. Aslında bu tarz 

Şehriban için çok da ilginç değildi. Gittiği bar- lardaki herkesin tarzı hemen 

hemen aynıydı; uzun saçlı ve küpeli erkekler, çeşit çeşit dövmeler, 

pantolonlardan sarkan zincirler, yüzün çeşitli bölgele- rinde piercingler, metal 

takılar, deri montlar, baştan aşağı siyah kıyafetler, garip makyajlar, motorsikletli 

tipler... Herkes birbirinin aynısıydı. Şehriban alışıktı bu görünümlere, onu 

şaşırtan şey çocukluk arkadaşının tarzını bu kadar abartmasıydı. Şehriban da 

rock müziği çok seviyordu, ama hiç bir zaman klasik rockçı tipine bürünmemişti. 

Dinlediği müzik, insanın hayat tarzını ortaya koyabilirdi; ama rockçı ya da 

metalci olmak baştan aşağı siyah giyinmekten ibaret olmamalıydı. Özgür olma, 

isyan etme, baskıya karşı çıkma gibi felsefelere dayanan bu anlayış, gençler 

tarafından yanlış anlaşılmış, özgürlük “sınırlandırılmış” ve sonunda basmakalıp 

bir anlayış ortaya çıkmıştı. Şehriban, toplum tarafından onay görmeyecek 

davranış- lara sahip olsa da, içinde bulunduğu ortama karşı bilinçli 

yaklaşabiliyor, eleştirel davranabiliyordu. Lise mezunuydu belki ama cahil 

değildi. 

Şehriban, düşüncelerinden sıyrılıp arkadaşlarının sohbetine geri döndü. Yıllar 

sonra karşılaşmanın şerefine birer shot tekila içtiler. Sonra bardan çıkıp daha 

sakin bir ortama gitmeye karar verdiler. Tayfun, şarap alıp Ortaköy’deki 

mezarlığa gitmeyi önerdi. Şehriban’a garip gelmişti bu teklif. Mezarlık da 

nerden çıkmıştı? Gülay’ın uçuk fikirlerini ve aklına eseni yapan bir kız olduğunu 

hatırladı, gülümsedi. İlginç de olabilirdi mezarlıkta içmek... Mezarlığa 

gittiklerinde, orada oturan üç dört kişilik bir grupla karşılaştılar. Gülay ve 

Tayfun’un arkadaşlarıydı bunlar. Herkesle tanışıp muhabbete daldı Şehriban. 

Grubun en yapılı çocuğu Engin’di; bir barda garsonluk yapıyordu, sert bir 



görünümü vardı. Yanında oturan sev- gilisi Zinnur zengin bir ailenin tek kızıydı, 

şımarık tavırları vardı. Bir de pısırık bir çocuk vardı, Ömer. Gruba yeni dahil 

olduğu her halinden belliy- di. Kendini kanıtlama çabası vardı çocuğun, bir 

yandan da Engin ne derse 

  

onu yapıyordu. Ellerinde kadehler vardı hepsinin. Şehriban’a da bir kadeh 

uzattılar ve içmesini istediler. Kırmızı şaraba benziyordu kadehin içindeki. Ama 

tadı çok farklıydı. İlk yudumu aldığında midesi bulandı Şehriban’ın. İçtiği şeyin 

ne olduğunu sorduğunda cevap alamadı, sadece gülüştü grup elemanları. 

Şehriban da gruba ayak uydurmak için, istemeye istemeye de olsa içmeye 

devam etti, ne olduğunu bilmediği sıvıyı. 

O gece sabahın ilk ışıklarına kadar mezarlıkta oturdular. İnsanlardan, toplumsal 

kuralların saçmalığından, dinlerden, müzikten, cinsellikten konuşmuşlardı 

saatler boyunca. Şehriban için ilginç bir deneyimdi, eğlenmişti. Mezarlıkta 

olmak içini ürpertiyordu; ama bu ürperme onun hoşuna gitmişti. Korku, şüphe, 

endişe gibi duygular, ilk defa ona zevk vermişti. Bir çocuğun yasak olan şeylere 

olan zaafı gibi birşeydi bu. Hani yasak olan şey, her zaman çocuğa daha cazip 

gelir ya... Ona ulaşmak için çabalar, bir yandan da alacağı cezadan korkar; ama 

yolundan dönmez, ya- sak olan şeye ulaşma çabası ona garip bir zevk verir. 

Sadece çocuk için de geçerli değil aslında bu durum, yetişkinler için de söz 

konusu. Kuralları çiğnemek, genel anlayışa uymamak, “yasak elma”dan bir ısırık 

almak ve bunların verdiği haz... Şehriban’ın hissettiği işte böyle birşeydi. 

Mezarlık- taydı, ölülerin arasında. İnsanlar oraya yürekleri acıyla dolarak gelir, 

ölüle- rinin ruhlarına dua ederek giderdi. Şehriban ise orada içki içiyor, gülüyor, 

eğleniyordu. 

Tanıdığı diğer rockçı arkadaşlarından biraz daha farklı olan yeni ar- kadaşlarını 

sevmişti Şehriban. Tarzlarından biraz ürkmüştü ama onlarla çok ilginç şeyler 

yaşayacağını hissediyordu. Kabuğunu kırma vakti çoktan geçmişti bile. Kim bilir 

ne çılgınlıklar yapacaklar, ne çok eğleneceklerdi beraber. 

Sabahın ilk saatlerinde artık dağılma vakti gelmişti. Ömer’in gidecek yeri yoktu. 

Kira ödeyemediği için arkadaşlarıyla kaldığı evden atılmıştı. Engin söylene 

söylene Ömer’i kendi evine çağırdı. Zinnur ailesiyle kaldığı için kendi evine 

gitmesi gerekiyordu. Gülay, Şehriban’ı kendi evine davet etti. Tayfun, 



sevgilisiyle başbaşa kalamayacağı için kaşlarını çattı önce. Ama sonra 

Şehriban’ın gelmesine ses çıkarmadı. Grup dağıldı. 

Şehriban çok yorgun hissediyordu kendisini. Sarhoş da olmuştu zaten. Mide 

bulantısı devam ediyordu, ağzında kan tadı vardı sanki. Yüzünü buruşturdu. 

  

Gülay: Neyin var Şehriban? 

Şehriban: Midem bulanıyor. O içtiğimiz şey neydi öyle? Tayfun: Noldu? 

Beğenmedin mi? 

Şehriban: Ayıp olmasın diye sesimi çıkarmadım ama hiç hoşuma git- medi tadı. 

Gülay: Kedi kanı. 

Şehriban: Ne!? 

Tayfun: İlk kez içtiğin için tadını alamamışsındır. 

Şehriban: Dalga geçiyorsunuz heralde? Gülay: İnsanı rahatlatır, gevşetir. 

Şehriban: Bana kedi kanı mı içirdiniz? Siz aklınızı kaçırmış olmalısı- nız! 

Tayfun: Sakin ol güzelim. Biz her zaman içiyoruz, alışırsın sen de. Gülay ve 

sevgilisi gülüşürken, Şehriban duyduğu şeye şok olmuştu. 

Kedi kanı içtiğine inanamıyordu. Dahası, arkadaşının bunu gayet doğal 

karşılamasına inanamıyordu. Ne anlamı vardı kedi kanı içmenin? Dünyada 

içecek başka bir şey mi kalmamıştı! Saçmalıktı bu! Hem kedi kanını ne- reden 

buluyorlardı? Kedi kesiyorlardı bunlar! Babasının yıllar önce şey- tanist diye 

adlandırdığı, satanistlerin arasına mı düşmüştü yoksa? Duy- duklarından ve 

gözünde canlanan görüntülerden sonra mide bulantısı  daha da arttı 

Şehriban’ın. Eve vardıklarında doğru tuvalete gitti ve için- dekileri boşalttı 

klozete. Sifonu çekerken, zihnini de temizlemeye çalış-  tı. İğrenç fotoğraf 

kareleri canlanıyordu gözünde. Aynaya baktı, yüzünü yıkadı, ağzını çalkaladı. 

Tuvaletten çıkıp içeri geçtiğinde, Gülay ve Tayfun siyah perdeleri sıkı sıkı 

kapatmış, mum ışıkları arasında fısır fı-  sır birşeyler konuşuyorlardı. Şehriban’ı 

farkettiklerinde sustular. Şehriban kendisini toparlamaya çalışıyordu hala, bu 

yüzden gizli konuşulan şeyin ne olduğuna kafa yormaya hali yoktu. Göz ucuyla 



odayı inceledi. Her yerde küçük mumlar vardı. Duvarlar siyaha boyanmıştı, sol 

taraftaki duvara kırmızı boyayla “şeytan” yazılmıştı boydan boya. Diğer 

duvarlarda metal müzik gruplarının posterleri vardı. Duvara yapıştırılmış bir 

fotoğraf takıldı gözüne; fotoğrafa dikkatli bakıldığında boğazı kesilmiş bir 

kedinin yanında sırıtan Tayfun görünüyordu! “Kimlerin arasına düştüm ben!” 

diye 

  

geçirdi içinden Şehriban. İçinde garip bir huzursuzluk vardı; ama korkudan 

kaynaklanmıyordu bu. Anlam vermeye çalışıyordu ve merak ediyordu onların iç 

dünyalarını. Hiçbir şey sormadı, kimseyi yargılamadı. Sessizce kendisine 

gösterilen kanepeye yattı, alkolün de etkisiyle hemen sızdı zaten. 

Uyandığında deli gibi metal müzik gürültüsüyle sarsıldı. Tayfun içerde müziği 

son ses açmış, kendisi de şarkıya bağırarak eşlik ediyordu. Gülay elinde iki kahve 

fincanıyla Şehriban’ın yanına geldi. 

Şehriban: Saat kaç? 

Gülay: Beşe çeyrek var. Al kahveni iç canım. 

Şehriban: O kadar uyuduk mu yaa! Akşam olmuş neredeyse. Şu perdeleri 

açsana Gülay, niye karanlıkta oturuyoruz. 

Gülay: Kapalı kalsın canım ya, Tayfun güneş ışığına katlanamıyor. Bu siyah 

perdeleri de o yüzden aldık zaten. 

Şehriban: Nasıl bu kadar değiştin tatlım sen? Nasıl bir hayat yaşıyorsun? 

Gülay: Tayfun sayesinde girdim bu ortama. Çaktırma, ben çok inan- mıyorum 

Şeytan’a falan. Sadece Tayfun’la beraber arada sırada satanist tayfasına 

takılıyorum, onlardanmış gibi davranıyorum. Eğlenceli! Ama açıkçası sizin 

dünyanız bize saçma geliyor. Şu düzeni bir düşün, sen de anlayacaksın. 

“Sizin dünyanız bize saçma geliyor.” Gülay’ın evinden çıktıktan son- ra, bu 

cümleyi uzun uzun düşündü Şehriban. Evet, Şehriban’ın algısındaki dünya ona 

da saçma geliyordu. Doğmak, büyümek, ölmek ve bu üç aşama- nın arasına 

sıkıştırılmış bir ton şey... Okula git, diploma al, bir işe girmek için didin dur, 

sonra kariyer yapmak için çabala, aile kur, çocuk doğur, tam rahata erecekken 



öl! Dinler, kalıplaşmış kurallar, ahlaki zorunluluklar, sistemler... İnsan durmadan 

bir şey yapmaya zorlanıyor, sürekli bir cendere içinde yaşıyordu. Çok saçma! 

Ama son birkaç saat boyunca bir kısmına şahit olduğu o sapıkça bir hayatta, 

“diğerlerine” cazip gelen şey neydi? Satanizm hakkında hiç uzun uzun 

düşünmemişti. Ama çocukluk arkadaşı- nın böyle bir yola sapması, onu 

satanizm konusunda meraklandırdı. Kendi evine girdiğinde hemen bilgisayar 

başına oturup internetten araştırma yap- maya başladı. 

  

KARANLIK DÜŞÜNCELER 

Engin: Şeytana bağlılımızı göstermemiz için başka şeyler de yapmamız lazım. 

Ömer: Neyi kastediyorsun? 

Engin: Şeytan güçlünün zayıfları ezmesini ister. Ömer: Haksızlık, güçsüzü herkes 

ezer. 

Engin: Sorgulama, itaat et! Ömer: Peki peki. 

Zinnur: Anlatalım mı Ömer’e? Engin: Evet, bence tam zamanı. 

Zinnur: Bana bak, beni can kulağıyla dinle; satanist bir örgüt kuruyo- ruz. Henüz 

çok kişi yok ama giderek çoğalabiliriz. 

Engin: Kötülüklerin efendisine ne kadar çok inanan olduğunu artık her- kes 

öğrenecek. Onlar ahmak dünyalarında yaşamaya devam etsinler. Asıl dünyayı 

biz yaşıyoruz, bunu sen de biliyorsun değil mi? 

Ömer: Evet biliyorum. Ama bu örgütü neden kurduğunuzu anlamadım, zaten 

hergün birlikteyiz. 

Zinnur: Bize Şeytan’dan mesajlar geliyor. Efendimizin bizden istekleri var. Örgüt 

olarak çalışmamız lazım. Bazı kimselerin öldürülmesi gereki- yor. Birinci kural, 

gizlilik. Bu çok önemli. 

Ömer: Tamam, ben de varım. Hatta Şeytan’a ilk kurbanı ben vermek istiyorum! 

Satanist örgüt, ilk eyleminin planlarını yapmaya başlamıştı. Akılların- dan 

şeytanca, canice fikirler geçiyordu hepsinin. 



Zinnur, ailesinin aşırı ilgisinden sıkıldığı için farklı arayışlar içe- risindeydi. 

Cüzdanındaki paraları nereye harcağını şaşırdığı dönemde uyuşturucuyla 

tanışmıştı. Bunu farkeden ailesi, kızlarını bir süre tedavi altında tutmuştu. 

Zinnur’un artık temiz olduğuna inandıktan sonra da normal hayatlarına geri 

dönmüşlerdi. Ama Zinnur için “normal” gördüğü hayat daha yeni başlıyordu. 

Engin’le tanıştıktan sonra bu ortama dahil ol- muştu. Engin, lise yıllarından beri 

sokaklardaydı. Ailesinin durumu pekiyi 

  

değildi, oturdukları semtteki arkadaşları yüzünden iyice serseri olup çık- mıştı. 

Garsonluk ve barmenlik yaptığı barlarda oluşturduğu arkadaş çev- resi, onu 

daha da kötü yollara saptırmıştı. Ömer ise sırf birşeylerin parçası olabilmek için 

katılmıştı aralarına. Bu yaşına kadar hiçbir alanda kendini kanıtlayamamıştı. Bir 

işe yaramak, bir gruba dahil olmak, ona kendini önemli hissettiriyordu. Zinnur, 

Şeytan’dan mesajlar geldiğine kendisini iyiden iyiye inandırırken; Engin de 

sevdiği kızın bu sözlerinin doğru ol- duğunu düşünüyor, ona inanıyordu. 

İnanmak ya da inanmamak Ömer için farketmiyordu; onun için önemli olan 

gruba kendisini kabul ettirmekti. 

Satanist örgüt, suç içeren çeşitli eylemlerinin planlarını yaparken, Şeh- riban da 

satanizm hakkında ilginç bilgilere ulaşmıştı. 

Satanizmin ortaya çıkışı Orta Çağ’a kadar dayanmaktaydı. Tarih bo- yunca farklı 

isim ve görünümlerle var olan bu anlayış, günümüzde bilinen şekliyle 1960’larda 

Amerika’da ortaya çıkmıştı. Genel olarak tüm dinlere ama özellikle de 

Hristiyanlığa bir başkaldırı hareketi olarak bilinmekteydi. Hristiyanlığa tepkinin 

en büyük örneği ise simgelerinin ters haç olması ve ayinlerde tahta haçların 

yakılmasıydı. Satanistlerin en önemli örgütü 1966 yılında kurulan ve halen 

Kaliforniya’da faaliyet gösteren Church of Satan (Şeytan Kilisesi)’dır. Anton 

Szandor Lavey isimli satanist bir ideolog ta- rafından yazılan kitaplar da bu sapık 

akımın temelini oluşturmuştu. Halk arasında uğursuz diye bilinen 13 sayısı, 

onların uğurlu sayısıydı. Tevrat, Zebur ve İncil’de geçen Şeytan ile ilgili ayet 

sayısına denk olduğu düşü- nülen 666 sayısı da, satanistler için büyük önem 

taşıyordu. Toplum tarafın- dan kabul gören temel ahlak kuralları, satanizm 

dinince yerle bir edilmişti. Kara büyü, cadılık, cinsel sapıklıklar, cinayetler 

satanistlerin ibadetlerini oluşturuyordu. Temelinde acı ve kötülük olan bu 



anlayış, bireysel çıkarı öngörüyor ve bu çıkar uğruna her yolun mübah olacağını 

söylüyordu. Sa- tanistler, intiharı da bir ibadet olarak algılıyorlardı. Bunun 

nedeni ise, inti- harın tüm dinlerce en büyük günah olarak kabul edilmesiydi. 

“Şeytan’ın en önemli özelliği olan muhalefet ve başkaldırıyı esas alıyorlar ve sırf 

bunun için hayatlarını mahvediyorlar.” diye düşündü Şehriban. 

Dahası da vardı, okudukları Şehriban’ın kanını dondurdu. Satanistler her ayın 

13’ünde köhne binalarda, mezarlıklarda ya da ormanlık alanlarda toplanıp 

Şeytan için ayin düzenliyorlardı. Baştan ayağa simsiyah giyinen satanistler, 

ayinlerinde, ortaya bir Pentagram Yıldızı çiziyor, etrafa mum- lar yakıp alkolle 

kendilerinden geçiyordu. Ayinlerinde Şeytan’a en yakın 

  

hayvan olarak kabul ettikleri kedileri kesip kanlarını içiyorlardı. Bazen de bakire 

bir kız seçiyorlar ve Şeytan’a kurban ediyorlardı. Toplu seksler de ayinlerinin bir 

parçasıydı. 

Şehriban, okuduğu şeylerle ilgili fotoğraflara göz attığında mide bulantısı tekrar 

başlamıştı. Satanizm lafını duyduğunda eskiden gülüp geçerdi. Metal müzik 

dinleyen, kedi kesen, özenti tiplerden oluşan bir topluluk olduğunu düşünürdü 

hep satanistlerin. Ama yaptığı kısa araştırma bile, olayın ciddiyetini kavramasına 

yetmişti. Dünyada, bu akıldışı ve sapkınlıklarla dolu dine inanan milyonlarca 

insan vardı! 

Okuduğu şeyler karşısında ürperen Şehriban, bir yandan da içinde ina- nılmaz 

bir merak duygusu taşıyordu. Bir gece önce tanıştığı insanlar, ilk bakışta gayet 

normal insanlar gibi duruyordu. Kedi kanı içiyorlardı evet ama daha ne kadar 

ileri gidiyorlardı acaba? Akşam, Gülay’ın sahne aldığı bara gitmeye ve onunla 

konuşmaya karar verdi. 

 

KENDİNİ KANITLAMA ÇABASI 

Ömer, satanist arkadaşlarının karşısına ne gibi bir eylemle çıkacağını 

düşünüyordu. Rahatlamak ve eylemine odaklanmak için içkiye ihtiyacı vardı 

ama cebinde beş kuruş yoktu. Her zaman yaptığı gibi Beyoğlu’na çıkıp sinyal 

çekmeye başladı. Sinyal çekmek; alkolikler, tinerciler ve uyuşturucu 



bağımlılarının sokaktaki insanlardan para istemesi anlamında kullanılıyordu. 

Biraz para toplayan sinyalci Ömer, o sırada yanından hızla geçen Şehriban’ı 

farketti. 

Ömer: Şehriban? 

Şehriban: A Ömer! Selam, naber? Ömer: İyilik, nereye böyle? 

Şehriban: Bizim bara gidiyorum, Gülay’ı bulmam lazım. 

Ömer: Gülaylar bugün barda değil. Ben de onların yanına gidiyordum, 

Ortaköy’e. 

Şehriban: Mezarlığa mı? Ömer: Evet, gel sen de. Şehriban: Bilmem ki. 

  

Ömer: Gel işte canım, şarap alır takılırız. Gülay’ı da görmüş olursun. 

Şehriban: Peki tamam. 

Şehriban tekrar mezarlığa gideceği için huzursuz olmuştu. Satanist gençlerle 

aynı ortamda bulunmak onu korkutmuyordu ama satanistlerle beraber 

mezarlıkta olmak... İşte bu biraz tedirgin ediciydi. Yine de Ömer’e birşey belli 

etmedi, beraber Ortaköy’e gittiler. 

Mezarlıkta kimse yoktu. Ömer, diğerlerinin gelmek üzere olduklarını söyledi. 

Aldıkları şarabı açıp, içmeye başladılar. “Daha tam ayılamamışken tekrar sarhoş 

olacağım.” diye düşündü Şehriban. Ömer, Şehriban’ı korkut- muyordu. Saf 

geliyordu ona Ömer. Diğerleri gibi sert bir görünümü yoktu. Hatta sevimli bile 

sayılabilirdi. Şehriban’ın rahat davranmasının sebebi biraz da bundandı. Ömer 

hayat hikayesini anlatmaya başladı. Kendisiyle dalga geçebilen biri olması, 

Şehriban’ın daha çok hoşuna gitti. Anlattığı şeyler trajikti ama gülerek 

anlatıyordu Ömer. Sohbet koyulaştıkça şarap azalıyordu. Şişenin dibine 

gördüklerinde, Engin ve Zinnur onlara doğru yaklaşıyordu. Gençler 

selamlaştılar. Tayfun ve Gülay’ın yolda olduklarını duyunca, Şehriban orada 

bulunma amacını hatırladı. 

Ömer o sırada ayağa kalktı ve tuvalet ihtiyacının olduğunu söyledi. Engin’le 

beraber mezarlığın diğer tarafında doğru yürümeye başladılar. Zinnur ise 

Şehriban’ı rahatsız edici bakışlarla süzmekteydi. 



Ömer: Engin, benim bu kıza tecavüz edip öldürmem gerek. Bugün ayın 13’ü, 

kutsal gün. Gece yarısından önce Şeytan’a kurban vermeliyiz. 

Engin: Demek ilk ayin için bunu planladın ha? Afferin lan sana! Ömer: Farkettin 

mi oğlum deprem oldu. 

Engin: Bana da öyle geldi. Depremin ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? 

Ömer: Tabiki biliyorum. Hadi, elimizi çabuk tutmalıyız. Saat gece yarısına 

yaklaşıyor. 

Satanist gençler, Şeytan’ın o gece birini kurban etmeleri için sinyaller 

gönderdiğine inanmışlardı. İnandıkları deprem, aslında onların kafasının içinde 

olmuştu. Durumu ve gelen emri Zinnur’a anlatan gençler, Gülay’ın oraya 

geleceğini zanneden ve hain plandan habersiz olan Şehriban’ın üze- rine 

çullandılar. Herşey bir anda olmuştu. Engin, Şehriban’ın boğazına 

  

sarılırken Zinnur da çantasından çıkardığı bıçağı genç kızın bedenine sap- 

lamaya başladı. Şehriban çığlık atmaya, ellerinden kurtulmaya çalışıyordu ki, 

Ömer genç kızın üzerine yattı. 

Ömer: Ey karanlıkların efendisi! Söylediklerini duydum. Yalnızca sana hizmet 

edeceğim. Sana teslim oldum. Her zaman yanımızda ol, ateşlerin ve 

karanlıkların efendisi! Emirlerini yerine getiriyorum... 

Çırpınmaktan halsiz düşen ve acı içinde inleyen Şehriban’ın gözleri daha tam 

kapanmamıştı ki, Ömer Şehriban’a tecavüz etmeye başladı. Şehriban, Şeytan’a 

kurban edilmişti, son nefesini vermesi çok zaman almadı. Görevlerini 

tamamladıklarını düşünen gençler, yaşadıkları hazla birer kadeh şarap daha 

içtiler Şehriban’ın cansız bedeninin yanında. Daha sonra genç kızın eşyalarını da 

toplayıp mezarlıktan ayrıldılar. 

Olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra satanist gençler yaptıkları- nın idrakına 

yeni yeni varmaya ve korkmaya başladılar. Cinayetten dört gün sonra ise 

tesadüf eseri birkaç inşaat işçisi Şehriban’ın cesedini buldu. Olay yerine gelen 

cinayet masası dedektifleri kızın kimliğini belirledikten sonra Şehriban’la ilişkisi 

olan insanları araştırmaya başladı. Taksim’de-  ki rock barlarda araştırmalar 

yapıldı. Şehriban’ın bardan bir arkadaşının, Şehriban’ı en son Ömer’le 



gördüğünü söylemesi üzerine hemen gözaltına alınan Ömer, ilk sorgusunda 

yaptıklarını itiraf etti ve diğer satanist arka- daşlarını da ele verdi. 

Büyük bir soğukkanlılıkla yaptıkları vahşeti anlatan Ömer Çelik, Engin Aslan ve 

Zinnur Gülşah Dinçer hakkında müebbet hapis istenildi ve cezae- vine 

yollandılar. Şeytana yaranmak için ellerini kana bulayan gençlerin sa- pık 

inançları, Şehriban Coşkun fırat gibi kendilerinin de sonunu getirmişti. Son 

yıllarda gündeme bomba gibi düşen satanist cinayetlerinin ilki, 1999 yılında, 

Şehriban Coşkunfırat cinayetiyle başlamıştı. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

WASHİNGTON’DAKİ HAYALET KATİL 

3 SAATTE 4 CİNAYET 

Amerika Birleşik Devletleri 2002 yılının son aylarını büyük bir korku içinde 

geçirmişti. Washington ve çevre bölgelerde dehşet saçan seri katil, ABD basın 

ve medyasını haftalarca meşgul etti. 

Sonu bitmek bilmeyen kurşunların ilki 2 Ekim 2002’de, Washington’ın 

kuzeyindeki Montgomery bölgesinde akşam saatlerinde atıldı. Hedef bir insan 

değildi. Atılan kurşun bir dükkanın camını delmekle kaldı. Ancak sonrasındaki 

olaylara bakıldığında bu atılan ilk kurşunun silahı deneme amaçlı olduğu 

kanısına varıldı. Bu deneme atışından sonra ölüm makinası iş başına geçmişti. 

Katil, camına kurşun sıktığı dükkandan 1,5 kilometre uzaktaki bir parkta, 55 

yaşındaki James Martin’i hedef seçmişti kendisine. Bu cinayet başlarda 

önemsenmemişti. 500 000 kişinin yaşadığı yerde her yıl işlenen 500 cinayetten 

biri olduğu düşünülmüş ve üzerinde çok durul- mamıştı. Olayın ciddiyetine bir 

gün sonra varıldı. 

39 yaşındaki inşaat mühendisi James Bughanan, o sabah çok erken kalkmıştı. 

Eşinin, Colorado’da yaşayan ailesi birkaç günlüğüne ziyaretle- rine gelecekti. 

Misafirleri gelmeden önce evinin bahçesindeki çimleri biç- mek üzere bahçeye 

çıktı, komşularıyla selamlaştı. Bughanan, büyük bir keyifle bahçesiyle 



ilgilenmeye koyulmuşken bir silah sesi duyuldu. Tek bir atış! Bughanan yere 

yığılmıştı. Komşusu, Bughanan’ın yanına koşar- ken, nereden geldiği bilinmeyen 

ve Bughanan’ın göğsüne isabet eden o tek kurşun dakikalar içerisinde adamın 

canını almıştı. Cinayetin işlendiği Montgomery bölge halkı ayaklanırken, 

ambulans ve polis olay yerine gel- 

  

 

di. Bughanan’ın cansız bedeniyle karşılaşan polisler, olaydan sadece yarım saat 

sonra telsizlerine yapılan başka bir anonsla araştırma sahalarını geniş- lettiler. 

Bulundukları evden sadece 1,5 kilometre uzakta bulunan bir benzin 

istasyonunda işlenen cinayetin kurbanı, 51 yaşındaki Hint asıllı taksi şofö- rü 

Prem Kumar Walkar’dı. Benzin almak için girdiği istasyonda, nereden geldiği 

bilinmeyen bir kurşunla hayatını kaybetmişti. 

Polis ekipleri Montgomery ve çevre bölgelerde aramalara başlamıştı. Ancak ne 

bir görgü tanıdığı vardı ne de katilden bir iz... İki cinayet ara- sında bir bağ 

kurmaya çalışıyordu dedektifler. Ancak henüz bir ipucuna ulaşamamışlardı. 

34 yaşındaki Sarah Ramos, Montgomery parkında sabah sporunu ya- pıyordu. 

Genç kadın biraz dinlenmek için bir banka oturdu. Saatine bak- tı, 08.40’ı 

gösteriyordu kol saati. 1,5 saat aralıksız koşmuştu, artık evine dönmesi 

gerekiyordu. Tam ayağa kalkmaya yeltenmişti ki, kalkmasıyla oturması bir oldu. 

Göğsünde bir sıcaklık hissetti Sarah, göğsüne götürdüğü eline kan bulaşmıştı. 

Duyduğu silah sesinin hedefi kendisiydi. O, acı içinde yere düşerken, hayalet 

katil oradan hızla uzaklaşmaktaydı. 

İşlenen cinayetlerden habersiz olan insanlar günlük işlerine devam etmekte, 

sokaklarda rahatça dolaşmaktaydı. Seri katil, henüz ABD televiz- yonlarına konu 

olmamıştı. 25 yaşındaki Lorry Ann Levis Rivera için de sıradan bir gündü. Saatler 

sabah 10.00’u gösteriyordu. Lorry, çıkacağı iş seyahati öncesi omobilini 

temizletmek için bir benzinliğe girip aracını park etti. Aracından çıkıp elektrikli el 

süpürgesi ile arka koltuğunu temizlemeye başladığında, bir tüfeğin dürbünüyle 

gözetlendiğinden habersizdi. Manyak katil yine iş başındaydı ve bir kez daha 

amacına ulaşmıştı. Genç kadın, sırtından yediği kurşunla orada hayatını 

kaybetti. 



 

ABD AYAĞA KALKTI 

Polis ve cinayet masası dedektiflerinin yanı sıra FBI da işin içine gir- mişti. 

Öldürülen dört kişinin birbiriyle bağlantısı olup olup olmadığı araştı- rılıyordu. 

Ama bu dört kişi ne birbirinizi tanıyordu, ne de ortak bir özellik- leri vardı. 

Cinayetlerin bir örgütün işi mi yoksa tek bir seri katil tarafından mı işlendiği de 

tartışma konusuydu. Ancak işlenen cinayetlerde kullanılan mermilerin balistik 

raporları, cinayetlerin hep aynı silahla işlendiğini gös- teriyordu. 

  

Televizyonlar son dakika haberleri ile halkı uyarmaya başladı. “Tek kurşunla 

öldürücü darbe, şahit ve en küçük bir ipucu bırakmama”, keskin nişancı katilin 

ana özellikleriydi. Keskin nişancı olduğu için medya kuru- luşları katile “Sniper” 

ismini takmıştı. 

 

Gün başında işlediği dört cinayetten sonra akşam saatlerine kadar sessiz kalan 

Sniper için, ölüm mesaisi henüz bitmemişti; saatler 21.20’yi gösterdiğinde bu 

kez Washington’ın merkezinde ortaya çıktı. Yeni hedefi 

72 yaşındaki Pascal Charlot’tu. Yaşlı adamın cansız bedeni caddenin ortasında 

öylece yatarken, artık sadece Amerika değil, tüm dünya Sniper dehşetini 

konuşmaya başlamıştı. Kanlı geçen 3 Ekim 2002 günü, beş kişinin ölümüyle 

sonlanmıştı. Basın ve medya kuruluşları Sniper’ın yol açtığı vahşet haberleriyle 

çalkalanıyordu. İnsanlar sokağa çıkmaktan korkar olmuşlardı. Bazı lokantalar 

evlere servis hizmetini kaldırırken, anne ve babalar çocuklarını okula 

göndermemeye başladılar. 

4 Ekim günü, Virginia eyaletinde bir kadın, sabah haberlerinde izlemiş- ti Sniper 

dehşetini. Olayların Washington ve çevresinde yaşanması içini bir nebze olsun 

rahatlatmıştı. Kendisine ya da sevdiklerine zarar gelmeyeceği düşünüyordu. 

Acılı ailelere üzülüyordu ama Amerika’da her gün onlarca olay oluyordu zaten. 

Sniper dehşetinin, medya tarafından çok şişirildiğini düşünüyordu. Buna benzer 

bir sürü haber, gün boyunca alt yazı olarak ge- çiyordu kanallarda. Öğle 

saatlerinde evinin eksiklerini tamamlamak, biraz da hava almak için alışverişe 

çıktı. Akşam evinde, komşularına küçük bir parti verecekti; bir an önce 



hazırlıkları tamamlaması gerekiyordu. Hızlı bir şekilde alışverişini 

tamamladıktan sonra, alışveriş merkezinin önünde aldı- ğı malzemeleri aracına 

yerleştirirken, hain bir saldırının kurbanı oldu. Sır- tından vurulan hemen 

hastaneye kaldırılırken, katil ortadan kaybolmuştu. Bir gün önce 

Washington’daki olaylar benzerlik gösterdiği için, bu saldırı akıllara “Bu da mı 

Sniper’dı acaba?” sorusunu getirdi. Güvenlik nedeni ile ismi açıklanmayan kadın 

hastanede yaşam mücadelesi verirken, polisin yaptığı inceleme ve balistik 

raporuna göre bu saldırının da tahmin edildiği gibi Sniper’ın bir eylemi olduğu 

ortaya çıktı. 

Sapık ruhlu seri katil Sniper tam bir profesyoneldi. Her seferinde ardın- da hiçbir 

iz bırakmadan kaçmayı başarmıştı. Eşgali belirlenemeyen hayalet katilden arda 

kalan tek şey, kurbanların bedeninden çıkarılan kurşunlardı. Bu kurşunlar katilin 

imzası olmuştu. Balistik incelemelere göre katil, av- cıların gözdesi olan A223 

tipi kurşun kullanıyordu. Özelliği, saniyede 850 metre yol alması ve ses titreşimi 

sayesinde vücuda büyük hasar vermesiydi. 

  

Vücuda girerken küçük bir delik açan kurşun, çıkarken on beş kat daha büyük 

bir delik açmaktaydı. FBI buradan yola çıkarak avcı ve eski askerler ile ordudan 

atılan keskin nişancıları büyüteç altına almaya başladı 

Takvimler 7 Ekim’i gösterdiğinde Washington Bowie’de, 13 yaşındaki masum bir 

çocuğun ölüm haberi yayıldı. Güvenlik nedeniyle ismi açıklan- mayan çocuk, bir 

lisenin önünde, kaldırımda, arkadaşlarını beklemekteydi. Arkadaşlarıyla birlikte 

basketbol maçı yapacaklardı. Ancak nedensiz yere ve uzak mesafeden 

vurulmuştu. Kurşunun göğsüne isabet etmesi ve çok kan kaybetmesi nedeniyle, 

tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtulamadı. 

Kadın, erkek, genç, yaşlı, zengin, fakir… Rastgele kurban seçen Sniper’ın yaş, 

cinsiyet ya da etnik köken ayrımı yapmadan herkesi vurması, güvenlik güçlerinin 

işini zorlaştırmakta ve araştırmaların uzamasına yol açmaktaydı. Her an herkes 

Sniper’ın kurbanı olabilirdi. Saldırının ne zaman, nereden gele- bileceğini kimse 

tahmin edemiyordu. Elde hiçbir veri yoktu. Ta ki 13 yaşındaki kurbana sıra 

gelene kadar… FBI ajanları çocuğun vurulduğu yere 150 metre uzaklıktaki 

ağaçlık alanda tarot falındaki ölüm kartını buldular. Kartın üzerine “ SEVGİLİ 

POLİS, BEN TANRI’YIM!” yazısı kazınmıştı. Bu ipucu, şüphe- leri savaş gazilerinin 



üzerine çekti. Vietnam’da Amerikan Özel Birlikleri’nin öldürdükleri 

Vietkontluların üzerine imza olarak maça ası bıraktıkları bilini- yordu. Bu 

nedenle “Acaba katil, geçmişteki alışkanlıklarından kurtulamayan bir Vietnam 

gazisi olabilir mi?” sorusu kafaları kurcalamaya başladı. Bu arada katilin 

yakalanmasında yardımcı olacaklara verilecek ödül her geçen gün bü- 

yümekteydi. 50.000 Dolarla başlayan ödül, 500.000 Dolara kadar çıkmıştı. 

Bir yandan da Amerikalı uzmanlar katil hakkında bazı saptamalarda bulunmaya 

çalışıyordu. Hafta sonları, katilin tatil günleriydi; silaha sarıl- mıyordu. Bu 

durum, katilin boşanmış olduğu ve hafta sonları çocuğu ya da çocuklarını yanına 

aldığı şeklinde değerlendirildi. Ayrıca uzmanlara göre katil Sniper, öldürmekten 

zevk almıyordu. Bu da Sniper’ın bir seri katil olduğu düşüncesini çürütüyordu; 

çünkü seri katiller işlediği cinayetlerden zevk alırlardı. Uzmanlara göre Sniper’ın 

amacı sadece öldürerek korku sal- maktı, bunu da kesinlikle başarıyordu. 

 

BENZİNLİĞE DÖNÜŞ 

Washington ve çevresinden iki-üç günde bir cinayet haberleri geliyor- du. 

Kurbanların sayısı günden güne artıyor, ölümlerin ardı arkası kesilmi- yordu. 

  

9 Ekim günü, Washington’ın güneybatısında bulunan Manassas bölge- sinde bir 

benzinlikte 53 yaşındaki Layiroati Dean Harold Meyers başından vurulup 

ölürken, 11 Ekim günü Washington’ın güneyindeki Massaponax bölgesinde bir 

başka benzinlikte 53 yaşındaki Keneth Bridges nereden geldi- ği bilinmeyen bir 

kurşunla hayatını kaybetti. Polis, söz konusu bölgelerdeki bütün çevre yolları 

kapatırken, olay yerinden hızla kaçarken görülen beyaz renkli Chevy Astro mini 

karavanın peşine düştü. Aynı araç, 2 Ekim’den bu yana Washington bölgesinde 

daha önce düzenlenen saldırıların yapıldığı yer- lerin bazılarında da görülmüştü. 

Ancak buradan da bir yere varılamadı. 

Cinayetlerin çoğunun benzinliklerde işlenmesi nedeniyle Washington- lular 

benzin almaktan korkmaya başladılar. Benzin satışlarında birkaç gün içerisinde 

%60’lara varan bir düşüş yaşanmaktaydı. Sniper korkusu, öğren- cilerin 

teneffüslerde bahçeye çıkmasının yasaklanmasına ve servis araçlarına polisin 

eskortluk etmesine bile yol açmıştı. Korku ve panik hat safhadaydı. İnsanlar 



hayatlarına normal bir şekilde devam edemez hale gelmişlerdi. 

Sniper dehşeti ABD Başkanı George Bush’u da rahatsız etmekteydi: 

“…Soğukkanlı bir katilin kendi evimizde masum hayatları aldığını düşün- mek, 

benim midemi bulandırıyor. Annelerin çocuklarını okula götürürken onları 

muhtemel bir keskin nişancı saldırısından korumaya çalıştıkları fik- ri, benim 

bildiğim Amerika’ya ait değil.” Şeklinde bir konuşma yapmıştı basına. 

 

KATİLİN MESAJLARI 

Cinayetlerle ve sebepleriyle ilgili her kafadan başka bir ses çıkarken ortaya 

atılan senaryolardan biri, katilin 11 Eylül saldırısını gerçekleştiren El-kaide 

örgütüyle ilişkisi olabileceğiydi. Öyle ki, Sniper dehşeti 11 Eylül saldırılarından 

bile daha çok huzursuz etmişti insanları. İddiaya göre Bin Ladin’in adamları 

Washington’da sniperlığa soyunmuştu. Çeşitli kanalların ortaya attığı bu asılsız 

iddialar üzerine korku ve dehşet daha da artmıştı. Toplumun ruh sağlığı 

bozulmuştu. FBI her ihtimale karşı ülkedeki radikal İslamcı örgütler ile 

cezaevlerinde kalan Müslüman tutuklu ve hükümlüleri araştırmaya başladılar. 

Sniper, bir El-kaide militanı mıydı? 

Katilin psikolojisi üzerinde önemle durmaya başlayan FBI ajanları ka- tilin, 

zekasını ispatlamaya çalışan bir manyak olduğu konusunda emindi. Bıraktığı 

“Ben Tanrı’yım” notu da gücünü ve her şeyin onun elinde oldu- ğunu kanıtlama 

çabasının en büyük örneğiydi. 

  

Soruşturmalar devam ederken ABC televizyonundan “Sniper yakalan- dı, 

sorgulanıyor!” haberi gelmişti. Tam halk rahat bir nefes almışken, 14 Ekim 2002 

akşamı, yani son cinayetten üç gün sonra, Virginia’da bir alış- veriş merkezinin 

otoparkında yine Sniper’ın silah sesi duyuldu. ABC’nin haberi asılsız çıkmıştı. 

Sadece otomobilinde birkaç tüfek bulunan ve şüp- heli olarak gözaltına alınan 

eski bir asker söz konusuydu. Ancak onun Sniper olduğuna dair elde bir veri 

yoktu. Cinayetlerin yeniden başlaması üzerine, gözaltındaki adam serbest 

bırakıldı. Sniper’ın bu seferki kurbanı, eski bir FBI ajanı olan 47 yaşındaki Linda 

Franklin’di. Franklin cinayeti, televizyonlardaki “yakalandı” haberlerine bir tepki 

olarak değerlendirildi; katil, “Beni yakalayamadınız, hala buradayım.” mesajı 



vermekteydi ade- ta. Ayrıca uzmanların televizyonlardaki “Katil aslında başarılı 

bir keskin nişancı değil, sniperlar kafadan vurur.” gibi yorumlarından sonra 

Sniper, kurbanlarını göğüsten değil kafalarından vurmaya başlamıştı. Katil adeta 

kişiliğini, yeteneğini, kızgınlığını ve tepkisini cinayetleri aracılığıyla gös- termeye 

çalışmaktaydı. 

 

PENTAGON DEVREYE GİRİYOR 

Katilin ne cins silah kullandığı Linda Franklin cinayetinden sonra belir- 

lenebilmişti. Katilin 3,7 kg ağırlığındaki M-16 tüfek kullandığı ortaya çıktı. FBI ve 

Washington polisinin tüm çabalarına rağmen katilin bulunamaması üzerine ABD 

Savunma Bakanlığı Pentagon devreye girdi. Katilin yakalan- ması için uyduların 

ve casus uçakların kullanılması talimatı verildi. Ülkede resmen seferberlik ilan 

edildi ancak katilden hala bir iz yoktu. Sniper’ın ya- kalanması için düzenlenen 

operasyonlar büyük maddi zararlara yol açmıştı. Güvenlik güçleri yıllık 

bütçelerini sarsacak miktarda harcamalar yapmıştı. 

Yüzlerce FBI görevlisi ve mahalli polisten oluşan dev bir güvenlik gücü 

ordusunun 24 saat iz sürmesine rağmen, katilin kimliği ile ilgili en küçük bir bilgi 

yoktu. Dünya bu olayı konuşurken, ABD için Sniper’ı yakala- mak bir gurur 

meselesi haline gelişti. Bu arada keskin nişancı katil, sadece bölgeye dehşet 

saçmakla kalmıyor, kendisini yakalamaya çalışan güvenlik görevlileriyle, polis 

teşkilatıyla, ünlü FBI’ıyla, sistemle ve hatta Başkan Bush’la bile adeta “dalgasını” 

geçiyordu. Sniper, “Beni yakalayamazsınız. İstediğim zaman, istediğim yerde, 

istediğim kişiyi vururum.” şeklinde me- sajlar gönderiyordu. Polis ihbar hatlarını 

beş kere telefonla aradığı söyleni- yordu. Birilerinin kendilerini işlettiğini 

düşünüp telefonu kapatan görevli- leri de, kendisini kale almadıkları için 

amirlerine şikayet ettiği belirtilmişti. 

  

19 Ekim günü saat 20.30’da, Virginia eyaletinin Ashland bölgesinde Pendiros 

Restoran’ından çıkan 37 yaşındaki bir adam, Sniper’ın saldırısına uğramış ancak 

ağır yaralı olarak kurtulmuştu. Bu olaydan sonra Sniper’ın polisle doğrudan 

iletişime geçtiği iddia edildi. Virginia eyaletinin başkenti Richmond’daki telefon 

kulübesinde iki kişi gözaltına alındı. Bu iki kişi aracılığıyla katille iletişim 



kurulduğu ileri sürüldü. Son iddialara göre katil, polise telefon açıp Pendiros 

Restoranı’nın karşısındaki ormanlık alanda not olduğunu söylemiş ve aramalar 

sonucu, üzerinde telefon numarası yazan bir kağıt bulunmuştu. 

Yazılı olan telefon numarası güvenlik güçlerine bir umut olmuştu; ancak bu yolla 

da bir yere varamamışlardı. Aranan telefon açılmıyordu. ABD gibi büyük ve 

güçlü bir ülkenin bir katile teslim olması çok ilginçti. “Teslim olmaktan” kasıt 

şudur; katili yakalamaya çalışan görevliler, tele- vizyonlardan yayımlanan 

mesajlarla Sniper’a sesleniyorlardı. Taleplerinin karşılanacağını; ancak 

mesajlarının tam anlaşılabilmesi için, “kendilerini arayıp ek bilgi vermesini” 

istiyorlardı! “Ne olur taleplerin için, biz hazırlık yapana kadar, kimseyi vurma! 

Bizimle haberleşmeye devam et!”, basın ve medya aracılığı ile bu duyurular 

yapılıyordu Sniper’a. 

“Son birkaç günde bizimle iletişim kurmaya çalıştın. Bizden istediğin seçeneğin 

olabilirliğini araştırdık.     Biz açığız ve senin belirttiğin diğer 

seçenekleri görüşmek üzere hazırız. Bizim için bunu kimse incinmeden ya- 

pabilmemiz önemli. Bizi, daha önce talep ettiğin üzere temin edilen 800’lü 

numaradan ara. Eğer daha rahat hissedeceksen, özel bir posta kutusu veya 

daha güvenli bir yol temin edilebilir     biz seni iyi duyamadık, telefondaki 

mesajın parazitliydi. Daha iyi anlayabilmemiz için bizi tekrar ara lütfen. 

... Yaptıklarının şiddetten daha fazla anlamı olduğunu bildirmişsin. Bunun ne 

anlama geldiğini senden duymak istiyoruz. Bizi ara!” Soruşturmayı yürüten 

Maryland Eyaleti Montgomery Bölgesi polis şefi Charles Moose, keskin 

nişancıya televizyonlar aracılığı ile işte böyle seslenmişti. Güvenlik güçlerinin 

çaresizliğinin resmiydi bu... 

22 Ekim günü saat 05.56’da Montgomery Bölgesinde bir adam, durak- ta işe 

gitmek için otobüs beklemekteydi. Aslında otobüsü değil ölümünü 

beklemekteydi olacaklardan habersiz. Sniper, cinayetlerinin ilk durağı olan 

Montgomery’e geri dönmüştü ve 35 yaşındaki Conrad Johnson’u göğsün- den 

vurmuştu. Katil yine ardında önem teşkil edecek bir delil bırakmadan kaçmayı 

başarmıştı. Ancak olay yerinde ilginç bir nota ulaşıldı. Notta, ci- 

  



nayetlere son vermek için polisten 10 000 000 Dolar fidye istediğini ya- zan 

katil, polisin ihbar hattını beş kez aradığını da notuna eklemişti. Ancak 

operatörlerin kendisini kale almaması yüzünden beş kişiyi daha öldürmek 

zorunda kaldığını belirtmişti manyak katil. Sniper’ın polis ihbar hattını aradığına 

dair iddialar da doğrulanmış oluyordu böylelikle. Son cinayetin işlendiği yerde 

bir ipucu daha vardı; katilin ayak izine rastlanmıştı. Ayak izinin plastik kalıbını 

alan polis, bu sayede Sniper’ın boyu ve kilosu hak- kında ipucu elde edecekti. 

Ancak yine de katilin yakalanmasının düşük bir ihtimal olduğu herkes tarafından 

biliniyordu. 

 

EGO 

Yaklaşık üç hafta boyunca ABD’de terör estiren, vurduğu onüç kişiden onunun 

ölümüne sebep olan Sniper, Washington polisi, FBI ve Pentagon’un tüm 

çabalarına rağmen yakalanamamıştı. Ancak o günlerde, ısrarla özel bir ihbar 

telefonunu arayan biri, hem Washington ve çevresindeki cinayetleri, hem de 

Alabama’da geçen ay işlenen bir soygun cinayetini üstlenmişti. Karşısındaki 

memur, “Ben Tanrıyım. Siz kiminle konuştuğunuzu bilmiyor musunuz? Bana 

inanmıyorsanız, o zaman Montgomerydeki soygun cina- yetine bakın” sözlerini 

duyduktan sonra polis harekete geçti. Telefondaki kişinin Sniper olduğuna 

eminlerdi. 

Hasta ruhlu Sniper’ın kendisini ele vermek için bu sözleri niye sar- fettiğini 

anlayamamıştı polis yetkilileri. Ancak beklenen ana artık az kal- mış gibi 

görünüyordu. Alabama polisi ile temasa geçildiğinde, içki satan bir mağazada 

bir ay önce işlenen ve hala açıklığa kavuşturulamayan bir soygun cinayeti 

bulunduğunu öğrenmişti ekipler. Olay yeri tekrar incele- me altına alındı. 

Sniper’a ulaşabilecekleri tek ipucunu bu mağazada bu- lacaklardı belki de. 

Çünkü Sniper, daha önceki cinayetlerini açık alanda işlemişti. Kapalı alanlarda, 

açık alanlara nazaran çeşitli ipuçlarına ulaşmak daha kolaydı; açık alandaki 

ipuçları hava şartları nedeniyle hemen kaybo- labiliyordu çünkü. Bir de katiller 

kapalı alanlarda daha çok iz bırakırdı. Mağazada bulunan bir silah dergisi 

üzerinde bir parmak izine rastlandı ve tekrar incelemeye alındı. Kayıtların 

araştırılması sonucunda, parmak izinin Jamaika doğumlu 17 yaşındaki bir gence 

ait olduğu anlaşıldı. Daha önce başı polisle derde girmiş olan Lee Boyd Malvo 



adlı bu gencin kayıtları, Washington eyaletindeki göçmen ve vatandaşlık 

bürosunda bulunmuştu. Bunun ardından polis, Malvo’nun Washington 

eyaletinin Tacoma kentin- deki evinde arama yaptı. Komşuların ifadelerine göre 

Malvo, John Allen 

  

Muhammed adlı eski bir ordu mensubunun üvey oğluydu. Çevrede ya- şayan ve 

Malvo ile John’u tanıyanlar baba-oğulun satranç tutkunu tuhaf insanlar 

olduğunu söylüyorlardı. Dış dünyaya kendilerini kapatmışlardı. Baba oğulun 

kimseyle değil, sadece birbirleriyle konuştukları belirtilmiş- ti. İkilinin 

geçimlerini nasıl sağladığı bilinmiyordu. Ancak Muhammed’in, oğlunu ordu 

disipliniyle yetiştirdiği ve ordu tarzı bir beslenmeye alıştırdığı öğrenildi. 

Tacoma’daki evde daha önce Muhammed ve oğlunun burada ya- şadığı ortaya 

çıktığı. Evin bahçesinde ise, atıcılık egzersizinde kullanılan hedef tahtaları 

bulunurken, komşular da, ocak ayında bu evden gelen silah seslerinden nasıl 

şikayet ettiklerini anlattılar. Bunun üzerine gözler, baba John Allen 

Muhammed’e çevrildi. Bütün bunlar, zanlıların kullandıkları araba markası ve 

plakasının bulunmasını ve polis tarafından kamuoyuna duyurulmasını sağladı. 

Zanlıların kimlikleri ile arabalarının plakasının kamuoyuna açıklanması ile 

birlikte polise bir dizi ihbar telefonu gelmeye başlamıştı. Polis, tüm ih- barları 

dikkate alarak Sniper avına çıktı. Keskin nişancı, egosunun kurbanı olmuştu. 

Kendisini “Tanrı” ilan eden, sürekli yakalanamamazlığına vurgu yapan, polise 

açtığı telefonlarla herkesle adeta dalga geçen katil, 24 Ekim günü Washington 

yakınındaki Maryland eyaletinde bir otoyol üzerindeki dinlenme parkında 

yakalandı. Zanlılar park halindeki mavi bir Chevrolet Caprice’in içinde 

uyuyorlardı. Hemen gözaltına alınan ikili, sorgularında işledikleri cinayetleri 

üstlendiler. 

Asıl adı John Allen Williams olan ve 1985 yılında Müslüman olup Mu- hammed 

ismini alan Sniper’ın, 1980’li yıllarda Washington eyaletinde Fort Lewis Askeri 

Üssü’nde görev yaptığı ve Körfez Savaşı’na katıldığı bilgile- rine ulaşıldı. Orduda 

makine teknisyeni olarak görev yapan Muhammed’in, kırk hedeften en az 

otuzaltısını vurması anlamına gelen, En İyi Atıcı Nişanı ile ödüllendirildiği de 

ortaya çıktı. Orduya 15 yıllık hizmetinden sonra ve çavuş rütbesinin ardından 

ordudan ayrıldığı bildirildi. Psikolojik sorunları olan Muhammed, iki kez 



evlenmişti ve beş çocuğu vardı. Ancak saldırgan tavırları nedeniyle mahkeme 

kararı ile çocuklarından uzaklaştırılmıştı. O da 17 yaşındaki Lee Boyd Malvo’yu 

evlat edinmiş ve “kendisine yaraşır” şekilde yetiştirmişti. Baba oğul, cinayetleri 

birlikte işlemişlerdi. 

Polis araçta yaptığı aramada, ateş etmek için kullanılan bir tripod bul- du; aracın 

arka koltuğunun içerden ateş etmeye uygun şekilde ayarlandığı ve aracın 

arkasında bir delik olduğu tespit edildi. Cinayetlerin bazılarının 

  

aracın içinden, diğerlerinin ormanlık alanlara yerleştirilen tripodla işlendi- ği 

düşünülüyordu. Polis’in bazı cinayetlerde mermi kovanına ulaşamaması da, bazı 

saldırıların araçtan yapılmış olmasına bağlanıyordu. 

Virginia eyaletinde yargılanan John Allen Muhammed için idam ceza- sı 

istenmişti. Lee Boyd Malvo ise yaşı küçük olduğundan müebbet hapse mahkum 

edilmişti. Malvo çıktığı mahkemede pişman olduğunu söylerken, Muhammed’i 

sorgulayan savcılar hiçbir pişmanlık belirtisi görmediklerini belirtmişlerdi. 

Cinayetlerin sebebi de bilinmiyordu. Baba-oğul bu konuda hiçbir açıklama 

yapmamıştı. İkili cezaevine gönderilirken, mahkemeleri hala sürmekteydi. 2009 

yılına gelindiğinde ise John Allen Muhammed’in idam cezası kesinleşmişti. 

Hapishane sözcüsü, John Allen Muhammed’in, vücuduna enjekte edilen 

kimyasal maddelerle infaz edildiğini kamuoyu- na duyurdu. Sözcü, 

Muhammed’in son bir arzusunun da bulunmadığını belirtmişti. 2002 yılının son 

aylarında başta Washington olmak üzere tüm ABD’de terör estiren Sniper, 

sırları ile birlikte idam edilmişti. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



HASTA DÜŞÜNCELER VE KURBANLARI 

BİLMECE 

Ne yaptın lan kardeşime? Bilmiyorum. 

Ne demek bilmiyorum ulan? Öldürmüşsün onu! Hatırlamıyorum. 

Hatırlamıyordu Güngör Aksu, ne yaptığını idrak edemiyordu. Birkaç yıl öncesine 

kadar normal bir gençti oysa. Anne ve babası daha o çocuk- ken boşanmıştı. Bu 

ayrılığa çok da tepki göstermemişti Güngör. Velaye-   ti babasındaydı, onunla 

beraber yaşıyordu. Annesiyle sadece haftasonları görüşüyordu. Annesinin başka 

bir adamla evlendiğini öğrendikten sonra tepkisi belirtmek için annesiyle 

görüşmeme kararı almıştı. Annesi de çok üzerine düşmemişti Güngör’ün. 

Babasıyla da ilişkisi çok iyi sayılmazdı, yine de geçinip gidiyorlardı. Liseyi sıradan 

bir meslek lisesinde okuduktan sonra bir elektirikçinin yanında çalışmaya 

başladı. Hayatı güllük gülistan- lık değildi ama şikayetçi de değildi. Çevresindeki 

herkes gibi sıradan bir hayat yaşıyordu. Çalıştığı yerden sıkılınca işi bıraktı. 

Kendini bu işe layık görmüyordu. Daha iyi bir işi olmalı, daha çok para 

kazanmalı, daha iyi şartlara sahip olmalıydı. Üniversite okumayı hiç 

düşünmemişti. Okul oku- mak ona saçma geliyordu. Güngör, okumadan da iyi 

işler başarabileceğine inanıyordu. Kendisine ve bilgisine çok güveniyordu. İş için 

gazetelerin ilan eklerine göz atıyordu, ama gittiği her ekmek kapısı yüzüne 

kapanıyordu. 

  

Güngör zamanla saldırganlaşmaya başlamıştı. İş bulamamak onun si- nirlerini 

bozuyordu. “Diğerlerinden neyim eksik? Eksiğim yok, fazlam var hatta! Yakında 

insanlara kim olduğumu göstereceğim!” diye geçirdi için- den. Güngör’ün 

tepkileri günden güne daha da sertleşmişti. Nedensiz yere çıkışlar yapıyor, olur 

olmaz kimselere sataşıyordu. Bazen evde, eline ne geçerse etrafa saçıyor, 

camları aşağı indiriyor, duvarları kırıyordu. Babası, başlarda çok ciddiye 

almamıştı oğlunun bu sinir krizlerini. “İşsizliktendir, bunalıma girmiştir.” 

diyordu, “Geçer.” Ama oğlu bütün mahalleyi ayağı kaldıracak, bütün komşuları 

korkutacak kadar saldırganlaşmaya başladı- ğında korkmaya başladı baba Aksu. 



Dualar ediyordu her gün, oğlu düzelsin diye. Bir gece yine dua ederek yattığı 

uykusundan oğlu tarafından uyandı- rıldı. Oğlunun niyetini anlamaya çalışan 

baba Aksu birden bıçak darbele- rini hissetti bedeninde ve kanlar içerisinde yere 

yığıldı. Güngör babasının katili olmuştu! 

O gece erken yatmıştı Güngör. Gün boyu iş bulmak için dolaşmış, yine sinir 

harbi içinde eve dönmüştü. Babasının yaptığı yemeği bile yemeden odasına 

gitti. Babası bir-iki saat sonra endişe içinde oğlunun odasına girdi- ğinde, 

Güngör’ü uyurken bulmuştu. Oğlunun bu durumuna çok üzülüyor, ama elinden 

birşey gelmiyordu baba Aksu’nun. Baba, hazırladığı sofrayı toparlayıp biraz 

gazete okuduktan sonra yatmaya gitmişti. Gece yarısına doğru Güngör, 

kabuslarla inliyordu. Ter içinde kalmıştı. Rüyasında, yüzü görünmeyen bir adam 

ona şunları söylüyordu: “İş istiyorsun değil mi? Ken- dini herkese kanıtlamak 

istiyorsun. Sana çok büyük bir görev veriyorum.” Görevini duymadan 

rüyasından uyanmıştı. Ama kafasının içinde “Öldür onu, herşeyin sorumlusu o!” 

sesleri yankılanıyordu. Yatağından kalktı, ağır adımlarla mutfağa gidip eline bir 

bıçak aldı. Babasının oda kapısını yavaş- ça açtı ve birkaç dakika öylece babasına 

baktı. “Baba! Baba, uyan!” Baba Aksu, uyku sersemi gözlerini açmaya 

başladığında, Güngör için görev vak- ti gelmişti. Babası, ne olduğunu anlamadan 

onlarca bıçak darbesine maruz kalmıştı. Yataktan kalkmaya bile fırsatı olmamıştı 

yaşlı adamın. Babasının öldüğünden emin olduktan sonra, yorganı babasının 

başına kadar çekmiş, görevini yerine getirmenin hazzıyla odasına gidip bir sigara 

yakmıştı. Şim- di rahatça uyuyabilirdi Güngör. 

Aradan birkaç gün geçmesine rağmen, ceset hala evdeydi. Güngör, ce- sedi yok 

etme gereksinimi duymamıştı. Hatta babasının odasının önünden her geçişinde, 

içeriye bakıp eserini inceliyor ve tebessüm ediyordu. Ancak komşular, Aksuların 

dairesinden gelen kokudan rahatsız olmuşlardı. Baba 

  

Aksu’nun günlerdir ortalarda görünmemesi ve Güngör’ün şüpheli davra- nışları 

komşuların dikkatini çekmişti. Daireden gelen koku üzerine de po- lise ihbarda 

bulunulmuştu. 

Bana bir hayvan gibi görünüyordu babam. Onun ölmesi gerektiği söy- lendi, ben 

de bana verilen emri yerine getirdim. 



Cinayet Masası Dedektifleri, Ağır Suçlar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü 

Güngör Aksu’nun bu cinayeti işlemesinin asıl nedenini öğren- meye çalışıyordu. 

Güngör kimden emir almıştı? Bir örgüte mi çalışıyordu? Güngör’ün açık ve rahat 

tavırlarına anlam veremiyorlar, onun ağzından çıkan bilmece gibi cümleleri 

çözmeye çalışıyorlardı. Sonunda Güngör sır- rını açıkladı: 

Emirlerin nereden geldiğini mi merak ediyorsunuz? Size bir ipucu ve- reyim, ben 

peygamberim ve bana vahiy geldi. Bunun için babamı öldürüp başını 

gövdesinden ayırmam gerekiyordu, yaptım. 

Bu akıl dışı ifadeden sonra Güngör’ün akıl ve ruh sağlığı kontrol edildi. Paranoid 

şizofreni teşhisi konulmuştu. Paranoid şizofreni, şizofreni hasta- lığının bir alt 

tipi olarak, şizofreninin en çok rastlanan tipiydi. Bu şizofre- ni alttipinde, bazen 

dine aşırı düşkünlük, filozofik, metafizik ya da cinsel uğraşlar görülürdü. Hasta 

rahatsızlığı kabul etmez, belirtileri gizlemeye çalışırdı. Sürekli kendilerini 

savunma halinde olan ve toplumdan kendi- lerini soyutlayan paranoid şizofreni 

hastalarında, düşünce bozuklukları baskınlığı söz konusuydu. Kötülük görme 

düşünceleri, kendilerini büyük görme kompleskleri, gereksiz alınganlık ve 

kuşkuculuk bu türde sık gö- rülen düşünce bozukluklarıydı. Güngör Aksu da bu 

belirtileri taşıyordu. Güngör mahkemeye çıktıktan sonra ruh ve sinir hastalıkları 

hastanesine sevk edildi. 

 

EĞİTİM HASTALIĞI 

Yavuz Albayrak ve Yıldırım Albayrak kardeşler eğitime ve kitaplara düşkünlükleri 

ile tanınıyorlardı. Çok zekiydiler. Çevre tarafından sevilen gençlerdi. Üniversite 

öğrencisiydi ikisi de. Ama abi-kardeş üniversite öğ- renciliğini meslek haline 

getirmişlerdi. Annelerini yıllar önce bir kazada kaybetmişlerdi. Başlarında 

sadece babaları vardı. İlk bir-iki yıl kendile- rini toparlayamadılar. Anneleri, 

oğullarının hep iyi bir eğitim almasını,  iyi bir mesleğe sahip olup kendilerini 

geliştirmesini istiyordu. Bunun için çocuklarına sık sık öğütler verirdi. 

Annelerinin bu öğütleri, Albayrak kar- 

  

deşlerin kendilerini toparlamalarına yardımcı oldu. Annelerinin vasiyetini yerine 

getirmek için gece gündüz kitap okuyor, ders çalışıyorlardı. Başa- rılı bir lise 



hayatının ardından, kardeşlerin ikisi de üniversite kazanmıştı. Sürekli 

araştırmalar yapıyorlardı, bilgiye açlardı. Ancak kardeşlerin, eğitim sevdaları sık 

sık üniversite sınavına girip okul değiştirmeleriyle sonuçlanmaktaydı. 

Kazandıkları bölümlerden bir süre sonra sıkılıp, daha iyi daha yararlı başka 

bölümlerde okumak üzere sürekli ders çalışıyorlar, kitap okuyorlar ve sınavlara 

giriyorlardı. 

Bir süre sonra abi Yavuz Albayrak’ın ruh sağlığı bozulmaya, saldırgan- laşmaya 

başladı. Babaları Fikret Albayrak ne yapacağını şaşırmıştı. Oğluna ne olduğunu 

anlamaya çalışıyordu. Bir arkadaşının akıl vermesi üzerine, oğlunu ruh ve sinir 

hastalıkları hastanesine yatırdı. Şizofren teşhisi konan Yavuz, kısa bir süre tedavi 

gördükten sonra eve döndüğünde, en çok kar- deşi Yıldırım sevinmişti bu 

duruma. Yavuz’un ciddi bir rahatsızlığı yoktu, sadece duygularını kontrol 

etmekte zorlanıyordu. Bu rahatsızlık ilaçların düzenli kullanılmasıyla 

aşılayabilirdi. 

Albayrak kardeşler, birlikte kitapların arasına gömüldükleri günlere geri 

dönmüşlerdi. Yavuz ilaçlarını düzenli kullanırken, baba Fikret Albayrak’ın 

endişeleri hala devam ediyordu. Oğlunun akıl sağlığından şüphe duyan, 

hastalığın ilerlemesinden korkan ve sürekli tetikte olan babaya, küçük oğlu 

Yıldırım’dan büyük bir tepki geldi. 

Yıldırım: Abim deli değil, anladın mı? Onu ilaçlarla uyutuyorsun, gün- den güne 

zehirliyorsun! 

Baba: Ne diyorsun oğlum? Bu ilaçları doktor verdi. 

Yıldırım: Abimin ne doktora ne de doktorun verdiği ilaçlara ihtiyacı var! 

Baba: Kendine gel Yıldırım. Her şey abinin sağlığı için evladım. 

Yıldırım: Yalan söylüyorsun! Bizden kurtulmak istiyorsun sen! Seni öldüreceğim! 

Yıldırım da abi gibi saldırganlaşmaya başlamıştı. Babalarının kendile- rinden 

kurtulmak istediği gibi bir düşünceye kapılmıştı. Babasını sürekli ölümle tehdit 

ediyordu. Ani çıkışlar yapıyor, sonra birden durgunlaşıyordu. Korku ve çaresizlik 

içindeki baba Fikret Albayrak’ın korktuğu başına gel- mişti; küçük oğluna da 

şizofren teşhisi konmuştu. 

  



Şizofren hastalarının hezeyan denilen, ikna ile değiştirilemeyen yanlış bir takım 

düşünce zincirleri vardı. Bu düşünce zincirleri kimi zaman kendisine dışarıdan 

bir takım kötülükler yapılacağı şeklinde olabilmektey- di. Zaman zaman da 

kendisini çok daha farklı bir kişi gibi algılamalarına yol açmaktaydı. Hastaların, 

insanlarla olan ilişkileri ve düşünce yapıları da bu algı bozuklukları zincirine 

paralel olarak değişiklikler göstermekteydi. Yıldırım’ın babasının hakkındaki 

düşünceleri ve saldırganlıkları da buna işaret ediyordu. Yıldırım da abi gibi ruh 

ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmeye başlamıştı sonunda. 

 

HASTANEDE CİNAYET 

Peygamber olduğunu iddia eden Güngör ile babasının abisini zehirledi- ğine 

inanan ve bu yüzden onu öldürmek isteyen Yıldırım’ın yolları ruh ve sinir 

hastalıkları hastanesinde kesişmişti. Birbirlerini henüz tanımıyorlardı ama 

Güngör’ün gözü Yıldırım’ın üzerindeydi. 

Bir gece hastalardan biri tuvalete gitmek için yatağından kalkmıştı. Herkes 

uyuyordu, ama henüz uyuyamayan bir hasta daha vardı. Yatağı- nın içinde bir 

oraya bir buraya dönmüştü gece boyunca. Tuvalete giden hastanın ardından o 

da kalkıp sessizce koridora çıktı. Işıklar yanmıyordu ve karanlıkta ikisinin de kim 

olduğu anlaşılmıyordu. Tuvalete giden hasta odasına dönerken, koridorda 

bekleyen diğer hastayı farketti. Tedirginlikle yanına yaklaştı: 

Kimsin sen? Ne yapıyorsun burada bu saatte? 

Senin kurbanın olmayacağım, beni öldüremeyeceksin. Ne diyorsun? Ne 

kurbanı? 

Beni öldürmeyi planlamak neymiş göreceksin! 

Hiçbir şey anlamayan hasta, sokak lambalarının içeri sızan ışığında, bir- şey 

parladığını farketti. Karşısındakinin elinde bıçak vardı, kendisine doğrul- 

tulmuştu. Karşısındakinin niyetini anladığında ona engel olmak için artık çok 

geçti. Birkaç saniye içerisinde ard arda gelen bıçak darbeleriyle sarsıldı. Acı 

içinde çığlık atarken, çırpınmaya ve kendini korumaya çalışıyordu. Ama kar- 

şısındaki bir türlü durmuyordu, gözü dönmüştü. Bıçakladıkça daha da hırs- 

lanan, ağzından köpükler saçan manyak hastanın nefes alışverişleri gitgide 



hızlanırken, kendisinin nefes alışverişleri yavaşlıyordu. Birkaç dakika sonra 

  

odaların ışıkları teker teker yanarken olayı gören diğer hastalar bağırmaya, 

oradan oraya koşuşturmaya, korku içinde çığlık atmaya başladılar. Nöbetçi 

doktorlar ve hastabakıcılar olayın gerçekleştiği kata ulaştıklarında, korkunç 

manzarayla karşılaştılar. Bıçaklanan hasta kanlar içerisinde yerde yatıyordu, 

ölmüştü. Gözleri bıçakla oyulmuştu. Diğer hastaları sakinleştirmeye çalışı- yordu 

görevliler. Katil hastanın bıçağı nereden bulduğu bilinmiyordu. Cina- yeti neden 

işlediği sorulduğunda ise şu cevabı verdi: 

Beni öldürmeyi planlıyordu. Bana bakışlarından bunu anlamıştım, gözlerinden 

okunuyordu niyeti. O beni öldürmeden ben onu öldürdüm. Bakışları beni 

rahatsız ettiği için de gözlerini oydum. 

Soğukkanlılıkla işlenen bu cinayet sonrası, diğer hastalar korku ve pa- niğe 

kapılmıştı. Kimse can güvenliğinden emin değildi. Güngör ve Yıldı- rım bu 

olaydan sonra tanıştılar. 

Güngör: Korkuyor musun sen de? 

Yıldırım: Hayır, niye korkayım. Benim kimseyle bir alıp veremediğim yok, bu 

yüzden kimse bana zarar vermez. 

Güngör: Bundan çok emin görünüyorsun, bence bu kadar rahat olma. 

Her an tetikte ol. 

Yıldırım: Sen neden buradasın? Güngör: Babamı öldürdüm. 

Yıldırım: Babanı öldürdüysen neden cezaevinde değil de buradasın? 

Güngör: Peygamberim ben, inanmıyorlar bana. Vahiy geldiği için baba- mı 

öldürmüştüm, ama buraya kapattılar işte beni. 

Yıldırım: Anladım. 

Güngör: Sen neden buradasın peki? 

Yıldırım: Bilmiyorum, işlediğim bir suç yok. Sadece davranışlarımı kontrol 

edemiyormuşum, öyle diyorlar. Bence gayet normalim. Ama ilaç- larımı düzenli 



aldığım sürece daha çabuk taburcu olabilirmişim. Buradan çıkmak için her 

söyleneni yapıyorum ben de. 

Tanışan iki genç kısa zamanda arkadaş olmuşlardı. Birbirlerinin düşün- celerini 

yadırgamamakta, olağan şeylermiş gibi karşılamaktaydılar. Hiçbir- şeyi 

sorgulamıyorlardı. Ya gerçekten inandıkları için ya da olanları önem- 

  

semedikleri için bizim “anormal” karşıladığımız herşey onlar için sıradan 

şeylerdi. 

Yıldırım ve Güngör sürekli beraberlerdi. Başka hiç kimseyle konuş- muyorlardı. 

Yıldırım kitap okurken Güngör onunla dalga geçiyordu: “Bu kadar çok okumak 

adamı delirtir oğlum, dikkat et bak.” Ama bir süre sonra Güngör de kitap 

sevdasına kapılmıştı. Yıldırım’ın arkadaşlığı Güngör’e iyi geliyordu. 

 

TEDAVİ SONRASI 

Aradan birkaç hafta geçtikten sonra, Yıldırım’ın tedavisi sona ermiş- ti. 

Doktorlar Yıldırım’ın düzeldiğine inanıyordu, ancak aynı abi gibi ilaç kullanmaya 

devam etmek zorundaydı. Güngör hastanede kalmaya devam ederken, Yıldırım 

için kötü günler geride kalmıştı artık. Taburcu olmadan önce Güngör ile 

vedalaştı Yıldırım, Güngör de taburcu olduktan sonra ar- kadaşlıklarına dışarıda 

devam edecekleri konusunda sözleşmişlerdi. Ancak Yıldırım, hastaneden çıkar 

çıkmaz unutmuştu arkadaşını. Evine döndükten sonra Albayrak kardeşler 

birlikte kitap okuma seanslarına geri dönmüştü. Babaları oğullarının ilaçlarını 

düzenli vermekte, bu sayede sorunsuz bir şekilde hayatlarına devam 

etmekteydiler. 

Günler birbirini kovalarken bir sabah baba Fikret Albayrak kalp krizi nedeniyle 

hayatını kaybetti. Tam hayatları düzene girmişken Yavuz ve Yıl- dırım bir şokla 

daha sarsılmıştı. Birkaç hafta kendilerini ve kapattılar. Doğ- ru düzgün yemek 

yemiyorlar, ilaçlarını almıyorlardı. Ders kitaplarına, çöz- dükleri soru kâğıtlarına 

bile küsmüşlerdi. Geçim dertleri yoktu Allah’tan. Çünkü ikisi de çalışabilecek 

durumda değillerdi. Bu zamana kadar hep el bebek gül bebek yetiştirilmişlerdi. 

Hiçbir hayat deneyimleri yoktu. Hiçbir işten anlamazlardı. Onlar için herşey 



teoride vardı, bu zamana kadar öğ- rendiklerini, edindikleri bilgileri hiç pratiğe 

geçirmemişlerdi. Babalarından kalan emekli maaşı ve sahip oldukları üç evin 

kirasıyla geçiniyorlardı. Dış dünyaya kapalı yaşadıklarından, çok da fazla 

masrafları olmuyordu zaten. Artık birbirlerine daha da düşkün olan gençlerin 

birbirlerinden başka kim- sesi kalmamıştı. Birkaç haftalık bunalım sürecinden 

sonra abi Yavuz kar- deşine, artık toparlanmaları gerektiğini söyledi. 

Yavuz: Yıldırım, hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Bırak şu ka- lemle saçma 

sapan şeyler çizmeyi, sinirlendirme beni. Kendimizi kaybedi- yoruz farkında 

mısın? Haftalardır yaptığımız hiçbir şey yok. Kendimi iyi 

  

hissetmiyorum, aklımdan saçma sapan düşünceler geçiyor. Senin de aynı 

durumda olduğunu hissediyorum. 

Yıldırım: Ee? 

Yavuz: Sen bana annemle babamın yadigarısın. Benim için çok önemli- sin. Artık 

ilaçlarımızı zamanında içmek zorundayız. Toparlanıp, ders çalış- maya yeniden 

başlamalıyız. Üniversite sınavı yaklaşıyor. Annemle babamı utandırmamalıyız. 

Bu yüzden ilaçlara tekrar başlayacağız anlaştık mı? 

Yıldırım: Ben senin gibi düşünmüyorum abi. Artık ilaç falan içmek is- temiyorum, 

onlar olmadan da hayatıma devam edebilirim. 

Yavuz: Babam hep öyle söylerdi unuttun mu? 

Yıldırım: Hayır ilaç istemiyorum dedim! Ayrıca o ilaçların neişe yara- dığını da 

anlamış değilim. 

Yavuz: Hala dik başlılık yapıyorsun Yıldırım. Benim senden başka kimsem yok, 

sana birşey olmaması için o ilaçları içeceksin. Hem ben de içeceğim; çünkü 

senin de benden başka kimsen yok. Anladın mı? 

Yıldırım: Anladım abi, tamam. Özür dilerim. Haklısın, birbirimizden başka 

kimsemiz yok. Birbirimize göz kulak olmalıyız. 

İki kardeş tarafından alınan bu karar zaman içinde aksatılmadan uygulanmaya 

başlanmıştı. İyi geçiniyorlardı, ancak bir farklılık vardı; Ya- vuz kitaplar okumaya 

devam ederek günlerini geçirirken, Yıldırım kendini sokaklarda dolaşarak 



rahatlatmaktaydı artık. 

O günlerde Güngör Aksu tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu. Akli 

dengesi yerinde olmadığı için hiçbir ceza almadan salıverilmesi tep- kilere yol 

açmıştı. Başlarda normal davranan Güngör, bir süre sonra sal- dırganlıklarıyla 

komşularını yine rahatsız etmeye başlamıştı. İlaçlarını kullanmıyordu. Artık tek 

başına yaşadığı için onu dizginleyecek bir yakını da yoktu etrafında. Bir gün 

Güngör, deniz havası almak için Balat sahili- ne indi. Sahil kenarında yürürken 

yaklaşık bir sene önce kendisiyle aynı hastanede tedavi gören arkadaşı Yıldırım’ı 

bir bankta otururken gördü. İki arkadaş birbirlerini tekrar görmenin 

mutluluğunu yaşıyordu. Hastanede başlayan arkadaşlık, bu karşılaşmadan sonra 

dışarıda da devam etmeye başladı. Güngör zaten yalnız bir gençti. Yıldırım da 

kendisini Güngör’ün yanında iyi hissediyordu; çünkü eski arkadaşları artık 

Yıldırım’a “deli” gözüyle bakıyorlardı. Yıldırım da kendisini herkesten 

soyutlamıştı. Bu 

  

beklenmeyen karşılaşma ikisini de çok sevindirmişti. Güngör, Yıldırım ve Yavuz 

kardeşlerin evine sık sık gidip gelmeye, vaktinin büyük bir kısmı- nı onlarla 

geçirmeye başladı. Yavuz, iki arkadaşın arasına pek katılmıyor, genelde 

odasında tek başına kitap okuyup ders çalışıyordu. Güngör’ün de şizofreni 

tedavisi gördüğünü öğrendikten sonra bu arkadaşlığın kardeşine zarar 

vermesinden korkmaya başlamıştı. Daha Güngör’ün babasını öldür- düğünü 

bilmiyordu bile! Ancak Güngör normal görünüyordu, Yıldırım da arkadaşının 

yanında eskisinden çok daha mutlu görünüyordu. Bu yüzden bu arkadaşlığa pek 

sesini çıkarmadı Yavuz. 

ANİ KARARLAR 

Bir akşam her zaman olduğu gibi Güngör, yine Yıldırımların evindey- di. Birlikte 

televizyon izleyip sohbet eden gençlerin karnı acıktı. Yavuz yatmak için odasına 

giderken, Yıldırım ve Güngör bir şeyler atıştırmak için dışarı çıkmaya karar 

vermişlerdi. Saat gece yarısını geçtiği için saba- ha kadar açık olan tek yere, 

sokak başındaki köfteciye gittiler. Karınlarını doyurduktan sonra hesabı isteyen 

Güngör, hesabın 18 lira gelmesi üzerine sinirlendi ve köfteci Cafer Özcan’a 

hakaretler yağdırmaya başladı. 



Güngör: Usta bizim hesap ne kadar? Köfteci: 18 lira gençler. 

Güngör: Ne? 18 lira mı? Beş yıldızlı otel mi lan burası? 

Köfteci: Cebinde paran yoksa yemeyecektin serseri! Fiyatlar böyle, 18 lira 

diyorsam 18 lira! 

Güngör: Ne biçim konuşuyorsun ulan sen? Öldün sen dayı, kafanı ko- 

partacağım senin! 

Köfteci: Kime artistlik yapıyorsun sen, bas git burdan! Serseri! Gecenin bu 

saatinde başıma bela mısın ulan! 

Güngör köfteciye saldırmaya çalışırken Yıldırım araya girdi ve arkadaşı- nı 

sakinleştirmeye çalıştı. Kolundan sürükleye sürükleye oradan uzaklaştırdı. 

Güngör bağıra bağıra sokakta yürümeye başladı. Sinirlerini bir türlü yatış- 

tıramıyordu, tam susacak gibiyken tekrar bağırmaya, küfretmeye başlıyor- du. 

Sonraki günlerde o gece kavga ettiği köfteci Cafer Özcan’ı takip etmeye 

başlayan Güngör, uygun bir zamanda onu öldürmeye kafasına koymuştu. Bu 

kararını Yıldırım’a açıkladıktan sonra Yıldırım arkadaşından korkmaya 

başlamıştı. Güngör’ün ilaçlarını düzenli kullanmadığını, her an her şeyi ya- 

  

pabileceğini bildiği için sürekli onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Güngör’ü 

cinayet kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Eğer aklındaki şeyi 

yaparsa yine hastaneye gönderileceği konusunda arkadaşını uyardı. Pek içine 

sinmese de arkadaşının ısrarı üzerine köfteci Cafer’in yanına giden Güngör, 

hatasını kabul ederek köfteciden özür diledi ve barıştılar. Yıldırım, Güngör’e 

yaptığının en doğrusu olduğunu söyledikten sonra iki arkadaş evlerine da- 

ğılmak üzere ayrıldılar. Ancak Güngör’ün içi içini yiyordu. Birkaç dakika sonra 

Yıldırım’ın kapısını çalan Güngör, uykusunun kaçtığını söyleyerek eve girdi. 

Uykusu kaçan Yıldırım, mutfak işlerinden hiç anlamadığını söyleyerek 

arkadaşından çay yapmasını rica etti ve salona geçti. 

 

VAHİY GELDİ 

Yanımda getirdiğim bıçakla kalbine vurdum. Düştü. “Ne yapıyorsun abi?” dedi. 



Vahiy gelmişti, ölmesi gerekiyordu. Doğrulmaya ve tezgahta duran başka bir 

bıçağı almaya çalıştı. Ben durmadan bıçakladım. Kafasını kesmeye çalıştım, 

bıçak değiştirip dört-beş denemeden sonra kafasını göv- desinden ayırdım. 

Ölüyü mutfakta bırakıp salona geçtim, sigara yakıp tele- vizyon izlemeye 

başladım. Yavuz abi uyandı bir ara, manzarayı görünce ne yaptığımı sordu. 

“Bilmiyorum” dedim. Bağıra bağıra koşarak evden çıktı, sonra polise haber verdi 

heralde, bilmiyorum. 

Çay yapmak üzere mutfağa giden Güngör Aksu, iç sesini dinledi; “Geçen sefer 

engellendiğin için yapamadın. Ama bu sefer yapmalısın. Vahiy geldi, emirler 

yerine getirilmek zorunda! Senin işin bu, unutma!”. Ani bir karar alan Güngör, 

çakmak ya da kibrit bulamadığı bahanesiyle Yıldırım’ı mutfağa çağırmıştı. Başına 

geleceklerden habersiz olan Yıldırım, arkadaşına yardım etmek için mutfağa 

gittiğinde hazin sonunu yaşadı. Güngör, arkadaşını defalarca bıçakladı. Mantıklı 

bir sebebi yoktu bu eylemin. Güngör daha önce kafasına koyduğu işi, yani 

köfteciyi öldürme planını Yıldırım yüzünden ger- çekleştirmemişti. Kendince, bu 

işi yapamadığı için başarısız olduğunu düşü- nüyordu. Başarısızlığını ve zayıflığını 

telafi etmesi gerektiğine inanıyordu. Daha Yıldırım’ın evine giderken, yolda 

karar vermişti bu eylemi gerçekleş- tirmeye. Ancak mutfağa girdikten sonra 

duyduğu “iç ses”i, onu fişekleyen şey olmuştu. Arkadaşını mutfakta canice 

öldürdükten sonra Yavuz’un odası- na gidip onu uyandırmaya çalıştı. 

Uyandırmayı başaramayınca üstü başı kan- lar içerisindeyken evin salonuna 

geçip koltuğa uzandı ve televizyon izleme- ye daldı. Trans halindeydi, donuk 

bakıyordu. Ne yaptığının farkında değildi. Yavuz uyandığında da ne yaptığını 

hatırlamıyordu. 

  

Ne yaptın lan kardeşime? Bilmiyorum. 

Ne demek bilmiyorum ulan? Öldürmüşsün onu! Hatırlamıyorum. 

Yavuz, dehşet içinde evden dışarı çıkıp komşulardan yardım istemeye başladı. 

Güngör ise kılını kıpırdatmıyordu. Yaptığı şeyin bir suç olduğunu 

düşünmüyordu, aksine görevini yerine getirmenin hazzını yaşıyordu. 155’in 

aranması üzerine hemen olay yerine intikal eden polisler Güngör’ü emni- yete 

götürdüler. Sorgusunda işlediği cinayeti ayrıntılarıyla hatırlayan ve so- 

ğukkanlılıkla anlatan Güngör Aksu, önce babasını sonra kendisi gibi şizof- ren 



hastası olan arkadaşı Yıldırım’ı sapkın düşüncelerinin kurbanı etmişti. Sürekli 

peygamber olduğundan ve vahiylerden söz eden Aksu, ruh ve sinir hastalıkları 

hastanesine geri gönderildi. Orada tedavi olduktan sonra taburcu edilmesi ve 

daha önce olduğu gibi hiçbir cezaya çarptırılmadan serbest bıra- kılma olasılığı 

ise yüksekti. Çünkü Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesince suç işleyen şizofreni 

hastalarının ceza ehliyetleri yoktu; şizofreni rahatsızlığı olan kişi etrafında olup 

biten olayları kendi hezeyanları doğrultusunda yo- rumladıkları ve dış dünyayı 

yanlış algılamaları sebebiyle giriştikleri eylem- lerine karşı sorumlu değillerdi. 

“Şifa” buluncaya kadar bir ruh ve sinir has- talıkları hastanesinde muhafaza ve 

tedavi edilmeli, tedavisi tamamlandıktan topluma uyum sağlayabilecekleri 

düşünülürse serbest bırakılırlardı. Ancak ülkemizde, tıbben 10 yıl yatarak klinik 

tedavisi görmesi gereken bir hasta, sadece bir yıl yatırılabiliyordu. Hastalar 

tedavisi tamamlanmadan taburcu ediliyordu; çünkü yargı sürekli, mecburi 

tedavi için yeni hastalar gönderi- yordu. Suç işledikten sonra tedavi görüp 

topluma karışan, ardından da yine suç işleyen şizofren vakalarının altında bu 

gerçek yatıyordu. 

Güngör Aksu, ülkemizde suç işleyen, şizofreni tanısı üzerine hastane- ye 

yatırılan ama tedavisi tamamlanmadan taburcu olup tekrar suç işleyen yüzlerce 

insandan sadece biriydi. Son kişi de olmayacaktı. Şizofren hasta- larının 

ülkemizdeki tedavi yöntemleri ve süreleri günümüzde de tartışma konusudur. 

Güngör Aksu gerçekten şizofren hastasıydı; ancak bu durumu lehine kullanmak 

isteyen ve süreci iyi bilen, bu yüzden şizofren hastalığı- nın ardına sığınmaya 

çalışıp hasta taklidi yapan suçluların varlığı da söz konusudur. Bu kimselerin 

sayısının günden güne arttığı da ülkemizin acı bir gerçeğidir ne yazık ki... 

 

                 SARI EKMEK TEKNESİ 

 

Ankara’daki Erdil, Kalaycıoğlu ve Yıldırım aileleri birbirlerini tanımı- 

yorlardı. Kader onları hiçbir zaman bir araya getirmemişti. Tek ortak yön- leri 

sarı ekmek tekneleriydi. Bu sarı ekmek tekneleri güzergahı aynı yöne çevirerek 

üç aileyi aynı noktada birleştirdi. 



 

SADECE BİR YILLIK EVLİLİK 

Aslı ve Soner Erbil çifti evleneli daha bir yıl olmuştu. Aslı ve Soner li- seden beri 

birbirlerine aşıktı. Daha o günlerde evlilik hayalleri kuruyorlar- dı. Yirmi iki 

yaşında bu hayallerine kavuştular. Artık hep birlikte olacaklar, aynı evde 

yaşayacaklardı. Evlendiklerinde Batıkent’ten ev tuttular. 

Soner taksicilik yapıyordu. Liseden mezun olduktan sonra amcasının taksisinde 

çalışmaya başladı. Tek amacı para biriktirip bir an önce Aslı’yla evlenmekti. 

Gece gündüz demeden çalışıyordu. Düğün masrafları, yeni ev için alınacak 

eşyalar… 

Aslı: Hoş geldin aşkım. 

Soner: Hoş bulduk tatlım. Ya ben çok acıktım. 

Aslı: Ben de çok açım seni bekledim birlikte yeriz, diye. Soner: Hadi o zaman 

sofrayı hazırlayalım mı? 

Aslı: Sen aradıktan sonra hazırladım bile ben. 

Soner: Canım benim ya. Nasıl da düşünüyorsun beni. Aslı: Olur mu hayatım. Sen 

gün boyu yoruluyorsun. 

  

Mutfağa doğru geçtiklerinde Soner masa da mama sandalyesi ve üçün- cü bir 

tabak daha görür. (gülmeye başlar) 

Aslı: Misafirimiz gelecek de… 

Soner: Ayıcıklı tabaklardan hoşlanıyor herhalde. Hem sandalyesine de bayıldım. 

Ben de istiyorum bundan. 

Aslı: Boyutlar tutmaya bilir ama bakarız yine de. 

Soner Aslı’ya sarılıp ilk başta hiç konuşmaz. Sadece sandalyeye ve ta- bağa 

bakar. 

Soner: Ne zamandan beri biliyorsun hamile olduğunu? 



Aslı: Bir haftadır falan tahmin ediyordum ama emin olamadım tabi. 

Ben de dayanamadım bugün test yaptırmaya gittim. 

Soner artık daha da çok çalışmak zorundadır. Bebeklerine güzel bir gelecek 

hazırlamak onun boynunun borcudur. Aslında hiç sevmediği bir iş yapmaktadır. 

Çünkü binen müşterilerin hepsi aynı değildir. Sarhoşlar, sarhoş olmasalar da 

kendini bilmezler, dolandırıcılar… Daha yirmi üç ya- şında bir genç olduğu için 

de bazen arabasına binen, babadan zengin şı- marık yaşıtlarının ukala tavırları 

Soner’in ayrı bir gücüne gider. Ama ona babasından tonla para kalmamıştır. 

Hatta babası olmadığı için liseyi bile güçlükle bitirmiştir. Amcasının sağladığı 

imkanı iyi değerlendirip ailesine bakmak zorundadır. 

Soner taksi durağında ilk sıradadır. İlk gelecek müşteri Soner’in araba- sına 

binecektir. İki genç erkek gelir. 

Müşterilerden biri ‘ya nerede bu taksici!?’ Soner: Pardon görmemişim, 

buyurun. 

Arabaya binerler, bir şoför koltuğunun yanındaki ön koltuğa diğeri de 

şoför koltuğunun arkasındaki koltuğa oturur. 

Arkadaki müşteri: Ne biçim bir çalışma şekli bu ya. Sıra sendeyse gö- zünü dört 

açacaksın. 

Soner: Kusura bakmayın, dalmışım. Nereye gidiyoruz? 

Arkadaki müşteri tam bir şey daha söyleyecekken, öndeki müşteri ‘Bilkent’e 

gideceğiz’. Soner’in yüzü düşmüştür. Ne yapacağını bilemez. 

  

Öndeki müşteri onun yüzündeki ifadeyi fark eder. Ortamı yumuşatmaya çalışır. 

Öndeki müşteri: Havalar da çok sıcak. Zor oluyor bu havada çalışmak. 

Soner: Evet, ama ne yapalım? Eşim bebek bekliyor. Artık daha da çok çalışmak 

zorundayım. 

Öndeki müşteri: Ne kadar güzel, Allah sağlıkla büyütmeyi nasip etsin. Soner: 

Amin. 



Arkadaki müşteri camdan dışarıyı seyreder. Soner’in aynadan gördüğü kadarıyla 

da sarhoş olduğunu anlar. Öndeki müşteriyle yol boyunca baya muhabbet 

ederler. Eskişehir yolundan Bilkent’e doğru girerler. Burada yol tenhalaşır. 

Arkadaki müşteri kemerini çıkarır. Soner sarhoş olduğu için çok umursamaz. 

Ama bir anda Soner’in boynuna kemeri geçiriverir. 

Öndeki müşteri: Ne yapıyorsun sen beyinsiz herif? 

Soner: Ne oluyor ya? Saçmalama! (hemen arabayı durdurur) 

Gündüzleri bu tip olaylara pek alışkın değildir, Soner. Ne yapacağını bilemez. 

Öndeki müşteriden de korkmaya başlar. Belki de onu şüphelen- dirmemek için 

konuşmuştur yol boyunca. Soner kurtulmaya çalışır ama bu pek de mümkün 

değildir. 

Arkadaki müşteri: Hadi bakalım, ne yapabileceksin? Kurtulsana lan benden hadi 

lan! 

Öndeki müşteri, arabadan iner ve arkadaşının oturduğu tarafın kapısını açar. 

Öndeki müşteri: İn arabadan. Allah kahretsin ya nereden seni başıma bela 

ettim. 

Kolundan tutarak arabadan indirir. Kemerden kurtulan Soner de ara- badan 

iner. Hızla yanlarına giderek bir tane yumruk atar. Zaten ayakta zor duran genç 

yere yığılır. Arkadaşı özür diler, parasını verir. Soner parayı yerdekinin yüzüne 

doğru atar. Arabasına binip oradan uzaklaşır. 

Eve gittiğinde hiçbir zaman bu tip olaylardan bahsetmez. Sanki her şey çok 

yolundaymış gibi anlatır. Karısını bu olaylarla korkutmak istemez. As- lında bir 

yandan da onun yanına geldiğinde her şeyi unutuverir. 

  

İŞLER KÖTÜ GİDİYOR 

Kırk iki yaşındaki Halil Kalaycıoğlu, 9 Eylül Üniversitesi İşletme bö- lümünü 

bitirdikten sonra bir arkadaşıyla Bodrum’da şirket kurup meşrubat dağıtım işine 

girer. Bodrum’un ileri gelen ailelerinden biri olan Kalaycıoğ- lu ailesinin durumu 

baba Halil’in kumar ve altılı ganyan oynama alışkanlı- ğı kazanmasıyla birlikte 

bozulmaya başlar. Bu sırada beyaz eşya işine giren Halil Kalaycıoğlu, 



arkadaşlarını kefil göstererek bankadan yüklü miktarda kredi çeker. Yüklü 

miktardaki borçları onun kumar alışkanlığını bırakma- sına yetmez. 

Banka borçlarını ödeyemeyen Halil Kalaycıoğlu’nun Bodrum’u terk etmekten 

başka çaresi kalmaz. Halil Kalaycıoğlu, Ankara’ya dönüp eşi ve çocuğu ile birlikte 

kayınvalidesinin evine yerleşir. Halil burada ailesinin geçimini sağlamak için 

taksicilik yapmaya başlar. Zaten taksiden gelen parayla güçlükle geçinirken bir 

de Bodrum’daki borçlarını ödemesi im- kansızdır. 

Rahat bir yaşamdan sonra zorluklarla dolu bu hayata alışmak çok güç- tü. Hem 

kayınvalidesinin evinde oturmak hem ailesine yaşattığı sıkıntılar Halil’in çok 

güzüne gidiyordu; ama artık iş işten geçmişti. Halil genelde geceleri çalışıyordu. 

Çünkü geceleri daha çok iş çıkıyordu. Her şeyi yolu- na koymaya karar vermişti. 

Ailesinin de desteğiyle moral buluyordu. Ne de olsa onlar onun tek varlığıydı. 

Onlar için önemli olan bir arada olmalarıydı. 

Halil sabahları geliyordu eve ailesi de onu kahvaltı için bekliyor olu- yordu. 

Kahvaltı sofrasında kimi zaman müşterilerden bahsedip gülüyorlar kimi zaman 

da sinirleniyorlardı. 

Nudar: E sen de indirseydin arabadan hayatım, daha pahalıya mal ol- muşlar. 

Halil: Hayatım olmuyor ki öyle beş kişiler sonuçta. Sen onların küçük olduğuna 

bakma ne olur ne olmaz. Hem Kızılay’dan Eryaman’a kaç kere iş alınır. 

Enes: Baba miden bulanmadı mı peki? Halil: Bulandı tabi oğlum. 

Enes: Peki çok mu hastaymış da kustu arabaya? Keşke hastaneye git- seydiniz. 

  

Halil: Yok oğlum bir tek hasta olunca kusmazlar. İçki içince de insanlar kusarlar. 

Mediha: Aman insanlar ne kendini bilmez oldu iyice. Gencecik çocuk- lar ya, şu 

hallerine bak. 

 

EK İŞ YAPMAK LAZIM 

Üç çocuk sahibi Fevzi ve Canan Yıldırım öğretmenlik yapıyordu. İki çocuğu 

üniversitede biri lisede okuyordu. Onların okul masrafları için öğ- retmenlik 



maaşları yetmiyordu. O yüzden Fevzi Yıldırım ek iş olarak tak- sicilik yapmaya 

karar verdi. Taksicilik yapan bir arkadaşına şoför arayan araba varsa çalışmak 

istediğini söyledi. Bir iki hafta sonra arkadaşı araya- rak kendi duraklarında bir 

şoför arandığını haber verdi. 

Fevzi’nin arkadaşı: Abi müşterilerin hepsi bir olmaz, sen onları aldırış etmemeye 

çalış. 

Fevzi: Sorun değil, ben bir sürü öğrenciyle uğraşıyorum ne olacak sanki? 

Fevzi’nin arkadaşı: Öyle deme, bunlar okuldaki 15 – 16 yaşında çocuk- 

lara benzemez. Her türlü pislik var burada. 

Fevzi: Allah’a emanet artık. 

Fevzi’nin arkadaşı: Geceleri daha zordur abi. Ama sen yine de kendince 

önlemler al. Dikiz aynasından arkada oturan müşteriyi kontrol etmeyi unut- ma. 

Mümkün olduğunca beğenmediğin müşteriyi de alma taksiye. 

Fevzi: Herkesin tipinden anlayabilecek miyiz de? 

Fevzi’nin arkadaşı: Zamanla insan anlıyor alışırsın sen de. Tabi herkesi de dış 

görünüşten anlamak mümkün değil. Ama sen yine de Çinçin tarafına özellikle 

gitmemeye çalış. Müşteri bir şey yapmasa bile, oraya girdiğinde başına bir sürü 

bela açılır. 

Bir gün arabama biri bindi Çinçin, dedi. Var ya sanki ölüm haberi almı- 

şım gibi oldum. Genç de bir çocuk. Aslan’ım ben o tarafa gitmem. 

Abi çok acil. Yaklaştığımızda paranı veririm. Arabayı tam durdurma- dan da ben 

inerim sen hemen geri geri çık. Sakın duraklama ya da dönmeye kalkma. 

  

Ne yapayım çok da zorlayamadım. Hepsi bu çocuk gibi de olmaz. Bı- çak çekip 

zorla da götürenler olur. Buna şükür deyip. Kontağı çalıştırdım. Gittiğimiz yeri 

bir görseydin Ankara’nın göbeği demezdin. Ortada kazan kaynıyordu ben 

arabayı durdurmadan dediği gibi indi ben de geri geri he- men uzaklaştım 

oradan. Muhtemelen mal taşıyordu millete. 

Fevzi: Allah korusun artık yapacak başka bir şey yok ki. Hem tüm müş- teriler de 



kötü çıkacak değil. Bir sürü insan bu işi yapıyor. Hayırlısı… 

 

ÜÇ AİLENİN KADERİ BİRLEŞİYOR 

Soner Erdil, Halil Kalaycıoğlu ve Fevzi Yıldırım’ın üç gün sırayla aynı müşteriyi 

aldılar. Ve üçü de müşterilerini Etimesgut’a götürdüler. 

Aslı ve Soner telefonda konuşurlar. 

Aslı: Ya benim canım sıkıldı evde ben de bugün Derya’ya gidiyim di- yorum. 

Soner: Tamam aşkım. Dönüşte eve birlikte gideriz ben alırım seni. Ken- dine ve 

bebeğimize dikkat et. Derya’ya selam söyle. 

Akşam Aslı, Soner’i arayarak ne zaman geleceğini öğrenir. Soner bu gün işler iyi 

olmadığı için en azından bir iş daha alıp gelmek ister. Bir saat falan bekledikten 

sonra artık umudu keser ve Aslı’nın yanına gitmeye karar verir. Akay 

kavşağından Kızılay’a doğru iner. Mithat Paşa Caddesi’nde bir müşteri işaret 

eder. 

Müşteri: Rüzgarlı’ya gideceğim. Soner: Tabi efendim. 

Ulus’a doğru geldiklerinde müşteri vazgeçip Etimesgut’a gitmek ister. Zaten gün 

boyu iş yapmayan Soner duyunca sevinerek karısını arar. Geci- keceğini bildirir. 

Etimesgut’a girmeden ne tarafa gideceklerini öğrenmek ister. 

Müşteri (çıkardığı tabancasını Soner’in beline dayayarak): Tamam se- nin 

şoförlüğün buraya kadar yan tarafa geç çabuk yan tarafa. 

Ertesi gün Halil de Kızılay civarlarında müşteri alabilmek için bekle- mektedir. 

Müşteri yine aynı kararsızlık içindedir. Rüzgarlı’ya gitmek ister- ken vazgeçip 

Etimesgut’a gitmek istediğine karar verir. 

  

Üçüncü gün de bu kararsız müşteriyi alma sırası Fevzi’dedir. O da diğer 

meslektaşları gibi kararsız müşterisine şaşırmak yerine sevinir. Ne de olsa 

Etimesgut’a gitmek iyi para yazar. 

Aslı Etimesgut’un uzakta olduğunu biliyordu ama bu kadar sürmeyece- ğini de 



biliyordu. Soner’in telefonu da kapalıydı. Saatler ilerledikçe merakı iyice arttı. En 

sonunda polise haber verdi. 

 

AYNI SAHNELER 

Taksici: Ne yapıyorsun, delirdin mi sen? Katil: Kapat çeneni dediklerimi yap. 

Taksici: Tamam, dediğini yapacağım ne olur öldürme beni. Katil: Şimdi arabadan 

aşağı in. 

Taksici: Tamam öldürme beni dediğini yapacağım 

Katil: Sus be artık. Paraları, cüzdanını, telefonunu yere bırak. 

Taksiciler üzerlerindekileri yere bırakır. Ve son müşterileri gözünü dahi 

kırpmadan taksiciyi vurur. 

Katil Kızılay’dan taksiye biniyor ve sıradan bir müşteri gibi gitmek iste- diği yeri 

söylüyordu. Sonra Etimesgut’a gitmek istediğine karar veriyordu. Taksiciler de 

doğal olarak arabayı istenilen yere götürüyordu. Etimesgut’a girmeden silahı 

taksicinin sağ yanına dayıyor ve ne kadar yalvarsalar da Etimesgut’ta boş bir 

arazide öldürülüyorlardı. 

Arkasında iz bırakmak istemeyen katil, arabayı yıkatıyor. Ve ara so- kaklardan 

birine arabayı bırakıp kaçıyordu. Öldürdükleri taksiciler onun düşmanları değil 

geçim kaynaklarıydı. Üstlerinden çıkanları alıyor para kazanıyordu! 

Üç gün üst üste işlenen cinayetler Ankaralı taksicilerin korkulu rüyası haline 

geldi fakat ellerinde çok fazla bir şey gelmiyordu. Çünkü para kaza- nabilmek 

için müşterileri istedikleri yere götürmek zorundaydılar. Çaresiz işlerine devam 

ediyorlardı. 

Polis Etimesgut’taki tüm ara sokaklarda ve boş arazilerde güvenlik önlemleri 

aldı. Tüm oto yıkamacıları kontrol altındaydı. Katil dördüncü cinayetini 

işleyemeden yakalandı. Durumu bilen taksici Abdullah Bektaş 

  

Etimesgut’a gideceğini duyunca tedirgin oldu. Beline dayanan tabancadan 

dolayı huzursuz olsa da sonu garanti ölüm olan bir yola gitmektense şansını 



denemeye karar verdi. 

Abdullah Bektaş: Tamam abi, sakin ol. 

Katil: Şuradan da sağa dön düz git. Ne yapıyorsun geri zekalı herif dediğim yöne 

gitsene… 

Abdullah Bektaş: tamam istediğin yere götüreceğim. Sen sakin ol yeter. Adam: 

Senin işin bitti, senin işin bitti şerefsiz herif anlıyor musun? 

Abdullah Bektaş, tam bir sokağa doğru dönecekken araba hareket ha- lindeyken 

kapıyı açıp arabadan atlar ve kaçmaya başlar. Kontrolsüz kalan araba direğe 

çarparak durur. Ardından katil iner ve ardından koşmaya baş- lar. 

Havaya sıkılan silah seslerinden etrafta güvenlik önlemleri alan polis- lere 

kolayca yakalanır. 

 

BEN DE GEÇİMİMİ BÖYLE SAĞLIYORUM! 

Katil yirmi altı yaşındaki Hasan Küçükgöçmen’in suç dosyası bir hayli kabarıktır. 

2000 yılında çıkarılan afla cezaevinden çıkmıştır. Hemen ardın- dan askere 

alınmıştır. Bir süre askerlik yaptıktan sonra dayanamayıp firar etmiştir. 

Ankara’ya geldiğinde babası onu eve kabul etmemiştir. O da ba- baannesinin 

yanında kalmaya başlamıştır. Çok fazla sıkıya gelemediği için kendine ilginç bir iş 

seçmiştir. Gün boyu emek döken taksicileri öldürerek onları soymaya 

başlamıştır. 

Polis: hangi elindeydi silah? 

Hasan Küçükgöçmen: sağ elimdeydi. Polis: Nasıl tutuyordun silahı? 

Hasan Küçükgöçmen: Şöyle. Polis: Ne yaptın sonra? 

Hasan Küçükgöçmen: Sonra bir el ateş ettim. Polis: Ne kadar para aldın? 

  

Hasan Küçükgöçmen: İlkinden 90 lira, ikincisinden 20 lira, üçüncüsün- den de 

240 lira. 

 



ÜÇ KURUŞ İÇİN YIKILAN EVLER 

Aslı Erdil: Daha bir yıllık evliydik. Hamileydim, bebek bekliyorduk. Canım 

sıkılmıştı arkadaşımın evine gitmiştim. Akşam iş dönüşünde eşim beni geçerken 

alacaktı. Bekledim bekledim… Ne gelen var ne giden. Cep telefonu da kapalıydı. 

Dayanamadım durağı aradım. Kaç saattir durağa da gelmemiş. 

En sonunda polise haber verdik ertesi gün eşimin ölüm haberi geldi. 

Çocuğum 50 lira için babasız kaldı. 

Mediha ASLAN (Halil KAYALCIOĞLU’nun kayınvalidesi): Şurada kurban kesiyoruz 

da bakamıyoruz, tam bıçağı vuracağı zaman içeri kaçıyo- ruz. Yani hayvana 

kıyamıyoruz! Bu mutlaka cani, hasta, kafadan hasta; üç kişiyi nasıl öldürür? Bu 

kadar kolay nasıl kıyar canına? 

Damadımın maddi durumu önceden bir hayli iyiydi. İşleri kötüye gidin- ce 

Bodrum’dan Ankara’ya bizim yanımıza taşındılar. Borçlarını ödemek için takside 

çalışmaya başladı. Sanki ölümüne giden yola sürüklenmişti. Ölüm haberi geldi 

bir gece; kızım delilere döndü. Torunumun boynu bükük kaldı. Biz onlara 

bakıyoruz, hiçbir şeylerini eksik etmiyoruz. Ama babala- rının boşluğunu neyle 

dolduralım? 

Sibel YILDIRIM ( Fevzi Yıldırım’ın kızı): Babam taksicilik yapmaya başlayalı on beş 

gün olmuştu. Babamdan sadece 240 lira alabilmek için babamı öldürdü! Babam 

bizim masraflarımız için ek iş yapıyordu. O gün kazandığı parayı da benim 

mezuniyetim için bana verecekti. Babamın en çok istediği şey oldu ben mezun 

oldum, artık onun istediği gibi kendi ayak- larımın üstünde duruyorum. Ama 

babam mezuniyetimi bile göremedi. Babamı çok özlüyorum. 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PARA DA BELA PARASIZLIK DA 

ÇALIŞMAKLA GEÇEN BİR ÖMÜR 



Evli ve bir çocuk babası olan Ali çalışkan, dürüst, mert bir adamdı. Uzun 

yıllar boyunca garsonluktan fabrika işçiliğine, servis şoförlüğünden elektrikçiliğe 

kadar birçok işle uğraşmıştı. Yüksek eğitimi yoktu, bu yüz- den hiçbir zaman çok 

büyük hayalleri olmamıştı mesleği adına. Girdiği işlerde kısa süre çalışıyor sonra 

daha iyisini bulmak için sürekli iş değişti- riyordu. Hiçbir meslekte 

yükselememişti sık sık iş ve alan değiştirdiği için. Ama iyi paralar kazanmıştı, 

kazandığı paraları da biriktiriyordu üstelik. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra, 

artık bir işte istikrarlı bir şekilde ça- lışması gerektiği kararını aldı. Baba 

tarafından akrabaları ile birlikte küçük bir şirket kurdular kuruyemiş satışı 

üzerine. Ali de kuruyemiş pazarlama işini üstlenmişti. Şirket kısa zamanda 

büyük yol katetmişti. İlk başlarda kü- çük semtlerde birkaç yere satış yaparak işe 

başlayan Ali, artık İstanbul’un birçok semtinde ve hatta çevre illerde çek, senet 

ve nakit para karşılığında kuruyemiş dağıtımı yapmaya başlamıştı. Zengin 

sayılmasa da son 7-8 yıl- da, hiç kazanmadığı kadar para kazanıyordu artık. Ama 

bunun için de çok emek vermişti yıllarca. Hemen hemen her gün, sabahın erken 

saatlerinde evinden çıkıyor, aracıyla birlikte gün boyu kilometrelerce yol 

tepiyordu para kazanmak için. Namusuyla çalışan bir adam olmuştu her zaman 

Ali. Şikayet etmeden, azimle çalışmıştı hep. 

Artık 44 yaşındaydı. Sıradan sayılabilecek bir hayatı vardı. Sabah ak- şam çalışıp 

para kazanmak ve ailesini geçindirmekti derdi herkes gibi. Eşi- ne, yıllardır hak 

ettiği hayatı yaşatmak, çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak ve ona iyi bir eğitim 

imkanı sağlamak... Bunları başarabildiği sürece faz- 

  

lasını istememişti ve özünde hep aza kanaat eden biriydi. Büyük paralar geçerdi 

eline, ama yatırımlarını hep ailesi için yapardı. Kuruyemiş sattığı esnaflara karşı 

da hoşgörülüydü Ali, çalıştığı insanları sıkıştırmazdı para konusunda. Kendisi de 

sıkıntılı, zor günleri iyi bildiği için baskı yapmaz- dı kimseye. Zaten ülkede 

ekonomi çökmüş durumdaydı, herkesin durumu kötüydü. Bu yüzden esnaflara, 

ödemeler konusunda toleranslı davranmaya çalışırdı. Yalnız bir kötü huyu vardı 

Ali’nin; herkesi kendi gibi bilirdi. Ama ne yazık ki herkes mert, dürüst, ahlaklı 

değildi artık bu devirde, onun gibi. 

Yıllardan 2007, aylardan Nisan’dı. Baharın kendini yeni yeni gösterdiği günlerde 

eşini ve kızını bir haftalığına Yalova Çınarcık’taki akrabalarının yanına yollamıştı 



ama Ali çalışmak zorundaydı, ona tatil yoktu. Her sabah olduğu gibi yine erken 

saatlerde evden çıkıp işe koyulmuştu. Teslim etmesi gereken çok mal vardı o 

gün, siparişler birikmişti. Kadıköy’den başlayıp Tekirdağ’a kadar birçok yere 

uğraması gerekiyordu. Önce muhasebecisiyle görüştü, sonra Rami’de bulunan 

amcaoğlundan kuruyemişleri alıp aracına yükledikten sonra yola koyuldu. Bütün 

gününü yollarda geçirmişti, akşa- müstü evine dönmeden önce kuruyemişçi 

arkadaşına uğradı. 

Ali: Selamın aleyküm. Hayırlı işler Behçet. Behçet: Aleyküm selam. Hoş geldin, 

buyur otur. 

Ali: Bir eksiğin var mı diye uğradım. Nasıl gidiyor işler? 

Behçet: Havalar ısınmaya başladı. Bizim işler de açılır diye bekliyoruz bakalım. 

Senin işler nasıl? 

Ali: Sizin işler iyi olursa benimkiler de daha iyi olacak inşallah. Yine de 

şükür, kazanıyoruz az çok. 

Behçet: Piyasalar çok durgundu bu sene. Memleketi kuruttu bu başı- 

mızdakiler. 

Ali: Evet, herkesin işi bozuk bu ara. Memlekette ekonomi de çöktü, insanlık da... 

Parasızlıktan, açlıktan gözü dönenler üç kuruş için neler ya- pıyorlar. Her gün 

televizyonlarda izliyoruz; hırsızlık, gasp, cinayet haber- leri... Zaman kötü valla. 

Behçet: Doğru diyorsun arkadaş ama içimi karartma şu güzel havada 

be. 

  

Ali: Neyse, var mı çerezlerde eksik bir şeyler, tamamlayalım? 

Behçet: Tamamlarız hele bir soluklan. Oğlum bize çay söyle oradan. Ya da dur, 

çay seni kesmez şimdi. Soğuk bir bira iyi gider, ne dersin? 

Ali: İyi giderdi ama bütün gün koşturdum, yoruldum. Vakitlice gideyim evime. 

Bizimkiler de Çınarcık’ta, bizi yolladın kendin de gezip tozmaya başladın 

demesin sonra hanım. 



Behçet: Alemsin ya! Ne acelen var oğlum, gidersin. Biraları sana ısmar- 

latacağım diye mi korkuyorsun yoksa? 

Ali: Ayıp ettin, istediğin bira olsun kardeşim. 

Behçet: Oğlum şuradan bize 3-4 tane bira al gel. En soğuklarından ol- sun ama. 

Ali dayanamayıp elini cebine atmıştı. Behçet’in durumunun kötü oldu- ğunu 

biliyordu. Arkadaşının kendisine de baya borcu vardı uzun zamandır, ama “İki 

bira parasından da ne zengin olunur ne fakir.” diye düşünerek  cüzdanına 

davrandı: 

Ali: Dur sen, biralar benden olsun. Çerezleri sen ısmarlarsın. 

Ali cüzdanından para çıkarırken cüzdanda bulunan para destesi, Behçet’in 

gözünden kaçmamıştı. Behçet arkadaşına takılarak konuşmaya başladı: 

Behçet: Maşallah hasılat iyi bugün. 

Ali: Yok ya, üç günlük hasılat var burada. Toplasan 2500 lira eder an- cak. Yine 

de Allah bereket versin. 

Behçet: Versin versin. 

Behçet telefonla konuşmak için Ali’den biraz uzaklaştığında, biralar gelmişti. 

Arkadaşının gelmesini bekleyemeyen Ali hemen birasını açıp bü- yük bir yudum 

aldı. İki dakika sonra Behçet dükkana geri girmişti. 

Ali: Bekleyemedim Behçet, dilim damağım kurumuş. Burada mı içe- ceğiz? 

Behçet: Yok şurada bir yer var. Oraya gideriz, açık havada iyi gider. 

Ali: Tamam, haydi o zaman çıkalım. Hazır hanım da evde yokken biraz dertleşip 

kafa dağıtalım bari. 

  

Behçet, dükkanı kapattıktan sonra biraları içe içe boş bir araziye gittiler. 

Gitmeden önce birer bira daha aldılar yoldan. Ali’nin, Behçet’in durumu- na dair 

söylemek istediği şeyler vardı zaten. Bu da bir fırsat olmuştu ona. Behçet’in 

durumuna üzülüyor, ona akıl vermesi gerektiğini düşünüyordu. 

 



ÇARESİZLİK Mİ YOKSA ACİZLİK Mİ? 

Behçet, Ali’nin esnaf olan arkadaşlarından sadece biriydi. İlk zamanlar ilişkileri 

sadece iş ilişkisiydi. Behçet’in Esenler ilçesinde küçük bir ku- ruyemiş büfesi ile 

kıraathanesi vardı ve Ali, Behçet’in toptancılığını ya- pıyordu. Yaşları birbirine 

yakın olan bu ikili, zamanla arkadaş olmuştu. Behçet de Ali gibi evli bir adamdı, 

ama yoktu. Behçet de hiç istememişti zaten baba olmayı, sorumluluk 

duygusunu sevmeyen bir adamdı çünkü. Tek geçim kaynağı kuruyemiş 

dükkanıydı ile kahveydi. Uzun yıllar ekmek teknesi olmuştu ona babasından 

kalma büfe, kahveyi ise sonradan almıştı ama işletmesini bir başkasına vermişti. 

Çok kazanmıyordu ve gözü hep yükseklerdeydi. Bu yüzden hep şikayet eder, 

durumundan yakınırdı Beh- çet. Ama ideallerine ulaşmak için hiç bir zaman 

çaba göstermemişti. Eşinin zoruyla büfeyi çalıştırıyordu zaten. Behçet’e kalsa 

orayı da kapatacak, her gün kahve köşelerinde zaman öldürecekti yoksa. Kısa 

yoldan zengin olma hayalleri vardı Behçet’in, bunu nasıl başaracağını 

bilmiyordu ama düşünü- yordu. Son zamanlarda işleri daha kötü gitmeye 

başlamıştı. Ali gibi bir sürü insana da çok borçlanmıştı son aylarda. Yine de 

kazandığı üç beş kuruşu biriktirmek yerine onunla bununla dışarılarda yiyordu. 

Mutlu bir evliliği yoktu, aradan yıllar geçtikçe evliliği ona bir işkence gibi 

gelmeye başla- mıştı. Birkaç kere boşanmak istemişti eşinden ama hep ayrılığın 

eşiğinden dönülmüştü anne babası sayesinde. “Sayesinde” diyoruz ama belki de 

“yü- zünden” demeliydik. Ailesi yüzünden evliliğine devam etmek zorunda kal- 

mıştı, ama evliliğe devam eden aslında eşiydi. Çünkü Behçet, kendisinden 15 

yaş küçük bir bayanla yasak aşk yaşamaya başlamıştı. Eşi ise her şeyden 

habersiz mutlu zannettiği yalan hayatına devam ediyordu. 

27 yaşındaki Serap, özel bir hastanede sekreterlik yapıyordu. Sıradan bir hayatı 

vardı, tek başına yaşıyordu. Erkeklerle olan ilişkilerinde hiçbir zaman başarılı 

olamamıştı. Evlenip çocuk sahibi olmak en büyük hayaliy- di. 3 sene bir erkekle 

nişanlı kaldıktan sonra, evlilik arifesinde terk edilmiş- ti. Toparlanmak zor 

olmuştu Serap için. Toparlandığını düşündüğünde ise aslında daha çok 

dağılmaya başlamıştı Serap. Kuzeni olan Musa sayesinde, kuruyemişçilik yapan 

Behçet ile tanışmıştı. Günlük sohbetlerle başlayan 

  

ilişki, internet ortamında yapılan konuşmalarla daha da ilerlemişti. Behçet, 



Serap’a aşık olmuştu. Serap Behçet’e aşık değildi ama ilgisini çekiyordu. Evli bir 

adam olduğunu bile bile, onunla ilişkiye girmeye, yasak aşk yaşa- maya 

başlamıştı. Musa da bu duruma erkek kuzen olarak hiç karışmıyordu. Çünkü 

Behçet, uzun süredir işsiz olan Musa’ya para yediriyordu sürekli. Musa da 

asalak gibi yaşamaya alışmış, Behçet’in kendisine ısmarladığı ye- meklerle, 

içkilerle yaşamını sürdürüyordu. Ama o borçları hiçbir zaman geri 

ödemeyeceğini kendisi gibi Behçet de biliyordu. Garip bir ilişkileri vardı yani. 

 

KORKUNUN TETİKLEDİĞİ PİŞMANLIK DUYGUSU 

5 Haziran günü, Behçet öğle saatlerinde açmıştı büfesini. Hala akşam- dan 

kalmaydı. Ayılmak için kahve üzerine kahve içiyordu. Bir önceki gece sevgili 

Serap ve arkadaşı Musa ile sabaha kadar içki içmişti. Eşinin ıs- rarcı telefonlarına 

rağmen evine de gitmemiş, sevgilisi Serap’ta kalmıştı. Sevgilisinin evinden 

çıktıktan sonra kendi evine uğradı. Bütün gece endi- şe yüzünden gözüne uyku 

girmeyen eşi, Behçet’le konuşmaya çalışırken Behçet umursamıyordu bile. 

Banyonun kapısını kilitleyip, önce kafasını soktu soğuk suyun altına sonra da 

tüm vücudunu. Duştan çıkıp eşine hiç- bir açıklama yapmadan dükkanı açmaya 

gitti. Üst üste koyduğu kahvelerle kendine gelmeye çalışırken büfenin raflarını 

düzenlemeye koyuldu bir yandan. Saatlerce etrafındaki her şey dönmeye 

devam etti, ama akşamüstü kapıda üniformalı polisleri gördüğü an birden ayıldı. 

Polis: Hayırlı işler. Bu dükkanın sahibi kim? Behçet: Buyurun benim. 

Polis: Emniyetten geliyoruz. İsminiz nedir? 

Behçet, ismini söylerken oldukça tedirgin olmuştu. Polislerin ne için geldiklerini 

anlamamıştı ya da anlamak istememişti. 

Polis: Bir şahsı arıyoruz. Size çerez veriyormuş. 

Behçet: Bir kaç yerden alışveriş yapıyorum. Siz kimi soruyorsunuz? Polis: Ali 

Ilgaz. Tanır mısınız kendisini? 

Behçet: Bana çerez getiriyor bazen. Aynı zamanda sevdiğim bir arkada- 

şımdır. Ne oldu? Başına bir şey mi geldi? 

  



Polis: Bir şey olduğunu söylemedim ki ben... 

Behçet: Ne bileyim, arıyoruz deyince başına bir şey geldi sandım. 

Polis: Ali Ilgaz, en son ne zaman mal getirdi size? En son ne zaman gördün? 

Behçet: Bir düşüneyim... Salı sabahıydı sanırım. 

Polis: Pekala, Ali Ilgaz’ı bir daha gördüğünüzde bizi aramanızı istiyoruz. Behçet: 

Tabi ararım. 

Behçet’in kafası karışmıştı ama polise bir şey belli etmemeye çalıştı. Bir yandan 

da korku kaplamıştı içini. Polisler büfeden çıkarken o da ne yapacağını 

düşünmeye başlamıştı. 

 

ESRARENGİZ CİNAYET 

5 Nisan günü sabah saatlerinde, Esenler İlçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Namık 

Kemal Caddesi’nde bulunan Şişe Cam Fabrikası karşısında bulunan boş arazide 

bir ceset olduğu anons edilmişti polis telsizlerine. Hemen olay yerine gelen polis 

ekipleri, tamamen yanmış vaziyette, kimliği belirsiz ve cinsiyeti tespit 

edilemeyen bir insan cesedinin halıfileks parçasına sarılı ve çamaşır ipiyle bağlı 

olduğunu gördü. Akıllara durgunluk veren bu man- zara karşısında olayı 

çözmeye çalışan polis, cesedin erkek mi kadın mı olduğunu bile anlayamamıştı 

ilk bakışta. Hiç kimse böyle bir ölümü hak etmiyordu... 

Olay yeri ve çevresi kontrol edilirken, cesedin bulunduğu yerin çukur olduğu ve 

cesedin görünmemesi için oraya taşındığı anlaşıldı. Yakma ola- yının ise cesedin 

bulunduğu yerden yaklaşık 100 metre kadar ileride bir yerde gerçekleştirildiği 

ve taşıma işlemi sırasında cesedin bazı parçalarının taşındığı güzergaha 

döküldüğü tespit edildi. Polis olay mahallinde, öldü- rülen şahsın kimliğini tespit 

etme konusunda işlerine yarayabilecek ipucu ararken iki adet 7.65 mm çapında 

boş mermi kovanı buldu. Aramalara de- vam edilirken, cesedin bulunduğu 

yerden 80-100 metre kadar ileride kırık bir kol saati ve bir cüzdan bulundu. Bu 

ipuçları polisin işini kolaylaştıra- caktı. Cüzdanın içinden Ali Ilgaz’a bir kimlik 

çıkmıştı. Bu cüzdan ve saat, vahşice öldürülmüş şahsa mı aitti? Yoksa katil olay 

mahallinden kaçarken kendi cüzdanını mı düşürmüştü? Bu sorular polis 

araştırmasından sonra cevap bulacaktı... 



  

Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken, Ali Ilgaz hak- kında da 

araştırmalara başlandı. Kimdi bu Ali Ilgaz? Cüzdanı olay yerinde ne arıyordu? 

Polis, bu sorulara cevap bulmak için çalışmalara başladı. Ali Ilgaz’ın ev ve 

işyerinin adres bilgilerine ulaşan polis, söz konusu şahsın   4 Nisan günü saat 

09.30 sıralarında işine gitmek üzere aracıyla evinden çıktığını ve muhasebeciyle 

görüştüğünü öğrendi. Daha sonra Rami’de bulunan amcasının oğlundan 

kuruyemiş alıp, dağıtım yapmak üzere yola çıktığı ve bir daha da kendisinden 

haber alınamadığı ortaya çıktı. Ali’nin ortadan kaybolması üzerine akraba 

ziyareti için şehir dışında olan ailesi hemen İstanbul’a dönmüştü. Ali’ye 

ulaşılamaması üzerine de emniyete kayıp bildiriminde bulunmuşlardı. 

Cesedin bulunduğu yer çevresinde Ali’nin kuruyemiş verdiği şahıslar 

araştırıldığında, o bölgede Behçet D. isimli bir büfe sahibi ile irtibatının olduğu 

tespit edilmişti. Bunun üzerine Behçet’in dükkanını ziyaret eden polis, Ali’nin 

Behçet’le en son iki gün önce görüştüğünü öğrenmişti. Bu sı- rada Ali’nin katil 

mi yoksa maktul mü olduğunun belirlenmesi için, Ali’nin yakın akrabalarından 

kan örnekleri alındı. DNA örneklerinin cesedinkilerle karşılaştırılması üzerine 

Ali’nin vahşice öldürülüp yakılan cinayet kurbanı olduğu anlaşıldı sonunda. 

Ali Ilgaz çevresi tarafından sevilen bir adamdı. Bilindiği kadarıyla et- rafında bir 

düşmanı da yoktu. Peki, neden öldürülmüştü? Ticari bir anlaş- mazlığa mı 

kurban gitmişti yoksa? Ali’nin iş ilişkileri mercek altına alın- dı ve daha detaylı 

araştırmalara başlandı. İlk ziyaret ettikleri esnaf olan Behçet’in şüpheli 

tavırlarını hatırladı polis memurları. Behçet üzerinden çözülebilirdi belki de bu 

cinayet, bu yüzden Behçet hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Ama 

nereden başlanacaktı işe? Maktulün yapmış ol- duğu işi gereği üzerinde 

bulunan çek ve senetlerin olay şüphelileri tara- fından alınarak kullanılmış olma 

ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, Behçet D.’nin alışveriş yaptığı 

esnaflarla görüşmeler yapılmasına karar verildi. Bu esnaflardan bir tanesi, 

Ali’nin cesedinin bulunduğu günden  bir gün önce sabah saatlerinde, Behçet’in 

kendisine, başka bir şahıs adına düzenlenmiş ve Tekirdağ’da bir bankaya ait 

2000 liralık bir çek getirdi- ğini söyledi. Görüşme yapılan esnaf, çeki kontrol 

ettiğinde çek sahibinin il dışında olması sebebiyle çeki alamayacağını söyleyerek 

Behçet’e geri iade etmişti. Behçet’in elindeki çek, Ali’nin çeki olabilir miydi? 

Belki de bu olay sadece bir tesadüften ibaretti ama kesinlikle araştırılması 



gereken bir olaydı. Ali’nin Tekirdağ’daki iş bağlantıları ortaya çıktığında dikkatler 

  

iyiden iyiye Behçet üzerinde toplanmıştı. Behçet’in vermeye çalıştığı çek de 

Tekirdağ’dan alınmıştı çünkü. Olayın çözülmesi için yapılması gere- ken şey 

basitti, Tekirdağ’daki çek sahibine ulaşmak. Bu şahsı bulmak zor olmadı polis 

için. Çek sahibiyle yapılan görüşmede çekin, cinayetten bir gün önce alınan 

kuruyemişler karşılığında Ali’ye verildiği ortaya çıkmış- tı. Bu bilgiler, olay 

şüphelisinin Behçet D. olma ihtimalini güçlendirmişti. Bu doğrultuda Behçet 

D.’nin sahip olduğu ikamete ve iş yerlerine arama yapmak için arama izni 

çıkartıldı. Polis adım adım sonuca yaklaşmaktaydı, Behçet’in evinde ya da iş 

yerinde bir delil bulmayı umuyordu. 

 

PARA DA BELA PARASIZLIK DA 

Behçet, sevgilisi Serap’ı aramıştı telefonla. Sadece üç cümle söyleyip cevap 

eklemeden telefonu kapatmıştı: “Serap, yarım saat sonra bira içtiği- miz yere 

gel. Borçların bir kısmını ödeyecek bir yol buldum. Musa’yı da al yanına.” 

Musa: Afiyet olsun Behçet Abi. 

Behçet: Oo! Siz ne arıyorsunuz burada? 

Musa: Arabayla dolaşmaya çıkmıştık, seni gördük. Behçet: Gelin böyle. 

Tanıştırayım, bu Ali. Benim çerezci. 

Serap: O nefis çerezler sizin demek, memnun oldum Ali Bey. Ali: Sağ olun, ben 

de memnun oldum hanımefendi. 

Behçet: Sana bahsettiğim biricik sevgilim bu işte Ali. Musa da Serap’ın kuzeni, 

bizim tanışma sebebimiz. 

Ali: Anladım. Buyurun siz de katılın bize. 

Musa ve Serap da ortama dahil olmuşlardı. Herkes kendi işinden gü- cünden, 

geçmişinden, ailesinden sohbet etmeye başlamıştı. Bir süre sonra Behçet ile 

Serap arabadan bir şey almak Musa ve Ali’nin yanlarından ay- rıldılar. Musa ve 

Ali ise sohbetlerine devam ediyordu. 



Behçet: En az 4-5 bin lira çıkar üzerinden. Ben döndükten sonra farları 

kapatırsın. Ben de işini bitiririm o sırada. 

Serap: Sonra ne yapacağız cesedini? Gündüz bulurlar. 

  

Behçet: Onu sonra düşünürüz. Ya da yakarız olur biter. Hadi sen dedi- 

ğimi yap. 

Behçet, Alilerin yanına dönerken Serap arabanın farlarını söndürdü. Bir an 

tedirgin olan Ali, kafasını Behçet’e çevirdiğinde arkadaşının elindeki silahın 

kendisine doğrultulmuş olduğunu fark etti. Ali’nin ağzını açmaya zaman 

kalmadan, Behçet yakın mesafeden ateş etmişti. “Kusura bakma Ali kardeş, 

paran bize lazım...” Ali yere düşerken kolu taşa çarptı, saatinin pimi koptu ve 

yere düştü. Behçet işini garantiye almak için bir el daha ateş etti. Behçet ve 

Serap sakinliğini korurken Musa korkmuştu. 

Musa: Öldü mü? 

Behçet: Yok yaşıyor! Bu kadar yakın mesafeden ateş edilip de canlı kalması 

mümkün mü şapşal! Bakalım kaç para kazanmış bizim için. 

Hep birlikte Ali’nin ceplerini karıştırmaya başlayan katiller tüm parayı ve 

cüzdanın içinde bulunan 2000 liralık çeki aldılar. Sonra cüzdanı tekrar Ali’nin 

cebine koydular. Bu hareketleriydi belki de onları ele veren. Çünkü cüzdanı yok 

etselerdi, Ali’nin kimliği tespit edilemeyecekti. 

Behçet: Musa, sen git kahveden cesedi saracağımız bir şey bul ve ip getir. 

Serap: Benzin lazım olur mu? Bidonu getirdim ama... Behçet: Getir getir, işimizi 

kolaylaştırır. 

İki cani sevgili, cesedi içki içtikleri yerden yuvarlayarak uzaklaştırırken, Ali’nin 

cüzdanının düştüğünü fark etmediler gece karanlığında. Biraz ileride, yaptıkları 

işten emin olarak cesedi ateşe verdiler. Serap oturduğu yerde bira içip cesedin 

yanışını seyrederken, Behçet de paraları sayıyordu. 

Behçet: Nerde kaldın be oğlum? 

Musa: Kahvede bunları bulabildim ancak. Behçet: Getir getir. 



Ceset söndükten sonra iterek halıfileksin üzerine attılar Ali’nin artık tanınmayan 

cesedini. İple sararak bağladılar ve uzakta bir çukura attılar. 

  

KATİL AVI 

Polis Behçet D.’nin ev ve iş yerinde aramalara devam ediyordu. Şah- sın sahibi 

olduğu kıraathane bahçesinde, cesedin sarılı olduğu halıfileks ile aynı renkte bir 

halıfileks parçası ve kıraathanenin deposunda da cese- din bağlandığı iple aynı 

renkte çamaşır ipi bulundu. Bu kadarı da tesa-  düf olamazdı. Polis zanlının 

Behçet olduğuna emindi ama kanıt gereki- yordu. Halıfileks parçası ve çamaşır 

ipi incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. 

Halıfileks ve çamaşır ipinin kriminal sonuçları gelmeden sırra kadem bastı 

Behçet D. Artık birinci dereceden Ali Ilgaz’ın katil zanlısıydı. Po-  lis Behçet’in 

eşiyle görüşmeye gitti. “Sabah erken saatlerde takım elbise- li iki adam kapımıza 

geldi. Behçet’le birkaç dakika konuştuktan sonra ve adamlar Behçet’in koluna 

girerek onu götürdü. Hiçbir şey yapamadım o an. Daha sonra eşim hakkında 

kayıp müracaatında bulundum.” Behçet’in eşinin verdiği ifade kafaları 

karıştırmıştı. Ekonomik sebeplerden ötürü iş- lendiği düşünülen cinayet, aslında 

bir örgüt işi miydi? Behçet ortadan kay- bolmadan önce evine gelen takım 

elbiseli iki adam kimdi? Yoksa Behçet, eşini ve polisi yanıltmak için bir oyun mu 

oynuyordu? 

Behçet yer yarılıp içine girmişti sanki. Günlerdir, haftalardır yapılan araştırmalar 

bir türlü sonuç vermiyordu. Ama polis, büyük bir kararlılıkla şüpheli şahsın izini 

sürmeye devam etti. Arama çalışmaları İstanbul dışında da sürdürülmeye 

başlandı. Olay tarihinden 6 ay sonra Behçet D’nin Bursa İnegöl’de akrabalarının 

yanında olduğunu tespit edildi. Yapılan bir operas- yonla, aylar sonra 

yakalanmıştı katil zanlısı. 

Vahşice işlenen Ali Ilgaz cinayetinin sır perdesini, zanlı Behçet D’nin açıklamaları 

aydınlığa kavuşturacaktı. 7 saatlik sorgulamanın sonunda gerçekler gün ışığına 

çıktı. Behçet son zamanlarda borçları yüzünden çok sıkıştığını, acil paraya 

ihtiyacı olduğu için bir çıkış yolu aradığını anlat-  tı. 5 Nisan günü toptancı 

arkadaşı Ali, kendisinin dükkanına geldiğinde Ali’nin cüzdanındaki paraları 

gördüğünü ve o an cinayeti planladığı itiraf etti. Cinayeti kendisinin 



gerçekleştirdiğini, pişman olup vicdan azabı yaşa- dığını söylerken olayı yalnız 

gerçekleştirmediğini de ekledi. Yanında Serap Şimşek ve Musa Uysal isimli 

şahısların da bulunduğunu söyledi. İşi gereği üzerinde her zaman para bulunan 

Ali Ilgaz, alın teriyle kazandığı paralar için önce öldürülmüş sonra da yakılmıştı... 

Üstelik en çok yardım ettiği, para konusunda toleranslı davrandığı ve kardeşim 

dediği adam tarafından! 

  

Olaya karıştığı tespit edilen Serap Şimşek ve Musa Uysal isimli şa- hıslar da kısa 

sürede İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındılar. Suçlarını itiraf etmeleri 

üzerine çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak üç vahşi katil de 

cezaevine konuldu. Üç kuruş için insanlıktan çıkan canileri eleştiren Ali Ilgaz ise, 

o canilerin yakınında olduğunu hissedememiş, iyi niyetinin kurbanı olmuştu. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     MUTLU BİR YIL GEÇİRME DİLEĞİYLE 

 

Yeni bir yıl daha geliyordu. 2006 bitiyor 2007’ye girmek için hazırlık- lar 

yapılıyordu. İnsanlar sevdikleriyle planlar yapıyordu. Kimi evde topla- nıyor kimi 

dışarı çıkmayı tercih ediyordu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılla geleceğine 

inanılan umutlar boy gösteriyordu. Mutluluk, aşk, sağlık için yeniden dilekler 

tutuluyor; üzerine hayaller kuruluyordu. 

 

ALİ OVACIKLI VE YENİ AİLESİ 

Ali Ovacıklı 43 yaşında ve bir kargo firmasında şoförlük yapıyordu. Çoğu insanın 

hayatı gibi sıradan bir hayat yaşıyordu. Etrafındaki insanlar tarafından sevilen, 

kimseye zararı olmayan bir adamdı. Üçüncü evliliğini yaşayan Ali dört çocuk 

babasıydı. 

İlk iki evliliğinde aşkın tanımını yapamıyordu; çünkü aşkı hiç tatmamıştı. Ta ki 

karşısına Cennet çıkana kadar… Evliydi ama Cennet’e aşık olmuştu. Üstelik iki 

tane de çocuğu vardı. Bu durumu kendisi kabul etse ailesi nasıl kabul ederdi? 



Üstelik Cennet kendisinden 15 yaş küçüktü. 

Tabi ki bu durumu karısına anlatamazdı. Kabul görecek hiçbir yanı yok- tu. Ama 

Ali’nin asıl düşündüğü, Cennet ona karşılık verir miydi? Cennet’e açılması kolay 

değildi. Aralarındaki yaş farkı daha da önemlisi evli olması onun bu durumu 

hiçbir zaman dile getiremeyeceğinin göstergesiydi. 

Her şeyi göze alan Ali, sonunda ne pahasına olursa olsun Cennet’e aş- kını itiraf 

etmeye karar verdi. Ama hiç de korktuğu gibi bir cevap gelmedi. Aksine Cennet 

de ona aşkını itiraf edemediğini söyledi. Ali evli olmasına rağmen aralarında bir 

ilişki başladı. Ali artık mutluydu. 

  

İşte artık zamanı gelmişti; hayatının aşkı için savaş açmalıydı. Karısına boşanmak 

istediğini söyledi. Karısı bu durum karşısında büyük bir direnç gösterdi. Yuvasını 

yıkmak istemiyordu. Ali’nin ailesi de bu durumu kabul edemiyordu gelinlerinin 

arkasında duruyorlardı. Oğullarının bu yaptığı on- lara utanç veriyordu. 

Ali kimseyi umursamıyor bir tek Cennet’le evlenmenin hayalini ku- ruyordu. 

Evden ayrılıp Cennet’le imam nikahı kıyarak birlikte yaşamaya başladılar. 

Çocuğunu dahi gözü görmüyordu. Sonunda karısı kendisi bo- şanma davası 

açarak Ali’den boşandı. Ali de ilk iş Cennet’le evlendi. Artık Ali’nin Cennet’ten 

başka kimsesi yoktu; ailesi onu evlatlıktan reddetmişti. Eski karısı da Ali’nin 

hayatından tamamen çıkmıştı, çocuğunu da Ali’ye göstermiyordu. 

Çok geçmeden Ali ve Cennet’in Ezgisu adında bir kız çocukları oldu ardından 

dört yıl sonra bir çocukları daha oldu. Cennet onun adını da Sude- naz koydu. 

Kendi ailelerini kurmuşlar ve görüşecek kimseleri kalmamıştı. Zaten Cennet’in 

annesi ve babası yoktu. Sadece bir erkek kardeşi vardı. Bir de ara ara görüştüğü 

uzaktan akrabaları… 

ASLINDA HAYAL EDİLDİĞİ KADAR DEĞİLMİŞ 

Ali ve Cennet evleneli beş yıl olmuştu. Büyük ve zorlu bir aşkla baş- lamıştı 

birliktelikleri. İki çocukları olmuştu bu evlilikten. Ama hayallerini kurdukları 

kadar mutlu değillerdi. 

Cennet, 27 yaşında genç ve güzel bir kadındı. Kocasının ondan yaşça büyük 

olması ve şoför olması onu günden güne rahatsız ediyordu. Sürekli kocasını 



aşağılamaya ve kendini övmeye başlamıştı. Onunla evlenmesinin büyük bir hata 

olduğunu düşünüyordu. Ali’den daha iyilerine layık olduğu- nu Ali’nin başına 

kalkıyordu. 

Son iki yıldan beri Ali de mutsuzdu. Cennet’in bu tavırları onu iyice soğutmuştu. 

Büyük aşkla başlayan evlilikleri sıradan ve mutsuz bir evliliğe dönüşmüştü. Yine 

de Ali her şeyin geçeceğine inanarak evliliğini ayakta tutmaya çalışıyordu. Ne 

olursa olsun o, hala Cennet’i seviyordu. 

Cennet’in gözü yükseklerdeydi. Etraflarındaki insanların hayatlarına özeniyor. 

Neden onlar gibi olamadıklarını sorguluyordu. 

Cennet: Geçen gün yeşil topuklu bir ayakkabı gördüm çok güzeldi, yaa ben de 

istiyorum. Onu bana alalım Ali. 

  

Ali: Hayatım, bir sürü ayakkabın var. Cennet: Eskidi onlar 

Ali: Canım benim sanki nereye çıkıyoruz da hem yeşil ayakkabıyı ne- yin altına 

giyeceksin. 

Cennet: Aman tamam sana söyleyen de kabahat. Ali: Bak böyle yapma 

üzülüyorum. 

Cennet: Ancak üzül başka ne yapıyorsun ki sanki?! 

Ali: Tamam Cennet kredi kartıyla git al bugün! Ben çıkıyorum. 

Ali iyice borç batağına giriyordu. Cennet’in isteklerinin üstesinden ge- 

lemiyordu. Cennet, Ali’yle evlenirken onun ne iş yaptığını, nasıl bir yaşam- 

larının olacağını, aralarındaki yaş farkını bilmiyormuş gibi davranıyordu. 

Aslında yaş farkı değildi mevzu. Eğer Cennet’in masrafları karşılana- bilseydi, 

istediği yaşam standartlarına sahip olabilseydi hala Ali onun bü- yük aşkı 

olacaktı. Ama aşağılamak için kendi yaşını, gençliğini, güzelliğini kullanması en 

iyi yöntemdi. 

 

YENİ YIL, YENİ HAYAT! 



2006 yılı bitiyor, 2007 yılı geliyordu. Yeni yıl gecesi muhakkak bir yer- lerde 

eğlenilmeliydi. Cennet kafasında birçok plan yapıyordu ama hiçbirini 

uygulamaları mümkün değildi. Maddiyattan öte küçük çocukları olduğu için 

onlarla bir yere çıkamayacaklarını biliyordu. Başka aileler gibi özel günlerde 

bırakacak babaanneleri ya da anneanneleri yoktu. 

Ali: Bu yılbaşını da evde geçirelim. 

Cennet: Sanki her yılbaşında deliler gibi eğleniyoruz da Ali: Ne plan yaptın 

tamam hadi uzatma 

Cennet: Sema Abla çağırdı. Başka arkadaşları da gelecekmiş. Ben de tamam, 

dedim. 

Ali: Bana sormadan sen planını yapmışsın bile. Cennet: Aman değişiklik olur işte 

fena mı yapmışım? 

Ali: Tamam Cennet gideriz. Oraya da gideriz ne istersen yaparız. 

  

Cennet bu işi de hallettikten sonra hemen hazırlanmaya gider. Bir yan- dan da 

Ali’ye uyarılarda bulunur. Surat asmamasını, insanlarla biraz da olsa eğlenmeye 

çalışmasını tembihler. Ali de küçük bir çocuk gibi onu dinler. 

Akşam olduğunda önden Ali Ezgisu’yla birlikte, ardından da Cennet evi kontrol 

ettikten sonra Sudenaz’la evden çıkar. Gidecekleri yer zaten çok uzak olmadığı 

için on dakikalık yol yürürler. Bu kısacık yolculuğa Cennet bir sürü laf 

sığdırmıştır. 

Kıyafetime bak insan içine çıkmaya utanıyorum. 

… 

Kimler gelecek acaba? 

… 

İnsanların ne güzel çevreleri var! Bizim gibi değil tabi kimse. 

… 

Ben de şans yok ki. 



… 

Bu dünyaya acı çekmeye gelmişim ben! 

… 

Bir gün de bize çağırayım, diyorum. Ama insanların evini gördükten sonra, 

nerede?! 

… 

Utanıyorum vallahi! 

… 

Neyse Allah’tan insanlar beni seviyor, sayıyor. 

… 

Kimseden aşağı kalır yanım yok. 

… 

Şu halime bak gencecik yaşımda ancak ev gezmesine gidebiliyorum. 

… 

  

İnsanlar ne estetikler yaptırıyor ne bakımlara giriyor. 

… 

Allah’a şükür bari güzelim de para harcamadan da yüzüme bakıyor. 

… 

Ama yine de gönül istiyor canım; giyinmek, kuşanmak, gezmek, gör- mek. 

… 

2007 yılında inşallah her şey değişecek. Bu yıl benim yeniden doğuşum olmalı! 

… 

Vardıklarında Ali’nin artık başı dönmüştür. Yol boyunca tek bir keli- me 



etmemiş, ama Cennet’in söylediklerini de dinlememiştir. İçeri girerken sanki 

kulaklarındaki tıpaları çıkarmış gibi yeniden duymaya başlamıştır. 

Etrafındaki insanlar, Ali’yi efendiliğiyle, sakinliğiyle tanırlar. İnsanlar için Ali’nin 

yeri başkadır. Ali bir tek Cennet’e kendini kabul ettirememiştir. Cennet için 

Ali’nin sakinliği pısırık oluşundandır. 

Görüştükleri insanlar aslında Cennet için değil Ali için muhabbetlerini 

sürdürürler. Cennet’in hal ve hareketleri insanları rahatsız edecek derecede 

tutarsızdır. 

Sema ve kocası Serhat misafirlerini kapıda karşılarlar. Sema: Hoş geldiniz. 

Cennet: Ooo, kapılarda karşılanıyoruz. Hoş bulduk, ablacım. 

İçeri girdiklerinde daha kimse gelmemiştir. 

Serhat: Birader, bu ne hal yorgunluğun yüzünden okunuyor. Ali: İş yoğundu bu 

aralar, malum yılbaşı… 

Cennet araya girer. 

Cennet: Sen nasılsın abicim, yeni araba almışsın hayırlı olsun. Serhat: Sağ ol, 

Cennet. 

  

Cennet: Abla, arkadaşların ne zaman gelecek, tanıyor muyuz gelecek- leri? 

Sema: Yok canım. Eski mahalleden komşularımız. 

Cennet: Olsun, tanışmış oluruz. Saçların da çok güzel olmuş yeni mi boyattın? 

Sema: Malum beyazlar çok onları kapatmak için. Durun ben size kahve yapayım. 

Ali: Zahmet etme, yenge. 

Cennet: Ay, kadın yapmak istiyor işte. 

Sema mutfağa koşar adımlarla gider. Ardından da Cennet kalkar. Cennet: Ben 

de insanlar gelemeden Sudenaz’ın karnını doyurayım. 

Çantasına bakar; ama biberonu bulamaz. Ali’den eve gidip biberonu almasını 

ister. Ali çaresiz eve gider. 



 

ALTIN BİLEZİKLER BİBERONLA AYNI EVDE 

Ali apartmana girerken, evin anahtarını çıkarır. Kapının önüne geldi- ğinde dış 

kapının aralık olduğunu fark eder. Kapıyı iter, vücudu dışarda kalacak şekilde sol 

elini elektrik düğmesine doğru uzatır. Fakat düğme-  ye bastığında evde 

elektriklerin olmadığını görür. Kapıyı açık bırakarak apartmandan gelen ışıkla 

koridorda ilerler. Salona girdiğinde apartmanın otomatı kapandığından 

telefonun ekranındaki ışıkla etrafı görmeye çalışır. Çekmeceler dökülmüş etraf 

dağılmıştır. 

Hırsız girdiğini anlayarak, yatak odasına geçer. Ziynet eşyalarını kont- rol etmek 

ister. Kapıdan içeri girdiğinde gardırobun yanından biri çıkarak Ali’nin sırtına 

bıçağı sağlar. Ali yere yığılır. 

İçeride iki kişi vardır. Biri saklanmaya devam ederken diğeri Ali’yi vücudunun 

çeşitli yerlerinden bıçaklar. Saklanan kişi yerinden çıkarak ar- kadaşını Ali’nin 

yanından çekmeye çalışır. Bıçaklayan kişinin gözü dön- müştür. Arkadaşını iter, 

elini atarak engellemeye çalışan arkadaşının eline de bıçak denk gelmiştir. 

Arkadaşının elinin kesilmesi üzerine artık evden çıkarlar. Koşarak apartmanın 

yakınındaki taksi durağına giderler. 

  

İsa: Atla, atla... Hakan taksiye biner... 

Hakan: Devam et usta. 

Taksici: Ne tarafa gidiyoruz gençler... 

İsa: Harem’e çek... 

Hakan: Yol üstünde bir eczane görürsen dur. Taksici: Kesildi mi? ( arkaya bakar) 

İsa: Küçük bir şey,  sen önüne bak... 

İkisi aralarında fısıldaşırlar. İsa poşetin içine bakar. Hakan: Nasıl? 

İsa: İdare eder. Yol parası cebimizden çıkmadı en azından… 

 



GERİ DÖNEMEDİ! 

Misafirlerin hepsi gelmiştir. Ancak yarım saat olmasına rağmen Ali hala 

gelememiştir. Cennet merak etmeye başlar. Ali cep telefonunu giderken almayı 

unuttuğu için arayamazlar. Serhat Cennet’ten ne olur ne olmaz di- yerek evin 

anahtarını alır, Ali’ye bakmak için onun evine gider. 

Serhat kapıyı açık görünce koşarak içeri girer. Yatak odasında Ali’yi görür. 

Hemen polis ve ambulans çağırır. Serhat da evdekileri merak et- tirmiştir. 

Bunun üzerine Sema Serhat’ı arar. Sema aldığı haberi Cennet’e nasıl 

söyleyeceğini bilemez. 

Sema telefonu kapatır. Cennet: Abla?! 

Sema: Canım çocuklar burada kalsın da ikimiz sizin evin oraya gidelim olur mu? 

Cennet: Hayırdır abla ne olmuş? 

Sema: Yok bir şey canım hırsız girmiş sizin eve. Polis çağırmışlar. Ev- deki 

ziynetlerin için senin de ifade vermen gerekiyormuş. 

Cennet ve Sema apartmanın önüne vardığı sırada kapının önünden am- 

  

bulans hareket eder. Cennet ambulansı görünce Ali’ye bir şey olduğunu anlar. 

Ağlamaya başlar ve koşarak içeri girer. Polisler Cennet’in ziynet eş- yalarını 

evdeki değerli eşyaları kontrol etmesini ister. 

Polis: Hanımefendi kocanız hastaneye kaldırıldı, evinize girenleri ya- kalamamız 

için bize yardımcı olmanız gerekiyor. 

Cennet sakinleşerek evdeki eşyalarını kontrol eder. 

Cennet: Gardırobunda bileziklerim vardı. Bileziklerimi almışlar. Polis: Başka 

değerli eşyanız var mıydı? 

Cennet: Nerede? Ne gezer? 

Ali, hastaneye varmadan hayatını kaybeder. Cennet iki çocuğuyla yal- nız 

kalmıştır. Polis hırsızları aramak için çalışmalara başlar. Başta Cennet olmak 

üzere komşuların, yakın çevredeki dükkan sahiplerinin, taksi dura- ğındaki 



taksicilerin ifadelerini alırlar. 

Taksici: İki kişi telaşla arabama bindi, Harem’e götürdüm onları. Biri- nin eli 

kesikti ama soru sormama bile izin vermediler… 

İfadeden sırasında taksicinin zanlıları tarif etmesiyle robot resim çizilir. Ayrıca 

taksinin kapısına bulaşan kandan kriminale yollanmak için örnek alınırken, öte 

yandan da evden de örnek alınır. 

Komiser: Yakınlardaki mobese kayıtlarını incelemeye alın. Polis: Tabi komiserim. 

Komiser: A, bir de Haremdekileri tabi ki. 

 

ARKADA ÇOK FAZLA İZ BIRAKILMIŞ 

Polis, araştırmalarında kolayca ilerleme kaydediyordu. Çünkü zanlılar çok fazla 

iz bırakmıştı. Evden alınan kan örneğiyle taksiden alınan birbirini tutuyordu. 

Mobese kayıtlarından da telaşla taksiye binen ve tarifle uyuşan iki kişinin 

görüntüsü elde edilmişti. Zanlılar Ankara’ya kaçmıştı. Bileti al- dıkları otobüs 

firmasından isimlerine ulaşılan zanlıların kimlik kayıtlarına da ulaşılır. 

Tüm hızıyla çalışmalara devam eden polislerin tek bir şüphesi vardı: Hırsızlık için 

giren iki kişi neden bu kadar çok yara açmıştı. Hırsızın yaka- 

  

lanmaktan kurtulabilmek için sadece bir bıçak darbesi de işine yarayabilir- di. 

Ama sanki yaralamak için değil öldürülmek için uğraşılmıştı. 

Bir başka kafa karıştıran nokta da bir adamı öldürmeye ya da yaralama- ya 

çalışan bu adamlardan biri neden yaralanmıştı. 

Polis: Komiserim, zanlılar Altındağ’da bir evde bulunmuşlar. Komiser: Telefon 

kayıtları ne oldu? 

Polis: Ben de tam onu söyleyecektim, komiserim. Hakan K.nın telefon 

kayıtlarında Ali Ovacıklı adına kayıtlı telefon numarasıyla görüşmeler ol- duğu 

tespit edildi. 

Komiser: O zaman tahmin ettiğimiz gibi. 



Polis: Hayır komiserim daha da karışık aslında. Ali Ovacıklı üzerine kayıtlı iki 

numara bulduk birini karısı Cennet Ovacıklı diğerini de ken-   di kullanıyormuş. 

Cennet Ovacıklı’nın kullandığı numarada, olaydan on beş dakika önce Hakan 

K.nın telefonuna gönderilmiş bir mesaj dikkatimizi çekti. 

Mesaj: Eve doğru geliyor. Dikkatli ol. Komiser: Cennet Ovacıklı aldınız mı? Polis: 

Yoldalar komiserim… 

Olayla bir alakası yokmuş gibi davransa da bilimsel çalışmalar sonu- cunda polis 

zanlıdan emindi. 

Hakan K.: Ne oluyor ya? Beni niye götürüyorsunuz? 

İstanbul Emniyetine getirilen Hakan K. Ve İsa İ. sorguya alınır. Polis: Cennet’le 

mi planladınız cinayeti? 

Hakan K.: Ne cinayeti? 

Polis: Uzatma işte, tüm kayıtlar elimizde! Hakan K.: Vallahi ben hiçbir şey 

bilmiyorum 

İSTANBUL’U BİLE YAKARIM 

Cennet ve 18 yaşındaki Hakan bir yıldan beri gizli aşk yaşıyorlardı. Cennet’in 

erkek kardeşinin düğününde tanışmışlar ve yasak bir aşka başla- 

  

mışlardı. Ancak ortada bir engel vardı: Ali! 

Hakan, Cennet’in kocasından boşanması için ısrar ediyordu, ancak Cennet 

kocasının onun peşini bırakmayacağını düşünüyordu. Bunun başka bir yolu 

olmalıydı. 

Cennet: Aşkım, bıktım artık bu hasretlikten. Kocamdan kurtulmamız lazım. 

Hakan: Boşan kurtul o zaman. Cennet: Beni boşamaz ki! 

Hakan: Bulmuş senin gibi kadını, boşar mı hiç. Cennet: Ben seninle olmak 

istiyorum. 

Hakan: Ben de seninle olmak istiyorum. Bunun bir çıkarı olmalı mu- hakkak. 



Cennet: Aslında ben bir yol buldum sonunda. Hakan: Gerçekten mi? 

Cennet: Evet, ama bana yardım etmen lazım. Hakan: Sen iste yeter ki tatlım. 

Cennet: Benim için öldürür müsün şu herifi!? Hakan: Senin için İstanbul’u bile 

yakarım. 

Cennet: Ali, aradan çıkınca her gün birlikte oluruz. Sabah akşam... Hakan: Bunu 

düşünmek bile güzel. Nasıl yapacağız peki? 

Cennet: Biz yokken eve hırsız gibi girersiniz, Ali gelince de işini biti- rirsiniz. 

Hırsızlık diye kimse bizden şüphelenmez. 

Yılbaşı gecesi için plan yaparlar. Hakan, arkadaşı İsmail’i de alarak olay günü 

Ankara’dan İstanbul’a gider. Cennet’in oturduğu yerin yakınla- rında bir yerde 

Cennet’ten haber bekler. 

Cennet hazırlanırken bir yandan da mesajlaşırlar. Cennet: Birazdan çıkacağız 

apartmana doğru yaklaşın. 

  

Hakan: Tamam, kalkıyoruz. 

Cennet: Ali’yi önden yolladım gördün mü? 

Hakan: Gördüm iti! Hadi çık da senin güzel yüzünü de bir kez göreyim. Cennet: 

Çok tatlısın ya. Seni çok seviyorum aşkım. Kapıyı araladım. 

Bilezikler gardırobunda. Ali’yi de yollarım çok geçmeden. Hakan ve İsa eve 

girerler. Ali’nin gelmesini beklerler. 

SÜRPRİZ 

Polis, bir yandan da İsa’nın sorgusuna devam eder. İsa, zaten büyük bir belaya 

bulaştığı için sıyrılabilmek umuduyla her şeyi bir bir anlatır. 

Polis: Hakan’a neden yardım ettin? 

İsa: Yok abi ne yardımı ya!? 

Polis: Hadi lan! Neden yanındaydın o zaman? 



İsa: Yılbaşı için plan yaptık. Birlikte İstanbul’a gelecektik. Bana burada bir 

arkadaşı olduğunu ve ona sürpriz yapacağımızı söyledi. 

Polis: Hiç mi fark etmedin? Uydurup durma da doğruları anlat! 

İsa: Abi zaten biz eve girdik. Hakan evin sigortalarını indirdi. Bana da sürpriz için 

yaptığını, söyledi. Sonra geçtik saklandık. Ama Hakan’a mesaj geldi, sonra 

Hakan bir anda evi dağıtmaya başladı ne yapıyorsun, dedim. Onu ektikleri için 

sinirlenmiş. Tabi ki şüphelendim o sırada ama kapıdan o sırada biri girdi. Biz 

yatak odasına saklandık. 

Polis: Sen de başka çare kalmadı bari öldürelim hadi, dedin de mi? 

İsa: Abi ben korkudan ne yapacağımı bilemedim. Hakan adam odaya girince 

sırtından bıçağı sapladı. Onu durdurmak için elinden bıçağı almaya çalıştım. 

Zaten elimden de kesildi. Avucumun içinde hala da izi var… 

 

2007 CENNET İÇİN FARKLI BİR YIL OLACAK! 

Cennet kocasından kurtulmanın yolunun ölümden geçtiğini düşünüyor- du. Plan 

yaptı ve planı düşündüğü gibi işledi de. Eve giren hırsız arandı. Ancak 

arkalarında o kadar çok iz bırakmışlardı ki çorap söküğü gibi her şey kolayca 

çözüldü. 

  

Kocasına karşı en son bu yılın farklı olacağını söylemişti. 

2007 yılında inşallah her şey değişecek. Bu yıl benim yeniden doğuşum olmalı! 

2007 yılı gerçekten de onun için farklı bir yıl oldu. Hatta diğer yıllarda farklı 

olmaya devam edecek… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

GENÇ ÖĞRETMENİN HAZİN SONU 



TAMİRCİNİN AŞKI 

 

Ferhat: İyi günler, tamir için gelmiştim. 1 saat önce aramışsınız sanırım. 

Gül: Evet evet buyurun, banyo bu tarafta. Giderde sorun var galiba, 

sürekli tıkanıyor. 

Ferhat: Bir bakayım hanımefendi. 

Tamirci genç zar zor söyleyebilmişti bu son cümlesini. Karşısındaki kadına 

hayranlıkla bakakalmıştı çünkü. Birkaç saniye kadından gözlerini ayıramazken, 

kadının konuşması üzerine kendine gelmişti. Banyoya doğru yürürlerken tamirci 

gencin kafasından bin bir düşünce geçmeye başlamıştı bile. Oldukça 

etkilenmişti ev sahibinden. Ama işini yapmak zorundaydı. Gider borusunu 

kontrol etmeye başladı. 

Gül: Nedir sorun, anlayabildiniz mi? Ferhat: Tıkanmış galiba. 

Ev sahibini bir gülme tuttu o an. Tıkanmış olduğunu anlamak için ta- mirciye 

gerek yoktu çünkü. Ev sahibinin amacı tıkanmanın sebebini ve çözümünü 

öğrenmekti. Ama gülmesini kısa tuttu genci rencide etmemek için. Tamirci bu 

gülüş üzerine söylediği şeyin saçmalığını fark etmiş ve utanmıştı. Yine de 

bozuntuya vermemeye çalıştı. Kadın kendisini toparla- yarak ve ciddi bir havaya 

bürünerek sordu: 

Gül: Hay Allah, ne yapacağız peki? 

  

Ferhat: Merak etmeyin hanımefendi, çözülemeyecek bir sorun değil. 

Biraz ortalığı kirletmek zorunda kalacağım ama... 

Gül: Nasıl yani? 

Ferhat: Dışarıdan açmak pek mümkün görünmüyor, tıkanıklık yüzeyde değil. 

Zemini kırıp gider borusuna ulaşmam lazım. 

Gül: Anladım, hay Allah. Peki, ne gerekiyorsa yapın o zaman. 



Ferhat: Önce dükkana uğrayıp gerekli araç gereci alayım müsaadenizle. Gül: 

Tabi tabi. 

Tamirci genç, yapacağı işin zorlayıcı olmasına hiç bu kadar sevinme- mişti daha 

önce. Yaptığı işten nefret ediyordu aslında; ama o gün tamircilik mesleği, bu 

kadınla tanışmasına vesile olmuştu. Her gün lanet ettiği işi için o gün Allah’a 

şükretmişti. Evden çıktıktan sonra koşa koşa dükkana gi- dip, alet çantasını alıp 

geri dönmüştü. Yüzünde aptal bir gülümseme vardı. Genç ev sahibi ise ilk defa 

bu kadar kibar ve neşeli bir tamirciyle karşılaş- tığı için şaşkındı. Tamirci, 

banyoya geçtikten sonra kadın biraz onu izledi. Genç tamirci ustalıkla, zemine 

çok da zarar vermeden boruya ulaşmaya çalışıyordu. Kadın bir süre sonra 

salona geçip notlarına bakmaya başladı. Aradan 15 dakika geçtiğinde tekrar 

banyoya gitti. Tamirci ise işi uzatmak için ağırdan alıyordu. 

Gül: Nasıl gidiyor, tamir edebilecek misiniz? Ferhat: Emin olun eskisinden daha 

iyi olacak. 

Kadın endişeyle saatine baktığında evden çıkması gerektiğini fark etti. Gül: Peki 

uzun mu işiniz? Benim çıkmam gerekiyor da. 

Ferhat: Öyle mi? İsterseniz müsait olduğunuz başka bir zaman gele- yim? 

Gül: Kusura bakmayın, hemen halledilir sanmıştım ama okula gitmem gerekiyor. 

Ferhat: Estağfurullah ne demek. Öğrenci misiniz? 

Gül: Öğretmenim. Ben sizi yarın tekrar arayayım o zaman. Sabahtan gelirseniz 

çok iyi olur. 

Ferhat: Tabi tabi, nasıl isterseniz. Burası böyle dağınık kalacak ama 

  

kusura bakmayın. İşiniz olduğunu bilsem uyarırdım tamirin biraz uzun sü- receği 

konusunda. 

Tamirci genç evden çıkacağı için başta üzülse de, yarın tekrar geleceği düşüncesi 

onu heyecanlandırdı birden. Genç kadın tamirciyi yolcu ettikten sonra, kendisi 

de hazırlanıp çıktı hemen evinden. 

 



AYRI DÜNYALAR 

30 yaşındaki Gül Ceren Karakaş bir ilkokul öğretmeniydi. Güler yüzlü ve herkes 

tarafından sevilen biri olan Gül, Üsküdar’a yeni taşınmıştı. Gö- rev yaptığı okul, 

eski evine çok uzaktı. Bir sene boyunca her gün 2,5 saat yol gitmişti işe gitmek 

için. Bu yüzden Üsküdar’ın nezih bir mahallesinde küçük bir ev kiralayarak, daha 

önce üniversiteden bir arkadaşıyla kaldığı evinden taşınmıştı. Artık yalnız 

yaşıyordu. Ama öğrencileri sık sık misafir oluyordu ona. Öğrencileriyle abla-

kardeş gibiydi Gül. Sevecen, yumuşak yüzlü ama disiplinli biriydi genç 

öğretmen. Öğrencileri gibi diğer öğret- men arkadaşları da çok seviyordu Gül’ü. 

Genç ve idealist biriydi. Merakla kendisini dinleyen çocuklara bir şeyler 

öğretmek, bu ülkeye faydalı birer vatandaş olacak bireyler yetiştirmek onu çok 

heyecanlandırıyordu. 

25 yaşındaki Ferhat, evli ve bir çocuk babasıydı. Onu gören evli ve çocuk babası 

olduğunu aklından bile geçirmezdi. Toy bir delikanlı gibi du- ruyordu ilk bakışta. 

Üsküdar’da bir sıhhi tesisatçıda çalışıyordu. Meslek lisesinden mezun 

olduğundan beri bu işi yapıyordu. Monoton denilecek bir hayatı vardı. Yaşadığı 

hiçbir şeyin heyecanı yoktu, hiçbir şeyden de memnun değildi Ferhat. Eşiyle 

evlilik dışı ilişkiye girdikleri için evlenmek zorunda kalmıştı genç yaşta. Hemen 

ardından da çocukları olmuştu. Ama Ferhat bu durumdan hiç mutlu değildi. 

Yorucu geçen iş gününden sonra yüzünde hala bir gülümseme vardı Ferhat’ın. 

Akşam olunca mahalleden bir arkadaşıyla buluşup, sahilde bira içmeye karar 

verdiler. Uzun zaman sonra içi kıpır kıpır kıpırtı genç adamın, gördüğü kadına 

inanılmaz bir arzuyla dolmuştu içi. Ama bir yandan da üzülüyordu, kafası çok 

karışıktı. 

Abi görsen var ya, bir içim su. 

E git konuş kardeşim sen de. Ne burada kendini yiyip duruyorsun ki? Gitsem ne 

diyeceğim oğlum? 

  

Dök içindekileri işte. 

Evli mi, nişanlı mı, sevdiği var mı bilmiyorum ki! 

E sen demedin mi “çok dikkatli bakıyordu, gülümseye gülümseye baya kesti 



beni” diye? O da senden hoşlanmasa ne diye öyle baksın. 

Orası öyle de ne bileyim. Benim de durumum belli, kız öğretmenmiş, bense 

basit bir tamirci. Üstelik evli bir tamirci! 

Şansını dene derim ben Ferhat, olmadı takılırsınız bir süre. Kadının nasıl biri 

olduğunu bilmiyoruz ki, belki... Anlarsın ya işte. 

Saçmalama be oğlum, kafama sokma böyle şeyleri. 

Geyik yapıyorum bakma sen bana. Boşanacağım demiyor muydun za- ten 

oğlum? Al sana bir neden daha. Sevmediğin biriyle nereye kadar gider bu 

evlilik? 

Doğru söylüyorsun abi de neyse... Yarın ola hayrola bakalım. 

 

KAYIP ÖĞRETMEN 

2008 yılının 4. günüydü o gün. Gül Öğretmen’in öğrencileri yeni yıl heyecanı 

yaşıyordu. Bir önceki gün, kompozisyon ödevi vermişti öğren- cilerine Gül. 

Herkes yeni yıl hakkında düşüncelerini, varsa anılarını yaza- caktı. Bütün 

çocuklar ellerinde kompozisyon kağıtlarıyla öğretmenlerini bekliyordu heyecanlı 

bir şekilde. Ders zili çaldığında, Gül Öğretmen hala okulda yoktu. Onun yerine 

okulun sert görünümlü müdür yardımcısı gir- di Gül’ün sınıfına. Öğretmenlerinin 

biraz gecikeceğini söyleyip, Türkçe kitaplarının 36. sayfalarını açmalarını ve 

sessizce okumalarını istedi ço- cuklardan. Öğrenciler isteksizce söyleneni 

yapmaya başladılar. İlk ders saatinin sonlarına doğru Gül’ün hala ortalarda 

olmamasına sinirlenmişti okul müdiresi. Gül’ü ev telefonundan aradı, açan 

olmadı. Cep telefonundan aramayı denedi, ama telefon kapalıydı. Gün boyu 

farklı saatlerde tekrar tekrar arayarak Gül’e ulaşmaya çalıştı müdire hanım. 

Saatler geçtikçe sini- rin yerini endişe almaya başladı müdire için. Gül 

Öğretmen’in tarzı değildi haber vermeden okula gitmemek. Cep telefonundan 

da ulaşamayınca diğer öğretmen arkadaşları da iyice meraklanmaya başladılar. 

Okul bitip de öğ- renciler evlerine dağıldığında, müdire hanım ve birkaç 

öğretmen Gül’ün evini ziyaret etmeye karar verdiler. Evin önüne geldiklerinde 

zili çaldılar, ancak telefonlar gibi kapıyı da açan olmadı. Gül’ün doğalgaz saatinin 

çalı- 



  

şır vaziyette olduğunu gördüklerinde, en azından seyahate falan çıkmadı- ğını 

anlayan endişeli öğretmenler, apartman sakinlerinden bilgi almaya ça- lıştılar. 

Ama kimse Gül Öğretmen hakkında bir şey söyleyemedi. Kimsenin haberi yoktu 

Gül Öğretmen’den, yer yarılmış yerin içine girmişti sanki. Bir terslik olduğunu 

düşünen Gül’ün arkadaşları, genç öğretmenin hayatından endişelenmeye 

başlamışlardı. Üsküdar Kaymakamlığı’na bir dilekçe ve- rerek yardım talebinde 

bulunmaya karar verdiler ve bunun üzerine durum polise bildirildi. 

 

HAYAL KIRIKLIĞI 

Gül, evinin eksiklerini tamamlamak için akşamüstü alışverişe çıkmıştı. Alacağı 

malzemeleri aldıktan sonra biraz soluklanmak ve bir fincan çay içip rahatlamak 

için yol üzerindeki bir kafeye oturdu. Kendisini takip eden bir adam olduğundan 

habersizdi. Garsona sipariş verdikten sonra marketten almış olduğu bilim 

dergisini açıp okumaya başladı. Kafasını kaldırdığın- da başında bir adam 

bekliyordu, birden irkildi. Tamirci gençti bu! Ferhat, Gül’ü evinden çıktığı andan 

itibaren takip etmişti. Markette o reyondan bu reyona, gizli gizli izlemişti onu. 

Gül marketten çıkıp kafeye girdiği anda da, “zamanı geldi” diye geçirmişti 

içinden. 

Ferhat: Merhaba Gül Hanım, nasılsınız? 

Gül: Ee şey... İyiyim sağ olun. Ama ismimi nereden biliyorsunuz? Ferhat: Kapı 

zilinizde yazıyordu. 

Gül: Ah doğru ya. 

Ferhat: Biraz oturabilir miyim? Müsaade var mı? Gül: Ben de şimdi kalkıyordum. 

Ferhat: Daha yeni oturdunuz, ne kalkması? 

Ferhat kendinden emin bir şekilde Gül’ün karşısındaki sandalyeye otu- rurken, 

Gül şaşkınlıkla tamirci genci izliyordu. Ferhat’ın niyetini öğrenme- ye 

çalışıyordu. 

Ferhat: Tamir için arayacaktınız? Hallettiniz mi yoksa sorunu? 



Gül: Hayır, vaktim olmadı o işle ilgilenmek için. Malum sömestr tatili yaklaşıyor, 

not ve karne düzenlemeleri falan. Dersler dışında da okulda oluyorum bütün 

gün. 

  

Ferhat: Anladım, işiniz zor tabi. Neyse, ben bir şey konuşmak istiyor- dum 

aslında. 

Gül: Evet, bence de lafı uzatmadan bir an önce söyleyeceğiniz neyse 

söylemelisiniz. İznim olmadan masama oturmanız beni yeterince sinirlen- dirdi. 

Ferhat: Mazur görün, affedersiniz. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum bunu, ama 

şey... Ben sizden çok etkilendim! 

Gül çok şaşırmıştı bu duyduğuna. Ne diyeceğini bilemedi, çayından bir yudum 

alıp boğazını temizlemeye çalıştı. Güzel bir dille reddetti Ferhat’ı. Gencin 

cesareti Gül’ü etkilemişti aslında, ama aralarında bir şey olması imkansızdı. “Çok 

saçma!” diye düşündü, daha tanışmıyorlardı bile! Ta- nışmaları da bir şey 

değiştirmezdi zaten, Gül’ün sevdiği biri vardı çünkü. Ferhat’ı rencide etmeden 

konuşmaya çalıştı. Ama Ferhat, Gül’ü doğru düz- gün dinlemeden koşarak 

oradan uzaklaştı. Gül kendisini kötü hissediyordu ama yapacağı bir şey yoktu. 

 

KORKUNÇ MANZARA 

Gül Öğretmen’in ortadan kaybolması ile ilgili polis harekete geç- tiğinde, ilk 

bakılacak adres belliydi; Gül’ün evi. Polis, evde Gül’ün ne- rede olduğuna dair 

bir ipucu bulabileceğini düşünmekteydi. Bölge polis merkezinden polis 

memurlarının nezaretinde çilingirci ile birlikte adrese intikal edildi ve evin çelik 

kapısı açtırılarak içeri girildi. Eve giren polis memurları televizyonun açık 

olduğunu gördüler. Odalara tek tek bakmaya başladılar. Yatak odasının kapısı 

kapalıydı. Kapıyı araladıklarında Gül’ü, sırt üstü yatar vaziyette ve kan içerisinde 

öldürülmüş olarak bulmuşlardı. Elleri arkadan eşarpla bağlanmıştı, üzerinde 

giysileri vardı. Bir de üzerin- de kan lekesi bulunan bir erkek gömleğine 

rastlanmıştı yatağın üzerinde. Tecavüz ihtimali geliyordu akla. Ama evin 

kapısında falan herhangi bir zorlama olmamıştı. Eve rahatlıkla girip çıkan biri 

olmalıydı katil. Polisler delil bulmaya çalışırken Gül’ün öğretmen arkadaşları 



gördükleri manzara karşısında yasa boğulmuşlardı. Gül Öğretmen gibi iyi 

birisine bunu kim yapmış olabilirdi ki? 

Yapılan araştırmalarda, genç öğretmene herhangi bir tecavüz girişimin- de 

bulunulmadığı ortaya çıktı. Peki, neden öldürülmüştü? Cinayet evde iş- lendiği 

için hırsızlık girişimi olabileceği ihtimali göz önünde bulunduruldu. 

  

Hırsız ya da hırsızlar, evde karşılaştıkları maktuleyi öldürmüş olabilirlerdi. 

Maktulenin öğretmen arkadaşları ile yapılan görüşmede, Gül’ün dizüstü 

bilgisayarının ve gitarının olduğu öğrenilmişti; ancak maktuleye ait belir- tilen 

bu eşyaların ikamette olmadığı tespit edilmişti. Bazı eşyaların evde olmayışı 

hırsızlık olayı ihtimalini güçlendiriyordu. Ama önemli bir nokta vardı; 

çekmeceler kurcalanmamış, evde başka bir şey aranmamıştı. Sadece gitar ve 

dizüstü bilgisayar kayıptı. Bu durum dikkatinden kaçmadı polisin. Söz konusu 

olayın meydana gelmiş olduğu yer ve çevresinde güvenlik kay- dı aranmış, 

apartmanda ikamet eden tüm apartman sakinlerinin ifadeleri alışmış, maktule 

Gül Ceren Karakaş’ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak herhangi bir delil elde 

edilememişti. Maktulenin alışveriş yapmış olduğu iş yerleri ve samimi olarak 

görüştüğü tüm arkadaş çevresi tespit edilerek tek tek görüşülmüş; maktulenin 

güler yüzlü, sempatik yapılı, iyi niyetli bir kişi olduğu, herhangi bir kimse ile bir 

husumetinin olmadığı bilgisine ulaşılmış ancak soruşturmanın aydınlatılmasına 

yönelik bir delile ulaşılamamıştı bir türlü. Maktulenin ikametinde bulunamayan, 

dizüstü bilgisayarın ve gitarın, öldürme eylemini gerçekleştiren kişi ya da 

kişilerce çalınmış olabileceği şüphesi ile bilgisayar alım satımı yapılan tüm 

işyerleri üzerinde de çalış- malara başlanmıştı. Polis, Gül Öğretmen cinayetini 

çok yönlü olarak araş- tırıyordu. Sokaktan ve komşulardan bir ipucuna 

ulaşamadı polis. Deliller evde bir yerlerde olmalıydı... 

Maktulenin ikametinde yapılan inceleme sırasında evin banyosunda bir tadilat 

çalışmasının olduğu fark edildi. Gider borusunun bulunduğu yerde ufak tefek 

moloz yığınları vardı ve çalışma yarım kalmıştı. Ayrıca banyo içerisinde üzerinde 

kan lekeleri bulunan iki parça halinde kırılmış bir ma- ket bıçağı bulunmuştu. 

Söz konusu maket bıçağının, elektrik ya da su te- sisat işi ile uğraşan ustaların 

kullandığı düşünülerek, bu delilden hareketle çalışmaların yönü değiştirilmişti. 

Maket bıçağındaki kan Gül’e ait olabilir miydi acaba? Belki de tadilatı yapan 



usta elini kesmiş ve maket bıçağını da orada bırakmıştı? 

Polis, bölgedeki elektrik ve su tesisat işi ile ilgilenen tüm iş yerleri üze- rinde 

araştırma yaparken, maktulenin ikametindeki tadilat işini yapan iş ye- rinin 

Üsküdar’da bulunduğu tespit edilmişti. Söz konusu iş yerinin yetkilisi ile yapılan 

görüşmede, tek başına yaşayan öğretmen olan bayanın evinde tadilat işleri 

yaptıkları ve yanlarında çalışan Ferhat B. isimli şahsın bu tadilat işleri ile 

ilgilendiği bilgilerine ulaşılmıştı. Değişik günlerde yapmış olduğu tadilatın 

banyonun su tesisatındaki arıza ile ilgili olduğu, arızanın 

  

giderildikten sonra kontrol amaçlı bir kaç kez bu ikamete gidildiği de 

öğrenilmişti. İş yerinde çalışan Ferhat B. isimli şahsın, kendisi ile herhangi bir 

sorunu yokken, sebepsiz olarak yaklaşık 10-15 gün önce iş yerinden ayrıldığını 

da anlattı işyeri yetkilisi. 

Ferhat B.’nin işten ayrıldığı tarih tam da Gül Öğretmen’in öldürüldüğü döneme 

denk geliyordu. Polis, doğru iz üzerinde olduğundan emindi artık. Elde edilen 

bilgiler ışığında Ferhat B. isimli şahsın olayla ilgisinin olabile- ceği ihtimali ağırlık 

kazanmıştı ve soruşturma bu yönde derinlik kazandı. Söz konusu şahsın kimlik 

bilgileri ve ikamet adresi tespit edildi. Ümrani- ye’deki ikamet adresinde, ilgili 

mahkemeden alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon 

neticesinde, şüpheli ikametinde yakalanarak Ci- nayet Büro Amirliği’ne getirildi. 

Bir diğer polis ekibi de, hala maktulenin kayıp olan dizüstü bilgisayarı- nın izini 

sürüyordu. Ümraniye’de bulunan ve ikinci el bilgisayar alım satımı yapan bir 

dükkanda, Gül’ün bilgisayarına rastlanmıştı. Dükkan sahibinin verdiği ifadeye 

göre, dizüstü bilgisayarı kendisine satan kişi Ferhat B.’ye çok benziyordu. Diğer 

yandan ise Kriminal Polis Laboratuvarı’nda yapı- lan incelemeye göre, 

maktulenin evinde bulunan kanlı gömlekteki DNA örnekleri Ferhat B.’yi işaret 

ediyordu. Olay yerindeki maket bıçağında da hem maktuleye hem de şüpheli 

şahsa ait kan örnekleri bulunuyordu. Bütün deliller Gül Öğretmen cinayetinin 

zanlısı olarak Ferhat B.’yi gösteriyordu. 

 

BİR ANLIK CİNNET 



Ferhat: Merhaba, lavaboda sorun var mı diye kontrol etmeye geldim. 

Gül: Bir sorun olursa ben sizi ararım. Buraya kadar gelmenize gerek yok! 

Televizyon izlerken uykuya dalmıştı Gül. Birden kapı ziline uyandı ve fırladı. 

Uyku sersemi kapıyı açtığında karşısında tamirci genci gördü ve şaşırdı. 

Sinirlenmiş ve rahatsız olmuştu. Daha akşamüstü konuştuklarında, Ferhat onu 

dinlemeden kafeden koşarak uzaklaşmıştı. Saat gece yarısına geliyordu, bu 

saatte karşısında Ferhat’ı görmek genç kadını endişelendir- mişti. Kapıyı 

kapatmaya çalışırken, Ferhat kapı aralığına ayağını koydu ve içeri doğru itti 

Gül’ü. Genç kadın bağırmak istediğinde, Ferhat onun ağzını kapattı. Kadın karşı 

koymaya çalışıp çırpınırken, Ferhat cebinden çıkardığı maket bıçağını kadının 

boğazına dayadı. 

  

Ferhat: Sakın sesini çıkarayım deme! 

Gül: Ne yaptım ben sana? Ne istiyorsun benden? 

Ağzı kapalı olduğu için homurdanma şeklinde çıkıyordu Gül’ün sesi. Ferhat: Seni 

istiyorum yavrum, ne isteyeceğim... 

Gül: Yalvarırım bırak beni. Kimseye bir şey söylemem. Ferhat: Bırakacağım ama 

istediğimi aldıktan sonra! 

Gül direniyordu. Ferhat ise kadının boğazına tuttuğu maket bıçağıyla, onu yatak 

odasına sürüklüyordu. 

Ferhat: Madem beni reddedecektin, ne diye cilveli cilveli baktın ulan bana! 

Gül: Bırak beni... 

Ferhat: Sakin ol... Senin de hoşuna gidecek! 

Ferhat eline geçen bir eşarpla Gül’ün ellerini arkadan bağlayıp onu ya- tağa 

fırlattı. Gözü dönmüş adam üstündekileri çıkarırken Gül direniyordu. Ferhat bu 

şekilde amacına ulaşamayacağını anlayınca kadının boğazını kesti maket 

bıçağıyla. Maket bıçağı kırılmıştı, genç kadın ise hala çırpını- yordu. Maket bıçağı 

kırılır fırlatıp atan Ferhat, cebinden sustalı çıkardı ve az önce başladığı işi 

bitirmek üzere kadının boğazını kesti. Artık hareket etmiyordu genç kadın. 



Ferhat ise o an yaptığının farkına varmıştı, telaşa kapıldı. Tecavüz etmeye 

cesaret edemedi, yaptığı şeyden midesi bulanmış- tı. Yatağın üzerindeki kırık 

maket bıçağını da alıp banyoya koştu. Yüzünü yıkadı, aynaya baktı. 

Gömleğindeki kanı fark etti. Hemen üzerinden çı- karıp tekrar yatak odasına 

gitti. Ağlamaya başladı, gömleği orada bırakıp evin içinde dolaşırken ne 

yapacağını düşünmeye başlamıştı. Olaya hırsızlık süsü vermesi gerektiğini 

düşündü. Salonun köşesinde duvara dayalı duran gitarı fark etti önce. Sonra da 

masanın üzerindeki dizüstü bilgisayarı gördü. Çok vakti yoktu, hemen evden 

çıkması gerekiyordu. Başka bir yeri karıştır- madan gitarı ve bilgisayarı alıp çıktı 

evden. 

25 yaşındaki Ferhat B, yapılan yaklaşık 3-4 saatlik sorguda, ilk etapta olayı inkar 

etmiş, ancak sonra maktuleyi kendisinin tek başına öldürdüğü- nü itiraf etmişti. 

Gül ile birlikte olmak istediğini ancak kadının kendisini reddetmesi üzerine bunu 

gururuna yediremediğini anlattı Ferhat. Reddedil- diği günün gecesi, Gül’ün 

evine konuşmak için gittiğini, Gül’ün kendisine 

  

ters davranması üzerine bir anda çıldırarak kapıyı zorlayıp içeri girdiğini söyledi. 

Olay anını her ayrıntısıyla anlatan Ferhat, Gül’ü öldürdükten son- ra korktuğunu 

ve pişman olduğunu, olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla da bilgisayar ve gitarı 

aldığını söyledi. Gitarı ve olayda kullanmış olduğu sustalı bıçağı evin 

yakınlarındaki bir çöp konteynerine atmıştı. Dizüstü bil- gisayarı ertesi gün, 

kendi ikametinin yakınında bulunan ikinci el bilgisayar alım satımı yapan şahsa 

sattığını itiraf etti. Olayın şoku nedeniyle ise, ilk kullandığı maket bıçağı ile kanlı 

gömleğini evden almak Ferhat’ın aklına gelmemişti. Bu önemli delillerin olay 

mahallinde bulunması ve Ferhat’ın paniğe kapılıp işi bırakması da Ferhat’ı ele 

veren şey olmuştu. Ferhat B. tu- tuklanarak cezaevi gönderildi; genç öğretmen 

Gül Ceren Karakaş’ın cena- zesi ise ailesi, yakınları, öğretmen arkadaşları ve 

öğrencilerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. 

 

OLMAK YA DA OLMAMAK 



“KİMSELER” 

 

“ Biri olamamak nasıldır bilir misiniz? Yıllarca “biri” olmak için ça- lışmak 

ama kimse tarafından umursanmamak nasıl bir şeydir? Hiç düşün- dünüz mü 

bunu? Etrafınıza bir bakın, birileri vardır hep çevrenizde, ama içlerinden “biri” 

olabilmiş kaç kişi vardır sizce? Kendimi var etmek, herke- se kendimi kanıtlamak 

için çok uğraştım. Eğitimsiz, cahil birini kim, niye kale alsın ki? Sonra alıştım; bu 

koca şehirde bir tek parası olan “görünür” olabiliyordu çünkü. Ama görünür 

olabilmek adına para kazanmak için de şans verilmiyordu benim gibi 

görünmezlere...” Yazdığı bu cümleleri hay- kırmak istiyordu Erol. Ama yine 

kimsenin umursamayacağını biliyordu. O da “biri” olma sevdasından vazgeçip, 

“kimse” olarak yaşadı hayatını, başka şansı yoktu. 

Orada burada çalıştı yıllarca; çok kazanmıyordu ama evime ekmek ge- 

tirebilecek durumdaydı en azından. 50 yaşına geldiğinde, otopark görev- liliği 

yapmaya başladı. Gün boyu ayaktaydı ama bundan önceki işlerine göre daha az 

yorucuydu. Akşamları da kahvede oyun oynayıp sohbet eder- ken atıyordu o 

yorgunluğunu. Kahveden arkadaşları olan Muhlis, Yusuf ve Tarık’la takılırdı 

genelde. Hepsi ondan gençti, Yusuf ve Tarık’la arasında neredeyse 20 yaş vardı. 

Onlar da günlük işlerde çalışıyorlar ve genelde işsiz geziyorlardı. Onlar da Erol 

gibi “biri” olma ve saygı görme hayalleri kuruyorlardı hep. Ama bu hayalleri 

gerçeğe dönüştürmek için çabaladıkları da söylenemezdi. Muhlis 37 yaşında ve 

işsizdi. Ailesini geçindiremiyor, bu yüzden de sürekli eşiyle kavga ediyordu. 

Kendini alkole teslim etmiş- ti, acılarını böyle dindireceğini düşünüyordu. Tarık 

30 yaşındaydı, anasız babasız büyümüştü. Yaşam hevesi olmayan genç bir 

adamdı, uzun süre ha- 

  

mallık yapmıştı ama şimdi o da işsizdi. Yusuf 32 yaşındaydı, inşaat işçisiy- di. 

Küçük bir köyden gelmişti İstanbul’a; bu koca şehre gelirken taşıdığı iş bulma, 

zengin olma umudu yavaş yavaş kaybolmuştu. 3 kuruş için her şeyi yapacak 

durumdaydı. 

Bu dörtlüyü birleştiren şey kaderleri ve hayalleriydi belki de. “Kader bir gün 



bizim yüzümüze de gülecek mi be abi?” diye sorup dururlardı Erol’a. Sessiz 

kalırdı Erol o anlarda... Bu sohbetler arttıkça, Erol’un hır-  sı ve düşünceleri su 

yüzüne çıkmaya başladı zamanla. Ona en çok koyan da amcasının kızının zengin 

bir iş adamıyla evli olmasıydı. O bir baltaya sap olamamışken, kuzeni hiçbir şey 

yapmaya gerek kalmadan “biri” olu- vermişti. Zengindi, saygı görüyordu, 

hayatını yaşıyordu. Haksızlıktı bu! Evlerine giderdi ara sıra, o görkemli köşk gibi 

eve. Erol’a iyi davranırdı amcakızı ve ailesi. İyi kalpli, sevecen, yardımsever 

insanlar olarak bili- nirlerdi, diğer akrabalarına olduğu gibi Erol’a da maddi 

anlamda yardım- da bulunurlardı kimi zaman. Ama Erol içten içe onu küçük 

gördüklerini, acıdıklarını düşünürdü ve bunu gururuna yediremezdi. “ Amcamın 

kızı ve müstakbel eşi Mehmet Bey! Ülkenin en büyük baklava dükkanı zincirinin 

sahibi! Onlarda olan şans niye bende yok?” 

Amcakızı ve ailesiyle arası iyiydi Erol’un. Yıllarca evlerine gider ge- lirdi ama son 

zamanlarda olduğu kadar rahatsız etmemişti hiç bu maddi farklılıklar. Akrabası 

servet içinde yaşıyor, Erol ise sürünüyordu. Kahvede çocuklarla konuşa konuşa, 

daha da siniri bozulmaya başlamıştı bu duru- ma. En yakınlarından birinin hayatı 

güllük gülistanlıktı ama o, yarım asır- lık ömründe bir güncük olsun dertsiz, 

tasasız, gönlünce yaşamamıştı hiç. Arkadaşlarıyla konuşmadığı zamanlarda, 

kendisiyle konuşuyordu: “Bunu yapabilirsin Erol, sen de zengin olabilirsin! Bu 

yaşına kadar çalıştın da ne oldu? Biraz da sen sür hayatın keyfini oğlum. Sadece 

risk alman lazım, ondan sonra her şey çok güzel olacak...” Ve bir karar aldı, bir 

süredir dü- şündüğü ama cesaret edemediği şeyi yapacaktı. 

 

FİDYECİLİK OYUNU 

Hayalleri çok uzun sürmedi ne yazık ki. Eylemini gerçekleştirmişti ama tam 

emeline ulaşacakken aynasızlar binmişti tepesine. Zengin olmaya sa- atler kala 

hapsi boylamıştı. Hayatının değişeceğini düşünüyordu, öyle de oldu. Ama deniz 

manzaralı bir evde oturmak yerine, kalabalık bir koğuşta yaşayacaktı artık. 

  

Her şey çok hızlı gelişmişti. Muhlis’le beraber çay içtikleri kafeden kalkıp aracına 

bindiklerinde polis önlerini kesmişti. Bileklerine vurulan kelepçe ile Erol’un da 

hayalleri sona ermişti. Sorgusunda direnmişti Erol konuşmamak için, ama 



arkadaşı Muhlis korkusundan anlatmıştı yaptıkla- rını bir bir. 

Bir çay bahçesinde toplanmışlardı o gün: 

Muhlis: Erol abi, hayırdır bizi niye topladın burada? Yusuf: Hayırdır abi, bir şey 

mi var? Söylesene. 

Erol: Yaklaşın hele yanıma. Şimdi anlatacaklarım aramızda kalacak ta- mam mı? 

Tarık: Tamam Erol Abi, meraklandırma insanı haydi anlat. Erol: Size hayatınızın 

teklifini yapmaya geldim. 

Yusuf: Neymiş abi bu teklif? Muhlis: Sus da anlatsın adam! 

Erol: Üç kuruş için insanların ağız kokusunu çekmekten sıkıldınız değil mi? 

Tarık: Evet abi, her gün bunu konuşmuyor muyuz zaten? 

Erol: İnsanların size acımasından, itilip kakılmaktan nefret ediyorsunuz değil mi? 

Yusuf: Abi sadede gelsen? 

Erol: Hani bana “Kader bizim yüzümüze ne zaman gülecek?” diye so- rup 

duruyordunuz ya, o gün çok yakın olabilir çocuklar. 

Muhlis: Bilmece gibi konuşmasana Erol! 

Erol: Benim amcakızı, trilyonluk bir ailenin gelini. Baklavacılıktan ser- vet 

yaptılar. 

Muhlis: Bize ne ya milletin servetinden! Bunu için mi çağırdın bizi? 

Erol: Hayatınızı kurtarmak için çağırdım oğlum. İşin başındaki adamı kaçırıp 

fidye isteyeceğiz. 

Yusuf: Hangi işin başındaki adamı? 

  

Erol: Kimden bahsettim ben az önce? Amcamın kızının kocasını diyo- rum! 

Tarık: Olur mu abi öyle şey? Anında polis tepemize biner... 

Erol: “Polise giderseniz adamı bir daha göremezsiniz” deriz. Fidyeyi de paşa 

paşa öderler. Para bol onlarda. 



Muhlis: Emin misin Erol? Tehlikeli bak bu iş. 

Erol: Risk almamız lazım beyler, yoksa bu hayat böyle sürer gider. Ben her şeyi 

düşündüm; adam eve kaçta gider, kaçta çıkar, hepsini not aldım. Her sabah 

dokuz, dokuz buçuk gibi evden çıkıp imalathaneye gidiyor. İşte o sırada 

kaçıracağız. 

Tarık: Olur mu abi bu iş? Yakalanırsak yıllarca içerde yatarız. Erol: Siz dediklerimi 

yapın, hiç bir şey olmaz. 

Muhlis: Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı zaten artık. Tamam, ben varım! 

Bu gizli konuşmayı yaptıktan sonra hemen planı yapmaya başlamış- lardı. İş 

adamı Mehmet Bey’i sabah evinden çıkarken kaçıracaklardı. Ama kaçırdıktan 

sonra nereye götüreceklerdi? Silivri’de oturuyordu hepsi, ama şehir merkezinde 

saklayamazlardı kurbanlarını. Muhlis, Tekirdağ istikame- tinde Semizkumlar 

mevkiinde köhne ve boş bir bina olduğunu söylemiş, orasının güvenlikli 

olabileceğini düşünmüştü. Herkes Muhlis’in teklifini uygun gördü. Plan yapıldı; 

Muhlis, Tarık ve Yusuf Mehmet Bey’i kaçı- racak, Erol ortalarda 

görünmeyecekti. Erol’u tanıyordu sonuçta Mehmet Bey, daha fazla riske 

girmemeleri gerekiyordu. 

14 Ekim 2008... Mehmet Bey için sıradan bir gündü. Ailece yapılan kahvaltıdan 

sonra evinden çıkıp işine gitmek üzere aracına bindi Mehmet Bey. Üç kişi 

tarafından dikkatlice izlendiğinden haberi yoktu. Arabada bekleyen Muhlis, 

Yusuf ve Tarık tedirgin ve heyecanlı bir şekilde Mehmet Bey’in Selimpaşa’daki 

evinden çıkıp arabaya binmesiyle takibe başladı. İnsanların olmadığı, ıssız bir 

yolda Mehmet Bey’in önünü kesecek ve kaçı- racaklardı. Mehmet Bey, takip 

edildiğini fark etmeden ormanlık yola sap- tığında, direksiyondaki Yusuf 

arabayla arkadan hızla yaklaşıp, direksiyonu Mehmet Bey’in arabasının önüne 

doğru kırdı. Mehmet Bey çarpmamak için frene basıp durduğu anda, Muhlis ve 

Tarık araçtan inip kurbanının ara- 

  

cına doğru yaklaştı. 

Mehmet: Kardeşim, nedir derdiniz? Çeksenize arabanızı... 

Muhlis ve Tarık, Mehmet Bey’in arabasının kapısını açarken Mehmet Bey 



şaşkındı. Onu yakasından tutup dışarı çıkardılar. 

Mehmet: Ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Eşkıya mısınız? Tarık: Kes sesini. 

Tarık Mehmet Bey’i kollarından tutarken, Muhlis de elindeki çuvalı kurbanının 

kafasına geçirmeye çalışıyordu. 

Mehmet: Ne istiyorsunuz benden? Beni başka biriyle karıştırdınız gali- ba, bana 

neden bunu yapıyorsunuz? Ben size ne yaptım? 

Tarık: Bir şey yapmadın ama bundan sonra yapacaksın! Hayatımızı 

kurtaracaksın sen! 

Muhlis, Mehmet Bey’in ellerini de bağladıktan sonra yaka paça ta- şıyarak kendi 

araçlarına bindirdiler. Muhlis, Mehmet Bey’i etkisiz hale getirmeye çalışırken 

Tarık da kurbanının aracını aldı ve yola koyuldular. Durum Erol’a telefonla 

bildirilmişti. Erol Silivri meydanındaki kafede ça- yını yudumlarken, suç ortakları 

Mehmet Bey’i Tekirdağ yolu üzerindeki boş binanın bodrumuna götürdü. Plana 

göre Tarık ve Yusuf kurbanlarının yanında kalacak, Muhlis de Erol’un yanına 

gidip fidye isteme eylemini ger- çekleştirecekti. Ölüm korkusuyla şoka giren iş 

adamı, götürüldüğü yerde elleri ve ayakları zincirlerle bağlanırken kendisini 

kaçıranlara yalvarıyor- du. Kurtulmak için her şeyi yapacağını söylüyordu. Ama 

kurtulmak için daha önünde günler vardı. 

Mehmet: Allah’ınızı severseniz bırakın beni. Çoluğum çocuğum var. 

Ne isterseniz veririm... 

Muhlis: Hacı bir sus. Sorun çıkarmazsan, bir iki güne kadar ailene ka- vuşursun 

ya da hakkın rahmetine kavuşursun. 

Mehmet: Kimsiniz siz, ne istiyorsunuz benden? 

Tarık: Para istiyoruz para! Sen ve senin gibiler köşklerde yaşarken, biz aç aç 

dolaşıyoruz sokaklarda. Kimse adam yerine koymuyor bizi! 

Yusuf: Senin sofralarında bir kuş sütü eksikken bizim ağzımıza atacak bir lokma 

ekmeğimiz yok anladın mı? Adalet mi ulan bu! 

  

İş adamını arka tarafta bir odaya kilitledikten sonra Muhlis, Erol’la buluşmak 



için Silivri’ye geri döndü. Tarık ve Yusuf plana uygun olarak Mehmet’in yanında 

kaldılar. Erol ve Muhlis akşam olmasını beklediler. Ailesinin, lakabı Hacı olan 

Mehmet Bey’i merak etmesini istiyorlardı. Böylece işleri daha da kolaylaşacaktı, 

yaptıkları işte ciddi olduklarını herkes anlayacaktı. Erol hava iyice karardığında 

Mehmet Bey’in evini arattırdı Muhlis’e ankesörlü telefondan: “ Hacı baba iyi, 

biraz sonra sizi arattıracağız.” Başka hiçbir şey söylemeden kapatmışlardı 

telefonu. Ailesi Hacı Mehmet’in o gün işe gitmediğini öğrenmişti iş yerinden. 

Zaten gün boyu merak içinde bir haber beklemişlerdi, Hacı’nın hayatından 

şüphe etmeye başlamışlardı. Gelen telefonla Hacının hayatta olduğunu 

öğrenme- leri üzerine biraz rahatlamış olsalar da, kaçırılma olayı nedeniyle 

telaşa kapılmışlardı. 

Erol, Mehmet Bey’in ailesiyle telefonda görüştürülmesi konusunda verdiği 

talimatla Muhlis’i tekrar Tarık’ların yanına gönderdi. 

Muhlis: Patron ailesiyle görüştürün dedi. Hacının telefonu sende mi? Tarık: 

Burada, pilini çıkardım. Cep telefonu kapalı olsa bile nerede ol- 

duğunu buluyormuş polis. Haberlerde izlemiştim. 

Muhlis: Aferin sana. Yusuf nerede? Tarık: Dolaşmaya çıktı, gelir birazdan. 

Muhlis: Girip çıkıp durmayın şu binaya oğlum, dikkat çekeceksiniz. Tarık: 

Bunaldık abi ne yapalım. 

Bu sırada Tarık telefonun bataryasını yerine takıp Muhlis’e uzatıyordu. 

Gün boyu aç ve susuz bırakılmış olan hacının yanına gittiler birlikte. 

Muhlis: Hacı, ailenle görüştüreceğim seni. Mehmet: Bırakın gideyim. Ne 

isterseniz veririm... 

Muhlis: O gün de gelecek Hacı. Parayı getirsinler, sen sağ biz selamet. 

Tarık: Yüzümüzü gördün Hacı, ama biz de seni tanıyoruz, aileni bili- yoruz. Bu iş 

bitince, bizi ihbar edersen, Allah’ıma kitabına bütün sülaleni gebertirim. 

Muhlis: Bak şimdi sana söyleyeceklerimi aynen tekrarlayacaksın. Baş- ka bir şey 

söylersen, hacı maçı dinlemem. Anlaştık mı? 

  



Mehmet: Tamam anladım. Sen ne dersen onu söyleyeceğim. 

Hacı Mehmet telefonu eline aldığında Muhlis’in söylediklerini aynen tekrar etti: 

“Oğlum, beni kaçırdılar. Ancak polise ya da basına haber ver- meyin. Kaçıran 

şahıslar size ne yapmanız gerektiğini bildirecekler. Ne isterlerse yapın!” Bu 

cümlelerden sonra Muhlis, hacının elinden telefonu kaparak aldı. 

Muhlis: Aferin Hacı, işte bu kadar. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Mehmet: Beni ne 

zaman bırakacaksınız? 

Tarık: Parayı alınca tabii. Ne zaman öderlerse o zaman gidersin. 

Bu telefon görüşmesinden sonra Muhlis tekrar dışarı çıktı. Silivri tara- fına gidip 

bir başka ankesörlü telefondan hacının ailesini aradı. Telefona çıkan Mehmet 

Bey’in oğluna, eğer babasının başına bir şey gelmesini is- temiyorlarsa iki gün 

içinde 1 Milyon Dolar hazırlamalarını, aksi takdirde bir daha babasını 

göremeyeceklerini söyleyip telefonu kapattı. Aile üyeleri ise çoktan polise 

bildirimde bulunmuş, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği’ne müracaat etmişlerdi. 

Fidyeciler, bu ihtimali hiç düşünmemişlerdi bile. Erol ve arkadaşları iki gün 

bekleyeceklerdi. Bu süre içinde hacıyı elleri ve ayak- ları zincirle bağlı olarak 

tutacaklar ve çok gerekmedikçe yemek vermeye- ceklerdi. 

 

TİTİZ ÇALIŞMALAR 

Fidyeciler iki günlük bekleme süresinde dönüşümlü olarak hacının gardiyanlığını 

yaparken, polis mağdur ailesinin ihbarı üzerine harekete geçmişti. Gerekli 

araştırmaların yapılabilmesi için öncelikle mağdurun ak- rabalarını, yakın 

çevresinde bulunanları, işyerinde çalışanları, özellikle Bü- yükçekmece ve Silivri 

bölgesinde oturanların ikamet adreslerini kontrol et- mişti. Özellikle Silivri 

bölgesinde yoğunlaşırmıştır, çünkü mağdurun evine yapılan aramaların Silivri 

bölgesindeki ankesörlü telefonlardan yapıldığı tespit edilmişti. Bu da mağdurun 

bu civarda tutulduğu ihtimalini güçlendi- riyordu. Mehmet Bey’in Silivri ve 

civarında ikamet eden akrabaları polis tarafından mercek altına alındı. 

Mağdurun ailesiyle görüşülerek o bölgede yaşayan aile üyeleri değerlendirildi. 

Fidye için kaçırılma olaylarının pek çoğu ölümle sonuçlandığı için dedektifler 

olaya titizlikle yaklaşmak zorundaydı. Mağdur aileyle yapılan 



  

görüşme sonucunda birkaç isim şüpheli olarak uzaktan takip edilmeye baş- 

landı. Özellikle bir isim dedektiflerin dikkatini çekmişti. Silivri meydanın- daki bir 

çay bahçesinde oturan şahıs ve arkadaşının tedirgin hareketlerin- den 

şüphelenen dedektifler, şahısları bir süre izlemeye karar vermişti. 

Şüpheli şahıslar çay bahçesinde bir süre oturduktan sonra kalkıp bir telefoncu 

dükkanına geçerek oradan bir iki cihaz ve telefon hattı aldı. Ardından siyah 

renkli bir araca binerek E-5 karayolundan Tekirdağ istikametine yöneldiler. 

Şüphelilerin davranışlarına bir anlam veremiyordu dedektifler. Takip daha 

heyecanlı bir hal almaya başlamıştı onlar için. Tekirdağ istikametine belirli bir 

süre gittikten sonra Semizkumlar mevkiinden tekrar geriye dönerek D-100 

karayoluna geçtiler. Orada bulunan bir benzin istasyonuna aracı park ettiler, 

şahıslardan biri araçtan inerek elinde bir poşetle, hemen istasyonun aşağı 

tarafında bulunan sokağın içine girmişti. Orada depo gibi tabir edilen bir binanın 

içerisinde ahşaptan yapılı bir kapıyı çalmasını, kapıyı açan şahsa elindeki poşeti 

teslim ettikten sonra tedirgin hareketlerle, etrafını gözetler şekilde hemen 

dışarı doğru çıkmasını izleyen dedektifler, bu iki şahsın bir işler çevirdiğinden 

emindi. Yine de harekete geçmek için daha fazla delile ihtiyacı vardı polisin. 

Yanlış her hareket, mağdurun hayatını tehlikeye sokabilirdi. Dedektifler şüpheli 

şahsın tekrar araca binmesi üzerine takibe devam etti.  Araç  belirli bir süre 

ilerledikten sonra Büyükçekmece istikametine yönelmişti. Büyükçekmece’de bir 

site içerisine girdiler. Burada araçta bulunan bir şüpheli, yanında bulunan mavi 

renkli başka araca bindi. 

 

ZENGİNLİĞE SAATLER KALA 

Erol: Yarın bitiririz bu işi. Elveda fakirlik, merhaba zenginlik... 

Muhlis: Bir an önce bitsin de kurtulalım şu işten. Uzadıkça gerilmeye başladım. 

Erol: Sen payına düşen parayla neler yapacağını düşün. Muhlis: Neyse, ne 

yapıyoruz şimdi? 

Erol: Hacının arabayı saklamamız lazım. Muhlis: Depoya götürelim? 

Erol: Olmaz, dikkat çekebilir. En iyisi otoparkı olan kalabalık bir yere koymak. 



Orada dikkat çekmez... 

  

Muhlis: İyi düşündün abi. Arabayı bıraktığımız yerin yakınında büyük bir site var. 

Otoparkı araba dolu. 

Erol: Güzel, kimse kimseyi tanımaz orada. Haydi, kalk gidiyoruz. 

İkili kalkıp arabaya bindiğinde polis de takipteydi. Hacının arabasının olduğu 

yere vardıklarında Erol diğer araca geçti. Muhlis önde, Erol diğer araçla 

arkasında, polis ise en arkada yola koyularak zincirleme bir takip başladı. 

Muhlis’in bahsettiği otoparka vardıklarında, Erol aracı park edip anahtarı cebine 

attı ve tekrar Muhlis’in aracına bindi. Bu sırada polis, bu gizemli mavi aracın 

plakasını araştırıyordu. Merkezden gelen haberle yapı- lan araştırma sonucu, 

şüpheliler tarafından otoparka park edilen mavi ara- cın mağdurun arabası 

olduğu ortaya çıkmıştı. Artık polis doğru iz peşinde olduğundan emindi. Polisin 

harekete geçmesi için elinde yeterli delil vardı artık. Gerekli izinler alındıktan 

sonra operasyon için düğmeye basıldı. An- cak polisin çok dikkatli olması 

gerekiyordu. İş adamı Hacı Mehmet Bey’in hayatını tehlikeye atmamak için hiç 

hata yapmamaları gerekiyordu. O es- nada gerekli tedbirleri alındıktan sonra 

şahıslar durdurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. 

Polis, Erol F. ve Muhlis K.’yı gözaltına alarak operasyonun ilk ayağını 

tamamlamıştı. Sırada çok daha ciddi bir operasyon vardı: Mehmet Bey’i sağ 

salim kurtarmak ve ailesiyle buluşturmak. Erol işlediği suçu kabul etmezken, 

Muhlis’in dili çözülüvermişti ilk sorgusunda. Yaptıklarından pişman olan adamın 

verdiği ifade ve adres üzerine polis ekipleri tekrar  harekete geçmişlerdi. Gerekli 

güvenlik tedbirleri alındıktan sonra polis, gittiği ikametin tahta kapısını kırarak 

içeri girmiş ve silahsız olan Tarık 

E. ile Yusuf S. ‹yi kıskıvrak yakalamıştı. Kimsenin burnu dahi kanamadan 

operasyon tamamlanmıştı; ancak mağdur iş adamı karanlık odada yoktu. Arka 

taraftan cılız bir ses gelmişti o an: “Buradayım!”. İş adamı Mehmet 

D. karanlıkta elleri ve ayaklarından zincirlenmiş olarak bitap bir şekilde bulundu. 

Aç susuz bırakılan mağdur, polisleri karşısında görünce oldukça şaşırmıştı. 

Çünkü yarım saat önce filmlerdeki gibi bir kurtuluş hayal ediyor ve dua 

ediyordu. Duası kabul olmuştu! Mağdurun elleri ve ayakları zincir- lerle bağlı bir 



şekilde yerde çömeltilmiş bir vaziyette beklediği görüldü. Zincirler yüzünden el 

ve ayak bileklerinde morluklar oluşmuş, aç bırakıl- dığı için zayıf düşmüştü 

zengin iş adamı. Hemen hastaneye sevk edildi. 

Bu sırada diğer şüpheliler de Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği’ne götü- rülmüştü. 

Şahıslar sorgusunda bu olayı planlı bir şekilde hazırladıklarını, 

  

özellikle bu olayın Erol F. tarafından planlandığını, Erol F.’nin mağdurun 

hanımının amcasının oğlu olduğunu itiraf etmişlerdi. Mehmet D., zaman zaman 

evine girip çıkan, ekmeğini yiyen, eşinin amcasının oğlu tarafından kaçırılmış, 

insanlık dışı bir şekilde günlerce aç susuz bırakılmış, zincire vurulmuştu. Ama 

şahıslar amaçlarına ulaşmamış dedektiflerin titiz çalış- ması sonucu yakalanarak, 

suçlarının cezasını çekmeleri için adalete teslim edilmişlerdi. Şahıslar daha 

sonra Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilmiş, oradan da tutuklanarak 

Metris Cezaevi’ne gönderilmişti. 

Kaçırılmasından üç gün sonra sağ salim kurtarılan Mehmet Bey ise, 

yaşadıklarının şokuyla sarsılmış ve psikolojik tedavi görmeye başlamıştı. 

İyiliksever iş adamı akrabası tarafından kaçırılmış olduğuna hala inanamı- yordu. 

Biraz kendisini toparladıktan sonra kendisini fidyecilerin elinden kurtaran Gasp 

Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti. Minnettarlığını da polis ekiplerine bir 

tepsi baklava ikram ederek göstermişti, her şey tatlıya bağlanmıştı... 

Erol yaptıklarından pişman olmuştu, diğerleri de tabi. Ama son pişman- lık fayda 

etmiyordu ne yazık ki. Zengin olma hayallerinin, hırslarının kur- banı olmuşlardı. 

Toplumda kendilerini var edemeyen, “biri” olamayan bu insanlar, sonunda 

“hiç” olmuşlardı... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    EMEKLİLİK, PARK, AĞAÇ, ARKADAŞ 

Halil, 60 yaşındaydı. Emekliliğinin tadını çıkarıyor, ailesiyle bilhassa da 

torunlarıyla vakit geçiriyordu. Zorlu çalışma yaşamından sonra hayalini kurduğu 

uzun bir tatile girmişti. 



EMEKLİLİK 

Halil belediyede otobüs şoförüydü. Yıllarca, gün içinde defalarca aynı 

güzergahta gidip gelmişti. Sıcakta soğukta teklemeden hep direksiyon ba- 

şındaydı. İnsanların tatil yaptığı zamanlarda o çalışmak zorundaydı. Bay- 

ramlarda dahi ailesiyle bir arada olamıyordu. Ama sonunda onun da emek- lilik 

günü gelmişti. Yıllarca hayalini kurduğu tatil artık başlamıştı. 

İki kızı vardı, ikisi de evliydi. Birinin bir çocuğu diğerinin de üç çocuğu vardı. Halil 

şimdiye kadar torunlarıyla geçirmediği vakitlerin acısını çı- karıyordu. Eşiyle 

uzun süren kahvaltılar, akşam yemeklerine hafta sonları çocukları ve torunları 

da katılıyordu. Aceleyle yapılan kahvaltılar, yorgun- lukla yenen akşam 

yemekleri yerini keyifli zamanlara bırakmıştı. 

Halil: Hanım zaten yemeklerini yemekten alamıyorum kendimi bir de kızlarla 

birlikte hazırlayınca ayrı bir güzel oluyor. 

Halil’in eşi: Nerede kilo alıyorsun maşallah yaşına göre çakı gibisin. Kızları 

gülüşürler. 

Büyük kız: Ooo, annecim. 

Halil: Kızım annen beni nasıl görüyorsa varil gibi göbeği baklava tep- sisi gibi 

görüyor. 

  

Halil’in eşi: Aman sen de abartma. 

Torunları; en büyüğü kız diğerleri erkek 12,10, 6 ve 5 yaşlarındalardı. 

Torunlarıyla evde oynadığı oyunları kimi zaman parkta devam ettiriyor- lardı. 

Onlarla yorucu oyun oynamak Halil’e aksine dinlendirici geliyordu. Salıncak 

hızlanırken atılan çığlıklar sanki hoş ve dingin bir müzikti. 

(Halil ve torunları parkta) 

Halil: Tatlım sen neden kardeşlerinle oynamıyorsun da burada oturu- yorsun. 

En büyük torun: Dede sen de mi fark etmiyorsun? Halil: Neyi kızım? 

Torun: Dedeciğim ben büyüdüm ve genç kız oldum artık! 



Halil: Tabi kızım fark ettim, fark ettim. ( gülmemek için kendini zor tutar) 

Torun: Onlar oynarken gel de biz de sohbet edelim, olur mu? 

 

PARK 

Parkta gündüzleri çocuklar oyun oynuyor, kadınlar piknik yapıyor, ak- şamları da 

parası herhangi bir mekanda içmeye yetmeyenler aldıkları bira- larla burada 

keyif yapıyorlardı. Akşamları gündüzleri olduğu gibi değildi tabi; boş gezenler, 

ne olduğu belli olmayanlar parkta takılıyordu. Özellikle yaz aylarında evi 

olmayanların da yatacak yeri yine bu parktı. 

Halil de sadece emeklilik maaşıyla geçindiği için parkta içmek cebine uyuyordu. 

Cebi gibi aslında keyfine de uyuyordu. Özellikle yaz akşamları daha da çok 

gidiyordu parka. Dışarıdaki sıcak ağaçların arasında kendini tatlı bir serinliğe 

bırakıyordu. 

Gündüzleri torunlarıyla eğleniyor, akşamları da tek başına parkta bir- kaç bira 

içip kafasını dinliyordu. Kimi zaman kendine yeni arkadaşlar edi- niyor, 

kendiliğinden gelişen sohbetler ediliyor, ağaçların içinde dünyadan 

uzaklaşılıyordu. 

Halil: Delikanlı yanına oturabilir miyim? 

Halil’in yeni arkadaşı: Buyur amca, keyfine bak. Ben de demleniyorum... 

  

Halil: Ben de eşlik edeyim sana. Bunun çerezi, muhabbettir. Halil kutuyu açar, 

karşısındakine doğru kaldırır. 

Halil: Afiyet olsun… (İçerler) 

Halil: Bu civar da mı oturuyorsun? Daha önce görmedim seni buralarda. 

Arkadaşı: İlerideki bir fırında çalışıyorum. Canım bira isteyince, bir iki tane 

attırıyorum burada. 

Halil: Açık havanın keyfi bir başka oluyor. 

Arkadaşı: Birahaneye verecek para olmayınca, başka alternatif kalmı- yor… 



Halil: Öyle deme delikanlı burası da hiç fena sayılmaz. 

Arkadaşı: Şöyle arkadaşlarımla ağız tadıyla bir bara falan gidebilsey- dim, orada 

eğlenseydik, sonra başkaları gibi arabalarımıza hadi o da olma- dı taksiye atlayıp 

evlerimize dağılsaydık güzel olmaz mıydı? 

Halil: Tabi gençsin anlıyorum seni; ama unutma elindekilerden mem- nun 

olmalısın. 

Arkadaşı: Neyimden memnun olayım ki? Halil: Ailen nerede oturuyor? 

Arkadaşı: Ailem yok. Halil: Görüşmüyor musun? 

Arkadaşı: İstesem de görüşemem zaten. Halil: Neden? 

Arkadaşı: Senin de mi ailen yok? 

Halil: Neden sorularıma cevap vermekten kaçıyorsun? Arkadaşı: Ne yapacaksın 

ki bunları merak ediyorsun? Halil: Başka bira içer misin? 

  

ARKADAŞ 

Halil, parkta içtiği akşamlar kendine yeni arkadaşlar buluyordu. On- larla sohbet 

edip başka hayatları dinliyordu. Arkadaşlarının huyları tabi  ki değişik değişik 

oluyordu; ama Halil çok da aldırış etmiyordu. Genelde genç arkadaşlar edinmeyi 

tercih ediyordu; çünkü onların heyecanı daha çok hoşuna gidiyordu. 

Halil’in en son arkadaşı Murat adında bir delikanlıydı. Murat’ın ge- celeri bir 

fırında çalışıyor. Evi olmadığı için de diğer çalışanlar gittiğinde fırında uyuyordu. 

Havalar güzel olduğu zamanlar genelde parka gidiyor hatta orada uyuduğu 

zamanlar oluyordu. 

Murat’ın ailesi hayalinde dahi yoktu. Temel birkaç şey dışında ailesine dair pek 

fikri yoktu. Beş kardeşlerdi; kardeşlerinin en küçüğüydü. Babası, Murat 

annesinin karnındayken yıllardır sürdürdüğü yasak aşkı için yuva- sını terk 

etmişti. Annesi bakamadığı için akrabaları diğer dört kardeşinin bakımını 

üstlenmiş ve Almanya’ya götürmüşlerdi. Murat doğduktan sonra annesi geçici 

işler bulmaya başladı. Ama kendisinin de bilmediği bir sorun vardı; Murat’ın 

annesinin önceden önlenebilir hastalığı gün geçtikçe ilerle- miş ve sonunda 



canına mal olmuştu. 

Murat diğer kardeşleri kadar şanslı değildi. Akrabaları artık ortada yok- tu. 

Çocuk esirgeme kurumundan başka çare sunulmamıştı ona. Zaten tercih 

yapabilecek bir yaşta da değildi. 13 – 14 yaşlarına geldiğinde sokaklarda kendi 

hayatını kurmak için esirgeme kurumundan kaçtı. Kimi zaman çalış- tığı yerde 

kalıyor kimi zaman boş bulduğu bir bankanın girişinde yatıyor- du. Havalar 

ısındığı dönemlerde ise parklar vazgeçilmez oluyordu. 

Murat babasının ne iş yaptığını bile bilmiyordu. Aslında o hayalini bile kuramasa 

da babası eğer onlara gerçekten sahip çıksaydı. Şu anda Murat çaresizlikten 

kalabileceği yeri seçemese de o zaman başka nerede gezebili- rim diye yer 

seçebilecek kadar zengin olabilirdi. 

Babası holding sahibi olmasa da bir hayli zengindi. İstanbul’un belirli 

mekanlarında ün yapmış lokantaları vardı. Evi terk ettikten sonra sırasıyla 

hepsini batırdı ve eksiye düştü. Hala uğruna çocuklarını bıraktığı kadınla evli 

ancak yatak odaları bile ayrılmış durumda. Eskisi gibi lokantalarda patronluk 

yapamıyor. Artık sadece garsonluk yapabiliyor. 

Babasının bu durumunu bilmese de Murat’ın da isteyeceği şey pek farklı 

olmazdı. Yaşıtları üniversiteye giderken o gününü nasıl geçireceğini 

  

düşünüyor. Yapabildiği tek sosyal aktivitesi yevmiyesinden bir iki bira alıp 

yeşillikler içinde kafasını dinleyip dünyadan belki de yaşamından uzaklaş- mak. 

Parkta tek başına otururken hayal bile kurmazdı. Sadece gökyüzüne ya da etrafa 

boş boş bakardı. Çünkü kurduğu hayallerden sonraki gerçek ha- yata dönüş onu 

daha çok yıkıyordu. İçine kapanık sessiz bir delikanlıydı. Çok fazla arkadaş 

edinmeyi sevmez, fazla konuşmazdı. 

Bir gün yine bir parkta oturmuş etrafı izlerken yanına bir adam geldi. Adam: 

Delikanlı yanına oturabilir miyim? 

Murat: Buyur amca, keyfine bak. Ben de demleniyorum... Murat: Ben de eşlik 

edeyim sana. Bunun çerezi, muhabbettir. 

Adam kutuyu açar, Murat’a doğru birasını kaldırır. Murat da birasını kaldırır. 



Adam: Afiyet olsun… 

Murat hiçbir şey söylemeden sadece birasından bir yudum daha alır. Adam: Bu 

civar da mı oturuyorsun? Daha önce görmedim seni bura- 

larda. 

Murat: İlerideki bir fırında çalışıyorum. Canım bira isteyince, bir iki tane 

attırıyorum burada. 

Adam: Açık havanın keyfi bir başka oluyor. 

Murat: Birahaneye verecek para olmayınca, başka alternatif kalmıyor… Adam: 

Öyle deme delikanlı burası da hiç fena sayılmaz. 

Murat: Şöyle arkadaşlarımla ağız tadıyla bir bara falan gidebilseydim, orada 

eğlenseydik, sonra başkaları gibi arabalarımıza hadi o da olmadı tak- siye atlayıp 

evlerimize dağılsaydık güzel olmaz mıydı? 

Adam: Tabi gençsin anlıyorum seni; ama unutma elindekilerden mem- nun 

olmalısın. 

Murat: Neyimden memnun olayım ki? Adam: Ailen nerede oturuyor? 

  

Murat: Ailem yok. 

Adam: Görüşmüyor musun? 

Murat: İstesem de görüşemem zaten. Adam: Neden? 

Murat: Senin de mi ailen yok? 

Adam: Neden sorularıma cevap vermekten kaçıyorsun? Murat: Ne yapacaksın 

ki bunları merak ediyorsun? 

Adam: Başka bira içer misin? 

Murat neredeyse sadece sorulara sorularla cevap vererek sohbeti kısır döngüye 

çevirir. Karşısındaki adam da ısrarla sorularının cevabını almaya çalışır. Murat 

çok da oralı olmadan kendi bildiğini okur. 

 



AĞAÇ 

Halil kendisine bulduğu arkadaşıyla ısrarla sohbet etmeye çalışır. Arka- daşının 

biraz ilginç olduğunu kabul etmiştir; ama yine de ne olursa olsun durumu 

garipser. Muhabbetlerini sürdürebilmek için biten biralarına ek yapmak ister. 

Halil: Başka bira içer misin? 

Murat: Bende para yok, ısmarlarsan, sabaha kadar içerim burada. Halil: 

Maşallah. Bekle o zaman şuradaki büfeden alıp geleyim. Murat: Olur. 

Halil biraları aldıktan sonra Murat’ın yanına gelir 

Halil: Delikanlı bankta oturmaktan sırtım ağrıdı şu ağaçların orda şöyle yerde 

rahatça otursak olmaz mı? 

Murat: Olur. 

Kalkıp kendilerine ağaçların arasında bir yer seçerler. Oturduktan sonra Halil 

muhabbete kaldığı yerden devam eder. 

Halil: Bak bu kadar muhabbet ediyoruz hala adımızı bilmiyoruz. Ben Halil. 

  

Murat: Murat. 

Halil: Demek aile yok? Murat: Yok amcacım yok. 

Halil: Hiç arkadaşında mı yok? 

Murat: Genelde çalıştığım yerler sürekli değiştiği için arkadaş da ol- muyor. 

Halil: E kız arkadaşın? 

Murat: Benim gibi çulsuzu kim ne yapsın? 

Halil: Olur mu canım? Gönül işi bu… Kaç yaşındasın? Murat: 21… 

30 TEMMUZ 2005 

30.07.2005 günü öğlen saatlerinde Kağıthane ilçesinde, bir şahsın yarı çıplak bir 

vaziyette bıçakla öldürülmüş olduğunu öğrenen polis, bunun  üzerine olay 

yerine giderek çalışmaya başladı. Olay yerine gidildiğinde maktulün 



pantolonunun dizlerine kadar sıyrılmış olduğu ve vücudunun de- ğişik 

yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş olduğu görüldü. 

Parka genelde değişik halk gruplarından insanların takıldığını, eğlen- mek, 

dinlenmek amaçlı konularının haricinde gece geç saatlerde alkol al- mak için 

boşta gezen insanlarında takıldığı bilgisine ulaşıldı. 

Maktulün açık kimliğini belirlemek hiç de zor olmadı; çünkü maktulün nüfus 

cüzdanı hala üzerindeydi. Hatta parası ve telefonu da… Kimlik tespit edildikten 

sonra, maktulün emekli olduğu, eşiyle birlikte yaşadığı ve belirli akşamlarda tek 

başına bu parka giderek alkol aldığı öğrenildi. 

Maktul Halil Bektaş isminde bir emekliydi. Eşi o gece çok merak et- mişti; ancak 

kızlarını telaşlandırmamak için beklemeye karar vermişti. Saatler ilerledikçe 

iyice umutsuzluğa düşmüş ve kocasının eve gelmediği haberini vermişti. 

Ancak durum garip görünüyordu. Üzerindeki eşyaları durduğuna göre bu bir 

gasp olayı değildi. Soruşturma sonucunda Halil’in kimseyle bir hu- sumetinin 

olmadığı aksine sevilen biri olduğu anlaşıldı. 

  

Maktul Halil Bektaş’ın cesedi Şişli Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp dok- toru 

tarafından üzerindeki gerekli incelemeler yapıldıktan sonra olay yeri inceleme 

ekiplerinin görevlilerince olay yeri çevresindeki deliller toplan- dıktan sonra 

maktulün cesedi adli tıp morguna kaldırılmıştır. 

Park içerisinde yapılan çalışmalar da bize ışık tutabilecek herhangi bir maddi 

delile ulaşılamadı; fakat yine de ekipler birlikte kurmuş olduğu ça- lışma 

takımında, görev paylaşımı yaparak, park ve park civarındaki ve par- ka değişik 

zamanlarda gelen seyyar satıcılar da dahil olmak üzere, değişik iş grupları 

üzerine bir çalışma başlatıldı. 

Amaç; parka gelen ve değişik, şüpheli hareketlerde bulunan kişiliklerin, öte 

yandan da iş yelpazesiyle alakalı bir harita çizmekti. Bu amaç doğrultu- sunda 

ekipler çalışırken, birçok seyyar satıcının ve belediye görevlilerinin ifadesine 

başvurdu. 

Bu esnada ekipler yapmış oldukları çalışmaları değerlendirmek ama- cıyla bir 

kahvede bulundukları esnada, çay ocağı işleten bir kişi, görevli- lere yapılan 



çalışmaya faydalı olabilecek bir bilgisinin olduğunu söyledi. 

Görevliler çaycıyı dinlediğinde olaydan bir gün sonrasında bir gencin 

kahvehaneye gelerek, sabah kahvehaneye getirilen bütün gazeteleri tek tek 

tedirgin bir şekilde incelediğini ve bu parkta işlenen cinayetle alakalı ga- 

zetelere herhangi bir haberin yansıyıp, yansımadığını sorduğunu öğrendi. 

Genç: Geçen gün şu parkta işlenen cinayeti merak ettim. Gazetelere çıktı mı? 

Çaycı: Niye merak ettin ki o cinayeti... Genç: Hiç öylesine sordum. 

Çaycı: Yok, haber maber görmedim. Sabah sabah cinayet tellalına çat- 

tık. 

Genç: Hayret bir şey ya! Al çayın parasını… ( masaya bir lira bırakıp 

ardına bakarak tedirgin bir şekilde gider) 

 

DELİKANLI 

Halil: E kız arkadaşın? 

Murat: Benim gibi çulsuzu kim ne yapsın? 

  

Halil: Olur mu canım? Gönül işi bu… Kaç yaşındasın? Murat: 21… 

Halil: Aslan gibi delikanlısın! 

Murat: Amca ne aslanı ne kaplanı… Cebin boş olunca kimse aslan falan 

dinlemez. 

Halil: Uzat bakıyım pazılarını. 

Murat pazılarını şişirerek uzatır. Halil pazılarını kontrol edercesine par- 

maklarıyla dokunur. 

Halil: Bak kimde var bu pazılar? Yakışıklısın da. Hiç arkadaşın olmadı mı? 

Murat: Boş ver be amca, içelim hadi. 



Halil: E oğlum işini nasıl görüyorsun sen? Bu yakışıklılıkla kendim hallediyorum 

deme sakın! 

Murat: Amca yeter ama ne yapacaksın? 

Halil, Murat’ın tişörtünün altında kalan pazılarını tekrar kontrol et- mek için 

elini uzatır. Fakat bu sefer elini kolunun üzerinde gezdirir. Murat ne olduğunu 

anlayamaz kafasını döndürür. Halil, hiç ona bakmadan elini Murat’ın kasıklarına 

doğru uzatır. 

Murat: Şerefsiz, bunak herif ne yapıyorsun sen?! Murat sinirle hemen kalkar. 

Halil: Neden bu kadar sinirleniyorsun ki? Gel biraz eğlenelim işte. Halil de ayağa 

kalkar, Murat’ı kolundan çeker. 

Halil: Bedava biraları içerken iyiydi değil mi? Hesap ödeme vakti de- likanlı! 

Murat: Allah belanı versin! Bak def ol! 

Halil ve Murat kavga etmeye başlarlar. Halil Murat’ın boğazını sıkar- ken Murat 

yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Halil’e saplar. Halil’in bir anda elleri çözülür. 

Ama Murat hızını alamaz ve bunun üzerine defalarca bıçağı saplar. Kendisine 

yapılanı kabullenemez. Halil’in pantolonunu sıyırır. Fa- kat düşündüğünü 

yapamaz. Hemen oradan uzaklaşır. 

  

TEDİRGİNLİK 

Çaycının söyledikleri üzerine yoğunlaşan polis eşkali belirler ve kimlik tespiti için 

çalışmalarını sürdürür. 

Açık kimliği, nerede ne iş yaptığı tespit edilerek şahıs fiziki takibe alın- mıştır. 

Murat A. isimli şahıs fiziki takibe alındığında herhangi belirli bir ikamet adresi 

olmadığından dolayı sabıka kaydı araştırılmıştır. Daha önce- den piyasaya sahte 

Türk parası sürmekten, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan kaydının 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

Yapılan takipler sonucunda yakalanan Murat A. Polise çekinmeden ola- yı bir bir 

anlatmıştır. Halil Bektaş’ı bıçaklayarak öldüren Murat A. arkasın- da delil 

bırakmamıştı ama merakı, kendisini ele vermesine neden olmuştu. 



 

ROL YAPMANIN DA BÖYLESİ! 

ZENGİN GÖNÜLLER 

 

İstanbul Fatih’te yaşıyorlardı. Beş kişilik bir aileydiler. Yoksulluk 

sınırındaydılar, tek katlı ahşap, derme çatma bir evde yaşıyorlardı. Baba Serdar 

inşaat işçiliği yaparken, anne Filiz de evlere temizliğe gidiyordu. Çocukların en 

büyüğü olan Sait lise son sınıftaydı, okul  sonraları  mahalle bakkalında çıraklık 

yaparak ailesine destek olmaya çalışıyordu. Kardeşi Sevil, liseyi yarıda 

bırakmıştı. Okumak istemiyordu, ev işleriyle ilgileniyordu annesi çalıştığı için. Bir 

de evin en küçüğü Alpay vardı; henüz 11 yaşındaydı ama erken büyümek 

zorunda kalmıştı. İlkokul 5. sınıfa gidiyordu. Genelde neşeli bir çocuktu, ama ara 

sıra yaptığı yaramazlıklar, taşkınlıklar hoş görülürdü bütün aile üyeleri 

tarafından. Evinin neşe kaynağıydı bu küçük çocuk. “Büyüyüp de küçülmüş” 

derdi herkes ona. 

Fakirlikti tek derdi ailenin. Ama her zaman şükretmesini bilirlerdi. Gö- nülleri 

zengin, iyi insanlardı hepsi. Yaşadıkları mahalle varoş sayılırdı, ama oradan 

başka yerde de yaşayamazlardı. En büyük oğlan olan Sait, olgun bir çocuktu. 

Ailesine maddi anlamda yardımcı olmaya çalışıyor, en azından kendi harçlığını 

çıkarıyordu bakkalda çıraklık yaparak. Bir yandan da ders- lerine çok önem 

veriyordu; okuyup büyük adam olacak, ailesini sefaletten kurtaracaktı. Sevil ara 

sıra isyan ederdi parasızlıktan, ergenlik dönemindey- di, güzel kıyafetler giymek, 

beğenilmek istiyordu. Ama komşuların verdiği eski kıyafetleri giymek 

zorundaydı. Gençliğinin tadını çıkaramadığı için iyice içine kapanmıştı. Alpay ise 

abisine özeniyordu. Onun gibi ailesine destek olmak, çalışmak istiyordu ama aile 

buna müsaade etmiyordu, Alpay henüz çok küçüktü. Ailenin toplam geliri, 

ancak kiraya ve faturalara yeti- 

  

yordu. Anne ve baba, çocuklarının iyi okuyup güzel meslekler edinmesini, tek 

umutları çocuklarıydı onların. Bu nedenle Sevil’in okumak istememesi tepkiyle 



karşılanmıştı anne ve baba tarafından. Çoğu baba “Kız çocuğu okuyup da ne 

yapacak?” diye düşünürken, Sevil’in babası onu okutmak istiyordu maddi 

sıkıntılarına rağmen. Ama söz geçiremediler kızlarına. Se- vil de evde “küçük 

anne” rolünü üstlenmişti. Evin tüm yükü ona kalmıştı zamanla, annesi her gün 

sabahtan akşama kadar çalışıyordu çünkü. Bunun yanı sıra kardeşi Alpay’la da 

ilgileniyordu Sevil. 

 

SEVGİ DOLU BİR AİLE 

2008 yılının 22 Ekim günü, her zamanki gibi Sevil kahvaltı sofrası-   nı 

hazırlamıştı. Ailece oturulan sofrada herkesin yüzü gülüyordu. Güneşli güzel bir 

gündü. Çocukların okulu tatildi ama anne ve baba çalışmak zo- rundaydı, Sait de 

işe gidecekti. Gün boyunca beraber olabildikleri saatler kahvaltı ve akşam 

yemeği saatleriydi, bu yüzden mutluydular. Yorucu bir günün öncesinde keyifli 

sohbetler yapılıyordu. 

Anne: Kızım kalk çay koyuver. Bak babanın çayı bitmiş. 

Sevil: Tamam anneciğim. Haydi, siz de çekin çaylarınızı da bir daha 

kalkmayayım. 

Alpay: Ablam benim, gül ablam benim... 

Baba: Yağcılıkla iş yaptırmayı nasıl da biliyor kerata. Ne yapacaksın bugün 

bakalım, okul da yok... 

Alpay: Bilmem, top oynarız mahallede çocuklarla. Baba: Top peşinde 

koştururken ödevler ne oluyor? Alpay: Çoktan yaptım babacık. 

Baba: Sene sonunda karneyi göreceğiz. Kaç tane zayıf getireceksin ba- kalım? 

Alpay: Ayıpsın baba. Ne zaman zayıf getirdik? Anne: Geçen seneyi unuttun 

galiba oğluşum? Alpay: Hoca kıllık yaptı yoksa ben geçecektim... 

Sevil: Nasıl konuşmak o öyle kıllık falan? Nereden öğreniyorsun bu sokak ağzını 

sen? 

  

Baba: Bırak konuşsun, karneyi görünce de biz konuşuruz. 



Sait: Akıllıdır benim kardeşim, bu sene zayıf getirmez. Ben de yardım ederim. 

Anne: Haydi haydi bitirin kahvaltınızı, ben geç kalıyorum. Sait: Sen de çok 

çalışıyorsun anneciğim. 

Anne: Ev başka türlü nasıl dönecek oğlum? Çalışacağız... Baba: Hanım, biz neyiz 

burada? Bostan korkuluğu muyuz? 

Anne: Senin getirdiğin parayla ev döner mi bey? Şimdi bile zor doyu- ruyoruz 

karnımızı. Neyse haydi Sait, sen de geç kalma kızmasın patronun. Kızım sen de 

toparlarsın etrafı olur mu? 

Sevil: Tamam anne yaa. Komşular gelip toparlamıyor zaten, ben yapı- yorum 

her şeyi. 

Anne: Sızlanmaya da utanmıyor şuna bak. Bırakmasaydın okulu evla- dım, 

resmen yalvardık sana oku diye ama nafile. Madem okumayacaksın, ev işi 

yapacaksın tabi. 

Baba: Tamam tamam, sabah sabah ağzımızın tadını bozmayalım. Be- nim de 

bahçede biraz işim var, sonra işe gideceğim. 

Baba Serdar, bütün çocuklarını ve eşini öptükten sonra arka bahçeye çıkıp odun 

kesmeye başladı. Anne Filiz hemen hazırlanıp, büyük oğluy- la beraber işe 

gitmek üzere yola koyuldu. Sevil ortalığı toparlarken Alpay televizyon izlemeye 

daldı. İzlediği film bittikten sonra, önce babasına ba- kacağını sonra da 

arkadaşlarıyla top oynayacağını söyleyerek evden çıktı, yani herkes öyle 

zannediyordu... 

 

“LANETLİ GÜN” 

- Oğlum kayıp. Onu hiç gördünüz mü? Şu boylarda… 

- 2 gündür oğlum kayıp. 11 yaşında, onu buralarda gördünüz mü? 

- Bu resim sizde kalsın, görürseniz Allah rızası için haber verin... 

- Canım oğlum, neredesin? Çık gel. Seni çok özledim oğlum benim… Bir 

baba oğlunu arıyordu sokaklarda... Elinde A4 kağıda basılı oğlunun 



fotoğrafıyla, mahalle mahalle dolaşıyordu bütün semti. Top oynamak için 

  

dışarı çıkan Alpay, o gün bir daha evine dönmemişti. Baba Serdar, oğlunu 

bulmaya çalışıyordu. Tanıdık tanımadık herkese sordu soruşturdu. Nereye 

gitmişti Alpay? Bir yerde oyuna mı dalmıştı, yoksa evden ve yoksulluk- tan mı 

kaçmıştı? Belki de kaçırılmıştı! Küçük oğulları kaybolan anne baba polise 

gitmemişti ilk üç gün. Oğullarının çıkıp geleceğini düşünüyorlardı çünkü cahilce. 

Baba dayanamadı sonunda ve olaydan üç gün sonra polise gitti. Asayiş Şube 

Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne giderek 11 yaşında- ki Alpay D. isimli oğlunun 

22.11.2008 tarihinde top oynamak için evden çıktığını ve o günden sonra eve 

gelmediğini belirttiği bir dilekçe verdi. Oğlunun kaçırılmış olabileceğini 

düşünüyordu ve hayatından endişe edi- yordu acılı baba. Peki, ama baba, 

oğlunun kayıp olduğunu polise bildirmek için neden üç gün beklemişti? Asıl 

önemli soru ise Alpay’ın şimdi nerede olduğu ve ne yaptığıydı? Babanın 

başvurusu üzerine dedektifler hemen harekete geçti. Dilekçeye istinaden aile 

fertleri Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği’ne çağrıldı. Aile fertlerinin anlatacakları 

çok önemliydi. Alpay’ın ortadan kaybolmasıyla ilgili ipucu yakalayabilirdi 

dedektifler. 

Anne, baba ve evin büyük oğlu, olay günü kahvaltıdan sonra işe git- tiklerini ve 

Alpay’ı en son evde gördüklerini söylemişti. Kız kardeş Sevil ise kahvaltıdan 

sonra kendisinin temizlik yaptığı sırada, Alpay’ın tele- vizyon izlemeye 

başladığını ve saat 15.00 gibi kardeşi Alpay’ın top oy- namak için dışarı 

çıkacağını söyleyerek evden ayrıldığını belirtti. Bütün aile bir an önce Alpay’ın 

bulunmasını, yeniden fakir ama mutlu bir aile olmayı umut ediyordu. En büyük 

zenginlik mutlu bir aileydi onlar için. Aile fertlerinden herhangi bir ipucuna 

ulaşamadı dedektifler. Kaçmış ya da kaçırılmış olma ihtimali değerlendiriliyordu. 

Belki bir ipucuna rastla- nır diye Alpay’ın okuluna gitmeye karar verdi polisler. 

Okul müdürü ve sınıf öğretmenleriyle yapılan görüşmede Alpay’ın derslerinin iyi 

olduğu, arkadaşlarıyla iyi geçindiği, uysal bir çocuk olduğu bilgilerine ulaşıldı. 

Yine okul arkadaşlarıyla yapılan görüşmelerde arkadaşları, Alpay’la iyi 

geçindiklerini, kötü bir diyalogları olmadığını, Alpay’ın evden kaçabile- cek bir 

çocuk olmadığını söylediler. Daha sonra Alpay’ın kaçmış olduğu şüphesi 

akıllardan silinmeye başlandı. Alpay evden kaçmadıysa, kaçılmış olma ihtimali 

güçleniyordu. Peki, ama neden ne niçin kaçırılmış olabilirdi Alpay? Son yıllardaki 



kaçırılma olayları genellikle fidye amaçlıydı; ancak Alpay’ın ailesinin durumu 

ortadaydı. Zaten fidye için de üç gün boyunca herhangi bir telefon almamıştı 

aile. Organ mafyası olabilir mi sorusu geldi akıllara. Küçük çocuğun hayatı söz 

konusu olduğu için dedektifler elinden 

  

geldiğince hızlı davranmaya çalışıyordu. Bütün ihtimaller düşünülerek Fa- tih ve 

çevre semtlerdeki mobese kayıtları, havalimanı iç ve dış hatları, oto- garların 

güvenlik kamera sistemlerini tek tek kontrol altına alındı. Alpay’ın en son 

çekilmiş fotoğrafına benzeyen ve kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiselere 

sahip çocuk yüzleri tarandı ancak Alpay’ın hiçbir görüntüsüne rastlanılamadı ne 

yazık ki. Yer yarılmış içine girmişti sanki Alpay. Ortadan kaybolduğu gün de 

kimse görmemişti onu. Mahalle sakinleriyle tek tek görüşüldü ancak bir sonuca 

varılamadı. Söylediği gibi arkadaşlarıyla top falan da oynamamıştı o gün Alpay. 

 

ESRARENGİZ MESAJ 

Aile üyeleri perişan olmuştu. Gece gündüz dua ediyorlardı Alpay’ın sağ salim 

bulunması için. Kardeşine çok düşkün olan Sevil’in de psikolojisi bozulmuş 

gibiydi. Tuhaf davranışlar sergiliyordu genç kız. Bazen kendi kendine konuştuğu 

oluyordu ama kimse anlamıyordu ne dediğini. Hemen hemen her gün de 

temizlik yapıyordu evde. Ailesi, kızlarının kendisini oya- lamak için bunu 

yaptığını düşünüyordu başlarda. 

Anne: Sana bir haller oldu kızım; her gün her gün temizlik yapıyorsun, odaya 

kokular sıkıyorsun. 

Sevil: Ne olacak ki anne? Geçen gün halıya süt döktüm yanlışlıkla, sil- dim ama 

çıkmadı. Burnuma geliyor bazen kokusu, onu siliyordum. 

Anne: İyice kafayı yedin sende. Bizim derdimiz ne, senin derdin ne? Sevil: Ben 

ne yaptığımı biliyor muyum anne? Alpay aklımdan hiç çık- 

mıyor ki! 

Anne: Bulacağız kızım bulacağız. Allah’ın izniyle çıkıp gelecek bir gün. Hepimiz 

perişan olduk, geçecek bu günler... 



Sait: Bu evde bir koku var. Leş gibi bir şey kokuyor! 

Sevil: Fare ölüsüdür abi. Zehir koymuştum, onu yiyip ölmüştür. Sait: Ne 

fareymiş ama! 

Anne: Bizim koku duyacak halimiz mi var oğlum! Yüreğimiz yanıyor. Sait: Öyle 

annem öyle de, midem bulandı kokudan. 

Sevil: Sen merak etme. Ben yarın o fareyi bulup atarım. 

  

Aile üyeleri acısından ne konuşacaklarını, neye kafayı takacaklarını şa- 

şırmışlardı. Huzurları kaçmıştı, hepsinin sinirleri çok gergindi. Bir akşam sessizce 

oturuyordu bütün aile. Anne feryat figan ağlıyordu: “Oğlumu bulun bana, 

canımı getirin bana! Dön artık yuvana Alpay’ım…” Baba ise oğlunun fotoğrafı 

elinde, sessizce döküyordu gözyaşlarını. Sait koltuğa uzanmış, göz- lerini tavana 

dikmiş donuk donuk bakıyordu. Sevil de ağlamaktan perişan olmuştu, yüzünü 

yıkayıp kendine gelmek için tuvalete gitti. O sırada Sevil’in cep telefonunun 

mesaj sesi duyuldu. Kimse umursamamıştı. Sevil tuvaletten döndükten sonra 

sehpanın üzerinde duran telefonunu eline alıp çığlık attı: “Canım ablam seni çok 

seviyorum, merak etmeyin beni. Annemler de ağla- masın artık. Çok para 

kazanıp kurtaracağım sizi.” yazıyordu mesajda! Anne ve baba gözyaşlarıyla 

karışık tebessüm etmeye başladılar. 

Anne: Oğlum, canım benim! 

Baba: Numarası gözüküyor mu kızım? Numarasına bak! Sevil: Var baba. 

Baba: Söyle numarayı kızım hemen arayalım! Kuzum benim, biricik oğlum! 

Yaşıyormuş Allah’ım, şükürler olsun… 

Baba Serdar, hemen numaraya bakıp kendi telefonundan arama yaptı. Ama ne 

yazık ki telefona ulaşılmıyordu; ya kapalıydı ya da kapsama alanı dışındaydı. 

Yine de aile üyeleri, oğullarının hayatta olduğunu düşündükleri için küçük bir 

sevinç yaşadılar. 

 

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI 



Günler birbirini kovalıyordu, ancak Alpay’dan hala bir haber yoktu. Polis elinden 

geleni yapmasına rağmen hiçbir ipucuna ulaşamamıştı. Or- tada hiçbir delil ya 

da görgü tanığı yoktu. Dışarıda hiçbir ize rastlayama- yan polis de, aile üzerine 

yoğunlaşmaya karar verdi. Aile üyelerinin her hareketi dikkatlice izleniyordu 

dedektifler tarafından. Bu sırada acılı aile de çareyi televizyon programlarında 

arıyordu. Kayıp kişileri bulan, küsleri barıştıran, sorunlara çözüm üreten bir 

televizyon programına katıldı Anne Filiz ve kızı Sevil. Gazete ve televizyonlar 

aracılığıyla oğluna ve oğlunu görenlere çağrılarda bulunuyor, adeta 

yalvarıyorlardı. Bir ay boyunca her gün programa katılan anne-kız canlı yayında 

gözyaşı döküyor, fenalık ge- çiriyordu. Artık anne Filiz sadece ilaçlarla ayakta 

durabiliyordu. Kızı Sevil ise annesini teselli etmeye çalışıyordu. 

  

Bu arada acılı aile talihsiz bir olay daha yaşamıştı. Baba Serdar’ın so- kak sokak 

dolaşıp oğlunu aradığı, anne Filiz’in komşularında ayık tutulma- ya çalışıldığı bir 

gün Sevil evde tek başınayken evin bahçesinden dumanlar yükselmeye başladığı 

görülmüştü. Alevler kısa sürede bahçeye yayılmıştı. Ancak mahalle halkının 

çabaları sonunda itfaiye gelmeden yangın söndü- rülmüştü. Aile üyeleri 

Alpay’dan sonra bir de kızları Sevil’in acısını yaşa- yacaktı neredeyse! Neyse ki 

ucuz atlatılmıştı olay. 

Dedektiflerin araştırmaları sürerken bir yandan da mağdur aile mer- cek altına 

alınmıştı. Tekrar ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrıldılar. Alpay’ın 

kaybolmasından sonra evde olan bir değişiklik olup olmadığı soruldu aile 

üyelerine. Aile üyeleri ile tek tek görüşülüyordu; çünkü aynı anda görüşülürse 

ağız birliği yapabilirlerdi. Tabii ki bunlar aile içi şiddet ihtimaline dayanılarak 

düşünülüyordu, aile üyeleri gerçekten masum da olabilirdi. Aile üyeleri üzgün 

olduğunu söylediği görüşmelerinde Sevil’in cep telefonuna gelen mesajdan 

bahsettiler. Bu mesaj, Alpay’ın kaçırılmış olma ihtimalini de çürütüyordu. Ama 

onun ağzıyla yazıkmış bir mesaj da olabilirdi bu, dedektifleri yanıltmak için. Belki 

de para vaadiyle birileri ta- rafından kandırılmış ve kendi rızasıyla ayrılmıştı 

evden Alpay? Bu mesaj bir ipucu olabilirdi. Ama mesajın geldiği telefon 

numarasına ulaşılamıyor- du. Mesaj niye babaya gelmiyor da Sevil’e geliyordu? 

Bu soru Sevil üze- rinde yoğunlaşılmasına neden oldu. Anneleri çalıştığı için 

Alpay’a ablası Sevil annelik yapmıştı. Kardeşini o büyütmüştü kaybolduğu güne 

kadar. Alpay’ı gören en son kişinin ablası olan Sevil olduğu da göz önüne alına- 



rak, Alpay’ın kaybolduğu günden itibaren Sevil’in davranışları hakkında diğer 

aile üyelerine sorular sorulmaya başlandı. Anne, baba ve abi, Sevil üzerine 

gidilmesine anlam verememiş hatta tepkisel davranışlardı; ancak yine de 

olanları anlattılar. Sevil’in, Alpay kaybolduktan sonra evde sürekli temizlik 

yaptığını, hemen hemen her gün evin içine oda spreyi sıktığını söylediler. En son 

Sevil’le görüşme yaptı polisler, olay gününü tekrar an- latmasını istediler ondan. 

İlk sorgusunda söylediklerini tekrarladı Sevil, ağlıyordu. Polisler, “Bak Sevil, 

Alpay evden çıktığı zaman gideceği gü- zergahlardaki kamera kayıtlarını izledik, 

herhangi bir şekilde kameralarda kardeşinin görüntüsü yok. Söylediklerinin 

doğru olması mümkün değil, ya- lan söylüyorsun!” sözleriyle genç kızı 

zorlamaya çalıştılar. Sevil ise sadece ağlıyordu. 

  

ACI TESADÜF 

Tekrar ifadeleri alındıktan sonra eve dönen aile üyeleri, evde aynı kötü kokuyu 

almaya başladı. Sevil ölü farelerden kaynaklandığını söylemişti bu kokunun. 

Baba ve oğlu fare ölülerini bulup atmak için etrafa bakınmaya başladı. Annenin 

ise bunu umursayacak hali yoktu. Ağlayarak kaçırılan oğ- lunun odasına gitti. 

Oğlunun yatağına uzanıp onun elbiselerini kokluyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 

Gözü bir an kızı için hazırladığı çeyiz sandığı- nın önündeki kan lekesine takıldı. 

Havayı kokladığında o pis kokunun, ço- cuklarının odasında daha yoğun 

olduğunu fark etti ve gözyaşlarını silerek sandığa yaklaştı. “Ölü fare, sandığın 

altında bir yerde olsa gerek” diye dü- şündü. Sandığı çekip altına baktı, hiçbir 

şey yoktu; ama sandığın alt tarafın- dan kan sızıyordu. Sandığı açtığında korkunç 

manzarayla karşılaştı. Birkaç elbise altında oğlunun cansız bedeni duruyordu! 

Kokan ceset çürümeye başlamıştı! Anne Filiz çığlık attığı an yere yığıldı ve 

bayıldı. Sese koşan baba ve oğul ise gördüğü manzara karşısında şoka girmişti. 

Sevil annesi- nin çığlığından anlamıştı durumu ve koşarak evden uzaklaştı. 11 

yaşındaki bir çocuk böyle bir ölümü hak etmiyordu. İşin daha acı boyutu, 

günlerce Alpay’ı arayan aile, içlerinde yaşayan katili fark etmemişti. Sokaklarda 

günlerce aranan Alpay, oysa ailenin hemen yanı başında, çeyiz sandığında 

bulunmayı beklemişti günlerce. Acı bir tesadüftü bu! Sandık açılmasaydı kim 

bilir daha ne kadar orada duracaktı oğullarının cesedi. Durum hemen polise 

bildirildi ve birkaç saat sonra genç kız bulunarak emniyete getirildi. Polis, aile 

üyelerinin linç girişimine karşı genç kızı koruma altına aldı. 



Evet, Alpay’ın katili 17 yaşındaki öz ablası Sevil’di! Ama bu korkunç cinayeti 

neden işlemişti? Dahası neden kardeşinin cesedini kendi çeyiz sandığında 

saklamıştı? Bu işte tek başına mıydı yoksa başkaları da var mıy- dı? Sorgusunda 

uzun süre ağlama ve sinir krizlerine giren katil genç kız, kendisine geldiğinde 

olayı detaylarıyla anlatmaya başladı. 

 

ROL YAPMANIN DA BÖYLESİ! 

“Olay günü kardeşimin elinde poşetler gördüm. Onlarla dışarı çıkacak- tı. Ne 

olduğunu sordum, söylemedi. Çekip aldım ben de. Poşetleri açınca içinde beyaz 

una benzer bir malzeme gördüm. Poşetleri banyodaki klozete döktüm. 

Uyuşturucu madde olduklarını düşündüm. Satacaktım ben onları diyerek 

üzerime yürüdü. Belli ki birileri benim küçük kardeşimi kandır- mıştı iş 

yaptırmak için. Cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı bana. Aklım 

  

almıyordu, evimizin sevimli çocuğu bir anda canavara dönüşmüştü. O bı- çakla 

üzerime doğru gelince boğuştuk biraz. Olay yatak odasında meydana geldi. 

Elindeki bıçak da babama aitti. O sırada evde kimse yoktu. Babam bahçedeydi. 

Bir süre boğuştuk, yakamdan tutmuştu, var gücümle ittirdim. Bu sırada 

kardeşim yere düştü. Kafasını yere çarptı. Elindeki bıçağı çek- mek istediğimde, 

kardeşim vermek istemedi. Kendisine doğru çekti. Bıçak kardeşimin karnına 

saplandı. Kazayla olmuştu her şey. Bıçağın, Alpay’ın bedenine ne kadar girdiğini 

hatırlamıyorum. Bıçağı çıkarttım. Yerde hare- ketsiz yatıyordu. Bileğine baktım 

nabzı atmıyordu sanki. Elini kaldırıp bı- raktığımda, düşüyordu. Öldü sandım. 

Panik içindeydim. “Canım kardeşim benim, gül ablanı affet. İstemeden oldu, 

affet beni bir tanem” dedim… Ne yapacağımı bilemedim o an. Kardeşimin katili 

olmuştum! Aileme bir şey söyleyemezdim. Alpay’ı çok seviyorlardı, yaptığım 

şeyi öğrenirlerse beni yaşatmazlardı. O korkuyla Alpay’ı yerden kaldırıp çeyiz 

sandığına koy- dum. Sandığa koyup kapattıktan sonra içerden inleme sesi 

duydum, henüz yaşıyordu. Ama artık yapacak bir şey yoktu. Onu orada öylece 

ölüme terk ettim! Bir saat sonra gidip baktığımda da ölmüştü zaten. Ailemden 

kork- tuğum için Alpay’ın top oynamak için evden çıktığını söyledim herkese. 

Böylece olay benden çıkmış olacaktı, kaçtığını ya da kaçırıldığını düşüne- 

ceklerdi. Öyle de oldu.” 



“Kan lekelerini sildim o gün ama sanki çıkmıyordu bir türlü! Bu yüz- den sık sık 

temizlik yapıyordum. Kan lekesi sızıp duruyordu sandıktan. Pis bir koku 

yayılmaya başlamıştı sandıktan. Sürekli parfüm sıkıyordum her tarafa. Sandığı 

çıkaramadım günlerce evden. Ne yapacağımı bilmiyordum. Evi yakmak istedim 

sonunda! Böylece kardeşimin cesedinden de, vicdan azabımdan da 

kurtulacaktım. Kardeşime kavuşacaktım cayır cayır yanarak. Bir gün evde 

yalnızken bahçeyi ateşe verdim, ama komşular yangını erken fark edip 

müdahale ettiler ve yangını söndürdüler.” 

Kardeşini evdeki çeyiz sandığına koyan abla Sevil, ailesini de kar- deşinin 

ortadan kaybolduğu yalanını uydurmuştu. Peki, cep telefonuna Alpay’dan 

geliyormuş gibi gönderilen mesajlar nasıl gelmişti acaba? Baş- ka biri daha mı 

vardı bu olayın içinde? 

“Ceset kokusu her duyulduğunda panikliyordum. Şüpheli davranışla- rım 

ailemin dikkatini çekmişti. Bir gün dışarıdan başkasının adına kayıtlı, kime ait 

olduğunu bilmediğim bir sim kart aldım ve eski bir telefon bul- dum. Sim kartı o 

telefona taktım, herkes evdeyken telefonumu aile fertle- 

  

rinin göreceği şekilde masanın üzerine koyup, lavaboya gittim. Kimsenin haberi 

olmadığı bu telefondan, kendi telefonuma mesaj gönderdim. Ailem bu mesajı 

gördüğünde benden şüphelenmeyecekti. Zaten herkes Alpay’ın bir yerlerde 

yaşıyor olduğunu ve bir gün eve döneceğini düşünüyordu. Bu düşünceyi daha 

da sağlamlaştırarak üzerimdeki dikkati dağıtmaya çalıştım. Daha sonra o 

telefonu, sim kartıyla birlikte bilmediğim bir yerde attım. Arkamda iz bırakmak 

istemiyordum.” 

Cep telefonuna Alpay’dan mesaj geliyormuş gibi göstererek kendini te- mize 

çıkarmaya çalışmıştı abla Sevil. Aileyi inandırmıştı ama dedektiflerin 

kendisinden şüphelenmesine neden olmuştu. Şüpheli davranışları ve davra- nış 

bozuklukları bir yana, onu ele veren asıl şey bu mesajdı. Yaşı tutmadığı için yazılı 

ifadesi alınamayan Sevil’in anlattıkları karşısında herkesin kanı donmuştu. Genç 

kız pişmandı… 

“Kardeşimle biz aynı odada kalırdık. Olaydan sonra bir ay boyunca yine Alpay ile 

aynı odada kalmaya devam ettim. Çünkü dikkat çekmek- ten korkuyordum. 



Ancak bütün psikolojim bozuldu. Çoğu gece kardeşimin bana seslendiğini 

duyuyordum. Sandığın içinden yalvarıyordu sanki bana onu çıkarmam için. 

Duyduklarımın gerçek olmadığını biliyordum, o öl- müştü. Fakat bir ay boyunca 

hiç uyuyamadım. Çok pişmanım…” 

 

AİLE DRAMI 

Televizyon ve gazetelere de haber olan bu acı olay sonrası psikiyatrist uzmanlar 

çeşitli haberlerde açıklamalar yapmaya başlamıştı. Bunun nor- mal bir 

psikolojiyle yapılabilecek bir şey olmadığını; bıçaklama olayının kaza sonucu 

gerçekleşmesi söz konusu olsa bile bir ay boyunca Sevil’in cesedi odasında 

saklamasının, kokuları örtmeye çalışmasının, kanları sil- mesinin genç kızın 

psikolojisini bozacağını söylüyorlardı. Cinayet bir anlık öfkenin sonucunda 

gerçekleşmiş olsa da, katilin bir ay boyunca o cesetle yaşamasının, onda ciddi 

problemler yarattığından söze diyorlardı. Öldür- düğü kardeşiyle birlikte 

yaşaması, kişinin gerçeği değerlendirme yetisinde ne kadar bir zorlanma 

içerisinde olduğunu gösterir. Adli Tıp raporlarından sonra durum ortaya 

çıkacaktı. Savcı elbette Sevil’in akli durumunun araş- tırılmasını isteyecekti. 

Katil abla adliyedeyken, ailesi de diğer çocukları Alpay’ın cenazesini Adli Tıp’tan 

alıyordu. Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılan 17 ya- şındaki Sevil D. 

mahkemece tutuklanarak kadın tutuk evine gönderildi. 

  

Ekranlarda gözyaşı döken, ailesiyle birlikte kardeşini arayan abla Sevil 

öldürmüştü Alpay’ı. Bıçaklama olayı kaza ile gerçekleşmişti belki ama za- 

manında hastaneye götürülseydi, şimdi yaşıyor olacaktı küçük Alpay. Katil abla 

televizyon kanallarına konuşmuştu bir ay boyunca, “Ah kardeşim git- ti!” diye 

gözyaşı dökmüştü annesiyle birlikte. Annesi sürekli iğnelerle uyu- tulurken, Sevil 

bir sonraki adımını düşünüyordu; “Kendimi sağlama almak için daha ne 

yapabilirim?” diye. Tam anlamıyla yıkım yaşanmıştı ailede. 11 yaşında 

kaybettikleri oğullarına mı ağlasınlar, yoksa ölümüne sebep olan, hastaneye 

götürmek yerine çeyiz sandığına saklayan 17 yaşındaki kızları Sevil’e mi 

yansınlar... Acılarını hiçbir şey dindiremezdi artık. Yoksul ama mutlu günler hiç 

geri gelmeyecekti onlar için. Beş kişilik ailenin sayısı bir anda üçe düşmüştü. 



Oğulları kara toprak altında, kızları katil damgasıyla cezaevindeydi artık. Evin 

büyük çocuğu kalmıştı bir tek yanlarında, onun da psikolojisi bozulmuştu bu 

olanlardan sonra. Acılı aile, yaşayan ölülere dönüşmüştü ne yazık ki… 
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MASKELİ BEŞLER VE DİĞERLERİ 

GÜPE GÜNDÜZ 

 

Evde kimse yok değil mi? Faka basmayalım. 

Kadın da adam da servisle işi gitti. İnler cinler yoksa ev boş demektir. Tamam 

tamam, hadi açamadın mı daha? 

Sus da dikkatimi toplayayım. Karı gibi dır dır konuşma. 

Sinan ve arkadaşı, yüzünde kar maskeleriyle İstanbul Kadıköy’de bir eve 

girmeye çalışıyordu. Ev sahiplerini daha önceki günlerde izlemiş, kişi- lerin eve 

giriş çıkış saatlerini tespit etmişlerdi. Evde birçok değerli eşya bu- lacaklarını 

umuyorlardı. Hırsızlık, onların mesleğiydi! Yıllarca yaptıkları bu işte artık 

ustalaşmışlardı. Arkadaşı maymuncukla evin kapısını açtıktan sonra sessizce 

içeri girdiler. Tüm bunlar gündüz vakti oluyordu. 



Sen yatak odasına bak, ben de salona bakacağım. Kısa günün karı diye buna 

denir işte. 

Ne buldun? 

Kadının bir sürü mücevheri var burada. 

Salonda da iki tane laptop var. Arabalarının anahtarlarını da masanın üzerinde 

bırakmış saflar. 

Arabalarını kullanmayıp da servisle işe giden insanları çok seviyorum. 

Hem İstanbul trafiğini rahatlatıyorlar, hem de bizi yormuyorlar. 

  

Harçlığımız çıktı. Haydi gidelim. Patron bu işe çok sevinecek. 

Profesyonel hırsızlar evdeki değerli eşyaları alıp evden sessizce çıktılar. Sitenin 

otoparkına girdiler, ev sahiplerinin otomobili buralarda bir yerlerde olmalıydı. 

Otoparkta uzaktan kumanda ile arabayı bulup aracın içine girdi- ler ve kimsenin 

ruhu duymadan oradan uzaklaştılar. Arkalarında hiçbir iz bırakmadıklarını 

düşünüyorlardı… 

 

“BU BİR SOYGUNDUR!” 

Herkes ne yapması gerektiğini biliyor değil mi? 

Dükkan tek yönlü cadde üstünde. Sen trafiği keseceksin. Gözünü dört aç. Biz 

içeri gireceğiz. İki dakikamız var. Anlaşılmayan bir şey var mı beyler? 

Tereyağından kıl çeker gibi olacak abi. 

Aynen öyle, diğerlerinden bir farkı olmayacak koçum. Profesyoneliz biz… 

İsim yok, konuşmak yok ona göre. 

Abi, bu sefer “Bu bir soygundur!” diye ben bağırabilir miyim? Çocuk oyunu değil 

bu! Film çevirmiyoruz burada çaylak! 

Bir aksilik çıkarsa, herkes başının çaresine bakacak. Soğukkanlılığınızı koruyun. 

Sonra buluşma noktasında toplanırız... 



Tamam abi, bir sorun çıkmayacak emin olun. 

Haydi, o zaman beyler, iş zamanı! Biraz adrenalin yükseltelim! 

2007 yılının ilk ayında İstanbul Ümraniye ve çevre ilçelerde kuyum- cuların 

korkulu rüyası olarak bir çete ortaya çıkmıştı. 30 Ocak günü saat 

19.00 sıralarında, Ümraniye İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi 3001 Caddesi 

üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanına, müşterilerin de içeride 

bulunduğu esnada beş şahıs girmişti. Yüzleri maskeli ve uzun namlulu silahlarla 

gelen bu şahısların amacı soygundu. Filmlerde duymaya alışkın olduğumuz “Bu 

bir soygundur! Kimse kıpırdamasın!” sözü söylenmişti maskelilerden biri 

tarafından. İçeride bulunan şahısları ve iş yeri sahibini etkisiz hale getirdikten 

sonra buradan yaklaşık 15kg civarında altını alarak 

  

olay yerinden gri renkli bir otomobille uzaklaşmışlardı. Tüm bunlar sadece 3 

dakika sürmüş, işyeri sahibi ve müşteriler neye uğradığını şaşırmıştı. 

Bu bir soygundur. Kimse kıpırdamasın... Sen! Bu tarafa geç! 

Geçsene ulan seni mi bekleyeceğiz! 

Yanlış bir hareket yapayım demesin kimse. Canınıza susamadıysanız, yerinizde 

kalın. Haydi, doldurun çantaları! 

Kasaya bakın biriniz de… 

Maskeli hırsızlar dükkandaki altınları çantalara doldurmaya başlamıştı. Bu sırada 

soygunculardan biri caddeyi trafiğe kapatıp arkadaşlarının işini kolaylaştırmaya 

çalışıyordu. Dükkan sahibi ve müşteriler donakalmıştı. 

Süre doldu! Haydi, kımıldayın biraz. 

Peşimizden kimse gelmesin, Allah’ıma kitabıma gebertirim! 

Soyguncular birkaç dakika içinde soygunu gerçekleştirmişti. Dışarıda kendilerini 

hazır bekleyen gri araca binip olay yerinden hızla uzaklaştılar. 

Haydi, aynasızlar gelmeden tüyelim buradan. Oley, işte bu kadar! 

Harika işti çocuklar. 



Adrenalin böyle yükseltilir işte... Adamın yüz ifadesini gördünüz mü? 

Korkudan ödü patladı, altına kaçıracak sandım bir an. Bırakın geyik yapmayı. 

Ganimet durumu nasıl? 

İyi iyi. Saatlere bayıldım ben. Bir tane kendime alsam mı? 

Ağır ol bakalım. Onlar hediye gidecek… Altınların hepsini bir çantaya koyun. 

Saatleri bana bırakın. Çantayı ne yapacağını biliyorsun… 

Tamamdır, merak etme. 

  

Dur şu köşede. Burada ayrılıyoruz. 2 gün sonra toplanırız. Size hayırlı 

yolculuklar... 

Soygunculardan üçü arabadan inerken diğerleri yola devam ediyorlar- dı. 

İstikamet Ankara’ydı. Orada asıl patronla görüşecekler ve çalınan mal- ları 

teslim edeceklerdi. 

Soyguncular dükkandan ayrıldıktan sonra ise kuyumcu dükkanının sa- hibi 

hemen telefona sarılmıştı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis, 

yüzlerinde maske olan beş soyguncuya Maskeli Beşler ismini vermişti. Fa- kat 

bu Maskeli Beşler, filmlerdeki gibi acemi değildi. Parmak izi bırakmı- yor, 

yüzlerini göstermiyor ve çalıntı otomobil ile soygun yapıyordu. Polis hemen 

harekete geçti, ancak ellerinde hiçbir delil yoktu. Polisler işe ne- reden 

başlayacaklarını düşünüyorlardı. Ertesi gün polis merkezine gelen bir haberle, 

maskeli soyguncuların olayda kullanmış oldukları gri renkli otomobilin 

Ümraniye İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulunduğu 

öğrenildi. Olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda, bu gri renkli aracın 23 Ocak 

günü Kadıköy, Acıbadem Mahallesi’ndeki ikametten çalındığı tespit edilmişti. 

Çalınan aracın sahibi, evinde de hırsızlık olayı- nın gerçekleştiğini söylemişti. 

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü görevlilerince evde delil 

bulma çalışmalarına başlandı. Çalıntı araçta yapılan parmak izi çalışması 

neticesinde de, daha önceden çeşitli suçlara karışmış olan Sinan T. isimli şahsın 

parmak izleri tespit edilmişti. 

 



PARMAKİZİ İLE ÇÖKERTİLEN ÇETE 

“Maskeli Beşler”, bu kez kendilerini ele vermiş gibi görünüyordu. Polis 

soygunda kullanılan arabayı bir hafta önce çalan şahsı tespit etmişti. Gerisi 

çorap söküğü gibi gelecekti... Kuyumcu soygununda kullanılan otomobilin asıl 

sahibinin ikametinde de Sinan T. isimli şahsın parmak izine rastlanmış- tı. Bu 

şahısla ilgili olarak yapılan çalışmalar ve ilgili mahkemeden alınan karar 

doğrultusunda gerçekleştirilen fiziki takiple Sinan T. isimli şahsın ekonomik çıkar 

sağlamak amacıyla kurulan silahlı bir suç örgütünün üye- si olduğu tespit 

edilmişti. Maskeli Beşler de bu örgütün üyesi miydi aca- ba? Sinan T. “Maskeli 

Beşler” olarak bilinen soygunculardan biri olabilir miydi? Örgütün bütün 

üyelerini takibe alan polis, yeterli delili topladıktan sonra harekete geçti. 

  

Tespit edilen bu örgüte yönelik yapılan çalışmalar neticesinde örgütün Çetin G. 

isimli şahıs liderliğinde İstanbul genelinde banka soygunu, gasp, kuyumcu 

soygunu, otomobil hırsızlığı ve ikametten hırsızlık gibi birçok olay 

gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Oldukça profesyonel olan bu çetenin yakın 

takibe alınmasından yaklaşık 2 ay sonra 1 Mart 2007 tarihinde, İs- tanbul ve 

Antalya dahilinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 29 kişi yakalanarak 

gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte, örgüte ait olduğunu düşü- nülen çok sayıda 

silah ve merminin yanı sıra sahte belgeler de ele geçirildi. 

Yakalanan şahısların ev, işyeri ve otomobillerinde yapılan aramalar- da;1 adet 

kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek ve şarjörü, 13 adet değişik çap ve 

modellerde tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler, toplam 313 adet çeşitli 

çaplarda mermi, 6 adet bıçak, bir miktar uyuşturucu, 1 adet sahte sürücü 

belgesi, 1 adet sahte kimlik ve 4 adet bere ele geçirilmişti. İstanbul halkının 

üstüne karabasan gibi çöken Çetin G. liderliğindeki örgütün suç dosyası da hayli 

kabarıktı. Suç örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen bu operasyonda 

yakalanan şahıslarla ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde, örgüt 

mensuplarının İstanbul’da değişik tarih ve zamanlarda gasp, silah- la yaralama, 

ikametten hırsızlık, otomobil hırsızlığı olmak üzere toplam 17 ayrı suça 

karıştıkları tespit edilmişti. Antalya İlinde de birçok suça ka- rışmışlardı. 

Dedektifler titiz bir çalışmayla suç örgütünü çökertmiş, bütün üyelerini 

yakalamıştı. Bundan sonrası adaletin vereceği karara bağlıydı. 



Hazırlanan tahkikat dosyası ile bu şahıslar adli mercilere sevk edil- miş ve 

içlerinden 15’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti. Çetin G. liderliğindeki 

büyük bir suç örgütünü çökerten polis, işin peşini bırakmadı. Kuyumcu 

soygununda kullanılan arabayı çalan Sinan T. sorgusunda, aracı çete lideri Çetin 

G.’ye teslim ettiğini söylemişti. Bu operasyonlar esnasın- da yakalanan 

şüphelilerden Sinan T. vermiş olduğu ifadesinde, Kadıköy Acıbadem bölgesinde 

hırsızlık amaçlı girmiş oldukları bir evden çalmış oldukları otomobil anahtarı ile 

otoparkta bulunan gri renkli otomobili çal- dıklarını; ancak bu otomobil ile 

gerçekleştirilen kuyumcu soygunuyla ken- dilerinin herhangi bir ilgisi olmadığını 

beyan etmişti. 

Polis: Bize yardımcı olursan, biz de sana yardımcı oluruz. 

Sinan: Abi vallahi billahi benim kuyumcu soygunuyla bir alakam yok... Polis: 

Arabayı sen çalmadın mı oğlum? 

Sinan: Evet abi ben çaldım ama kuyumcu falan soymadım. 

  

Polis: Araba nerde peki? 

Sinan: Çetin Abi’ye verdim her zamanki gibi. Polis: Çetin ne yapıyor arabaları? 

Sinan: Ne bileyim ben abi? 

Polis: Bak güzel kardeşim, sen bildiklerini anlat, biz de savcıya işbirliği 

yaptığımızı söyleyelim. Cezan hafifler. 

Sinan: Peki tamam. “Dayı” diye biri var. Ona satıyor diye biliyorum arabaları. 

Ama benden duyduğunuzu söylemeyin sakın. 

Polis: Kimdir bu “Dayı”? 

Sinan: Eli uzun biri. Büyük işler yapıyor, çevresi de baya iyi... 

 

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ 

Bu konuşma üzerine Çetin G.’nin liderliğini yaptığı suç örgütünün bağlantılı 

olduğu başka bir oluşum daha olabileceği ihtimali ağırlık kazan- mıştı. Daha 



kapsamlı ve derinlemesine bir çalışma başlatılmış ve yapılan çalışmalar 

neticesinde ‘Dayı’ kod adlı bir şahsın liderliğinde oluşturulan ve Çetin’in 

liderliğini yaptığı suç örgütünün para karşılığında kendilerine çalıntı otomobil 

verdiği tespit edilen ayrı bir suç örgütünün varlığı ortaya çıkmıştı. Çetin’in 

elemanlarının çaldığı arabalar, “Dayı”nın örgütüne satı- lıyordu. 

Dayı kod adlı şahsın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgü- tünün, planlı 

ve emir komuta zinciri içerisinde hareket ederek kuyumcu soygununu 

yaptıkları, işlemiş oldukları suçlarda iz ve delil bırakmamak için çok dikkatli 

davrandıkları bilgilerine ulaşılmıştı. Polis bir taşla iki kuş vurmuştu. Ancak ikinci 

ve asıl tehlikeli olan örgütü çökertmek için zama- na ihtiyaçları vardı polislerin. 

Her ayrıntıyı dikkatlice incelemeli, örgütü kökünden temizlemeliydi. Örgütün 

kar maskesi, eldiven ve uzun namlulu silahlarla profesyonelce suç işlediklerinin 

anlaşılması üzerine örgüt üyele- rinin ve örgüte lojistik destek sağlayanların açık 

kimlik bilgilerini araştır- maya başlamıştı polis. İşlemiş oldukları suçların tespit 

edilebilmesi, başka suç işlemelerinin önlenmesi ve bu örgütün deşifre 

edilebilmesi amacıyla, mahkeme kararı doğrultusunda yapılan fiziki takip 

destekli titiz ve planlı çalışmalar neticesinde Dayı kod adlı şahsın liderliğini 

yaptığı suç örgütü- 

  

nün silahlı eylemler grubu ve lojistik eylem grubu olduğu tespit edilmişti. 

Organize ve gerçekten çok profesyonel bir örgüttü bu. Bütün bağlantılar tek tek 

araştırıldı. Dayı kod adlı şahsın gerçek isminin Ali Ünal A. olduğu tespit edildi ve 

çevresindeki adamların kimlik ve adres bilgileri de deşifre edildi. Örgütün hata 

yapmasını beklemeye ve onları suçüstü yakalamaya gelmişti sıra. 

Araştırma ve incelemeler tüm detaylarıyla devam ederken, yeni bağlan- tılar 

gün ışığına çıkarılırken bir ihbar almıştı polis; 19 Haziran 2007 günü saat 10.30 

sıralarında, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’ndeki bir kuyumcuya, yüzleri ve kafası 

peçeyle kapatılmış, sadece gözleri gözüken 4 şahıs, kalaşnikof marka uzun 

namlulu silahlarla gelmişti. Ellerinde bulunan uzun namlulu silah marifetiyle 

caddeyi trafiğe kapatıp yolu kestikten sonra işyeri sahiplerini etkisiz hale getirip, 

yaklaşık 8kg civarında altın, 75 adet altın kaplama kol saati ve 1500 lira parayı 

alarak olay yerinden hızla uzaklaşmışlardı. Görgü tanıklarının ifadesine göre 

soyguncuların bindikleri araç siyah renkli bir Mercedes’ti. Süratle olay bölgesine 



intikal eden polislerin, olayın gerçekleşmiş olduğu yerdeki mağdur ve görgü 

tanıklarıyla yapılan görüşmelerinde, olaya karışan şüphelilerin eşkal bilgileri ve 

olayda kullandıkları yöntemin yaklaşık 5 ay önce Ümraniye İlçesi Mustafa Kemal 

Mahallesi’nde meydana gelen kuyumcu soygunu ile büyük benzerlik gösterdiği 

anlaşılmıştı. İki büyük soygun da benzer yöntemlerle gerçekleştirilmişti. 

Profesyonel soyguncular, hiçbir iz bırakmadan sadece 150 saniyede soygunları 

gerçekleştirmişlerdi ve kullandıkları araba da her zaman ki gibi çalıntıydı. Polis 

bu soygunu yapanların “Dayı”nın adamları olduğundan emindi. 

Ümraniye İlçesi’nden çalıntı olduğu tespit edilen, olayda kullanılan siyah renkli 

otomobil  bir  müddet  sonra  yine  Ümraniye  bölgesinde  terk edilmiş olarak 

bulunmuştu. Soyguncular her zamanki gibi araba değiştirerek izlerini 

kaybettirmeyi planlıyorlardı. Kendilerine olan fazla güvenleri hata yapmalarına 

neden olmuştu. Otomobilin terk edildiği bölgede yapılan çalışmalarda, 

otomobili terk eden şahısların buradan beyaz renkli başka bir otomobile binip 

uzaklaştıkları anlaşıldı. Polis bu sefer daha erken davranmış ve mobese 

kameralarından otomobil değiştirme eylemini izleyebilmişti. Aracın plakası 

belirlendi ve fiziki takibe başlandı. Daha önceden yapılan uzaktan takip 

çalışmalarında beyaz renkli otomobili kullanan kişinin, suç örgütü üyelerinden 

Cem Ş. İsimli şahıs olduğu ortaya çıktı. Cem Ş.’nin sık sık Ankara’ya da gidip 

geldiği biliniyordu. 

  

Soygundan ve araç değiştirme olayından sonra soyguncular süratle An- kara 

istikametinde ilerlemeye başlamıştı. Polis de bu araca yönelik olarak helikopter 

destekli bir çalışma başlatmıştı. Hava desteği sayesinde suçlula- rın içinde 

bulunduğu araç uzaktan takip ediliyordu. Şahısların büyük ola- sılıkla silahlı 

olduğu varsayımıyla hareket eden polis, çatışmaya girmeden suçluları 

yakalamanın planlarını yapmaya başladı. Ankara yolu üzerindeki Bolu tüneline 5 

kilometre kala, polis tünel çıkışını trafiğe kapatmaya karar verdi. Sıradan bir 

kontrol yapıyormuş gibi araçları durduracak, soyguncu- ları tedirgin etmeden 

kıskıvrak yakalayacaklardı. 

Cem: Ne var orada? 

M.K: Bilmem, trafik kontrolü var herhalde. 



Cem: Bizi aramıyorlardır herhalde değil mi? Sakın renk verme. Şu çan- tayı da 

sakla, haydi. 

Polis: İyi günler. 

Cem: İyi günler memur bey. Bir sorun mu vardı? 

Polis: Bir sorun yok, sizin güvenliğiniz için rutin kontrol sadece. 

M.K: Ankara’ya gidiyoruz da, bir abimizi ziyaret edecektik. Geç kal- mayalım, 

uzun sürmez değil mi? 

Polis: Merak etmeyin, hemen biter. Ehliyet ve ruhsat görebilir miyim? Cem: 

Buyurun memur bey. 

Polislerden biri ehliyet ve ruhsat kontrolü yaparken, iki polis aracın ar- kasında 

dolaşıp diğer araçlara gidiyormuş gibi yapıyordu. Sonra bir anda tüm polisler, 

soyguncuların içinde olduğu aracın etrafını sarıp silahlarını doğrulttular. 

Polis: Çık arabadan çık! Ellerini göreyim. Cem: Bir yanlışlık var galiba memur 

bey? 

Polis: Araçtan inin dedim size! Göreceğiz şimdi yanlışlığı… 

Adamlar inerken polisler, şahısları arabaya yaslayıp, kelepçe takıyor- lardı. 

Sonra yere yatırırdılar. Diğer memurlar aracın içini aramaya başladı ve soygun 

çantasını buldular. Çantanın içinde onlarca altın saat vardı. 

Polis: Bunlar nedir? 

  

Cem: Hediye memur bey. Diğer arkadaşa da söyledim, Ankara’ya bir abimize 

götürüyoruz. 

Polis: O abi bakalım sizi içeriden kurtarabilecek mi? Yolculuk buraya kadar 

beyler, İstanbul’a geri dönüyoruz… 

Otomobil içerisinde yapılan detaylı aramada, aracın bagajında 2 adet ruhsatsız 

tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler, 43 adet 9mm çapında dolu fişek ve 

meydana gelen kuyumcu soygununda gasp edildiği anlaşılan 15 adet kol 

saatinin ele geçirilmesine müteakip şahıslar gözaltına alınmıştı. Soyguncuların 



verdiği ifade de “Dayı” kod adlı şahsın liderliğinde başka bir suç örgütü 

olduğunu doğruluyordu. Daha önce tespit edilmiş olan ad- reslere, İstanbul ve 

Ankara’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla toplam 24 kişi yakalanarak 

gözaltına alınmıştı. Örgüt üyeleriyle birlikte ele geçi- rilen silah ve mühimmat ile 

kuyumcu soygunlarından çalınan altınlar, suç örgütünün büyüklüğünü gözler 

önüne seriyordu. Yakalanan şahısların üst, otomobil ve evlerinde yapılan 

aramalar neticesinde; 

3 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve 5 adet şarjör, 10 adet değişik çap 

ve modellerde tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler, 342 adet değişik 

çaplarda mermi, 393 gr uyuşturucu madde bulunmuştu. Bunların yanı sıra 12 

adet maske, 1 adet sahte kimlik, 238 adet altın bilezik ve bu soygunlarda elde 

edilen bir miktar altın da ele geçirilmişti. Ele geçirilen bu malzemelerden sonra 

çıkar amaçlı suç örgütüne yapılan tahkikat neticesin- de bu örgütün 6 ayrı 

kuyumcu gaspı, 1 kasten adam öldürme, 2 ayrı gasp, 2 ayrı otomobil hırsızlığı ve 

1 adet plaka hırsızlığı olmak üzere toplam 12 ayrı suça karıştıkları tespit 

edilmişti. 

Polis bir suç örgütünü daha çökertmeyi başarmıştı. Böylece başta ku- yumcular 

olmak üzere tüm İstanbul halkı rahat bir nefes aldı. Şüpheliler ha- zırlanan 

soruşturma evrakıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmiş 

ve 17 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti. Dedektifler titiz çalışmalarıyla 

üstün bir başarı göstermişlerdi; sadece bir parmak izin- den yola çıkarak 

İstanbullunun kabusu olan iki farklı çeteyi çökertmeyi başarmıştı. Tüm bu 

inceleme, takip ve operasyonlar yaklaşık 5 ay sürse de, adalet sonunda yerini 

bulmuştu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

TOP YERİNE KURŞUN SEKTİRME 

FANATİK Mİ? TETİKÇİ Mİ? 

 



FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, neden silahlı saldırıya uğradı? 

Saldırıda bulunan kişi fanatik bir futbol sever miydi, yoksa bir tetikçi mi? 

Saldırının perde arkasında mafya olabilir miydi? 

Asıl mesleği doktorluk olan Ahmet Çakar, uluslararası pek çok futbol maçında 

hakemlik yapmış, otuz beş yaşında hakemlik kariyerine noktala- yarak spor 

yorumculuğuna soyunmuştur. Program sunuculuğu ve köşe ya- zarlığının yanı 

sıra uzun yıllar Telegol adlı programda futbol yorumculuğu yapan Ahmet Çakar, 

sivri dili, dobra kişiliği, agresif tavırları ve lafını esir- gemezliği ile tanınıyordu. 

Her zaman dürüstlükten, sporda centilmenlikten ve temiz futboldan yana olan 

Çakar, futbol dünyasının görünmeyen yüzünü ortaya çıkarmaya, Türk halkını 

bilgilendirmeye çalışıyordu. 

25 Şubat 2004 Çarşamba günü saat 09.30’da, doktorluk yaptığı Meci- 

diyeköy’deki Şişli Sağlık Ocağı’na gelirken Ahmet Çakar, başına gelecek- lerden 

habersizdi. Eşi ve arkadaşları, Çakar’ın sivri dili yüzünden başının belaya 

girmesinden korkuyordu. Ahmet Çakar ise, sonu ne olursa olsun doğru bildiği 

şeyleri kamuoyuna açıklamaktan çekinmiyordu. 

Tehdit almadığımı sanmayın. Gücü yeten dişini gösteriyor ama Allah’a şükür bu 

güne kadar kimse bana diş geçiremedi. Bu yaştan sonra da geçi- remezler. 

Ancak 25 Şubat sabahı, kimi çevrelerce tahmin edilen şey oldu. İşye- rinin 

otoparkına giren Ahmet Çakar, park ettiği aracından çıkarken elinde 

  

bir demet çiçek olan bir adamın kendisine doğru yaklaştığını fark etti. Bir seveni 

olduğunu düşünen Çakar gülümseyerek adama bakıyordu. Araların- da yaklaşık 

bir metre kala adam çiçeklerin arasından silahını çıkarıp Ahmet Çakar’a kurşun 

yağdırmaya başladı. Kurşunlardan beşi Çakar’ın vücuduna isabet ederken 

saldırgan hiç bir şey söylemeden olay yerinden hızla uzak- laştı. Kaçarken de 

elindeki çiçekleri bir çöp kutusunun içine attı. O sırada otoparkta bulunanlar 

hemen yardım çağırmaya başladı ve kanlar içindeki Çakar hastaneye kaldırıldı. 

Çok kan kaybediyordu, hemen ameliyathaneye alındı. Yaklaşık iki saat on beş 

dakikalık başarılı bir operasyondan sonra yoğun bakıma alınan Çakar’ı kim 

neden vurmuştu? 

 



RÖPORTAJ YÜZÜNDEN Mİ? 

Saldırıdan dört gün önce Ahmet Çakar’a bir telefon geldi. Telefondaki ses, bir 

internet sitesi için Ahmet Çakar’la spor dünyası üzerine röportaj yapmak 

istediğini söylüyordu. Çakar röportaj teklifini kabul etti ve iki gün sonrası için 

randevu verdi. 

Gazeteci: Siz Türkiye’de kariyeri en iyi hakemlerden birisiniz. Hatta en iyisisiniz. 

Hakemliği biraz erken bırakmadınız mı? 

Ahmet Çakar: Sıkıldım. İdeallerim bitti. Ben 35 yaşında hakemliği bı- raktığım an 

kariyerimde, değil Türkiye’de, dünyada çok az kişiye nasip olmuş bir 

konumdaydım. Dünya Gençler Kupası finalini yönettim, Şampi- yonlar Ligi yarı 

finali, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali, UEFA Kupası çeyrek finali, Balkan Oyunları 

finali, Basra Körfezi finali, Türkiye’de düzinelerce derbi, Türkiye Kupası finali... 

Daha ne yöneteyim. Sonra hakemlik çocuk bakımı gibidir. Kolay değil. Fiziki 

performansının da ruh halinin de stabil olması kolay değildir. 

Gazeteci: 35 yaş böyle bir kariyeri sona erdirmek için erken değil mi? Ahmet  

Çakar:  İdealler  bitince  sona  erdirmek  lazım.  Ben idealleri- 

mi  çok  genç  yaşta  yakaladım...  Son  beş  senede  bakın  bakalım hiçbir 

hakem Şampiyonlar Ligi’nin bırakın finalini,  herhangi  bir  Şampiyon- lar Ligi 

maçını yönetti mi? Hayır yönetmedi. Kariyer açısından Doğan Babacan’la 

birlikte ikimiz tartışılırız. Türkiye’de bugün  hiçbir  hakem son beş yıldır bir 

Şampiyonlar Ligi maçı yönetmedi. İnsan bir tane yö- netmez mi? Hem de iki 

takımımız sürekli Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor. 

  

Gazeteci: Peki neden bu noktaya gelindi? 

Ahmet Çakar: Türk hakemliği şu anda skandal boyutlardadır. Türk ha- kemliği 

çok kötüdür ve Türk hakemliğini yönetenler çok kötüdür. Türkiye Futbol 

Federasyonu çok kötüdür. Türk futbolu mafyalaşmıştır. Önümüzdeki üç-dört 

sene Türk futbolunun ne hale geldiğini hep beraber göreceğiz. 

Gazeteci: Peki hakemlik mesleğinin düzelmesi için ne yapılması gerekir? 

Ahmet Çakar: Hakemliği, hakemleri düzelterek düzeltemezsiniz. Ha- kemliği, 



futboldaki sistemi, mafyalaşan futbolu, siyasetin bulaştığı futbolu, çok yüksek 

paraların döndüğü ve kötü adamların yönettiği futboldaki sis- temi 

değiştirirseniz ancak düzeltebilirsiniz. Yoksa düzelttirmezler... Sistem bozuk. 

Gazeteci: Nasıl bir sistem bu? 

Ahmet Çakar: Şöyle söyleyeyim; alkolik bir anne ile hırsız bir babanın 

çocuklarının çok iyi yetişme, çok iyi okuma, çok namuslu büyüme şansı yüksek 

midir? Değil midir? Bence değildir. Bu çocuk ya homoseksüel olur, ya fahişe 

olur, ya uyuşturucu müptelası olur ya hırsız olur veya alkolik olur. Tabi ki 

istisnalar olabilir. 

Gazeteci: Türk futbolunun durumu şu anda bu mudur? 

Ahmet Çakar: Daha kötü. Söylüyorum size Türk futbolu mafyalaşmıştır, Türk 

futbolunda büyük paralar döndüğü için futbolu yöneten insanların çok 

centilmen davrandıklarını düşünmüyorum. Türkiye’de sistemin için- de bulunan 

her insan bu sistemden mutlaka yararlanmak ister. İstisnalar var. Aralarında 

dürüst, namuslu, hilesiz çalışan kişiler var. Ama maalesef futboldan parasal 

yönde, şöhret yönünde rant sağlamaya çalışan sefiller grubu var. Bunlar Türk 

futbolunu mafyalaştırdı. Türk futbolunu rezil ettiler. 

Gazeteci: Bu sistem nasıl değişir? 

Ahmet Çakar: Bunun için birincisi, bu federasyonun statlara bile so- kulmaması 

lazım. Bırakın federasyon başkanlığını, üyeliğini falan. Bu adamların futbolla 

ilişiğini keseceksiniz. Futbol camiasından bu adamları uzaklaştıracaksınız. 

İkincisi, futbol üzerinde devletin ve herkesin denetimi çok fazla olmalı. Sistem 

bu... Bunu başarabilirsen yaparsın. 

Gazeteci: Böyle sert eleştirilerde bulunuyorsunuz ama seveniniz kadar 

sevmeyeniniz de var. Hiç korkmuyor musunuz? Tereddüt etmiyor musunuz? 

  

Ahmet Çakar: Benim itikattım var. Ne olur bana? En kötü ihtimal vere- cek bir 

can borcum var. En fazla öldürürler. Maçası yiyen gelir alır canımı. Ama bu öyle 

kolay değil. Maçasının yemesi için öncelikle karar verecek, sonra buna cesaret 

edecek, tehdit etmeye, darbe vurmaya, beni sindirmeye ciğeri yeten, yüreği 

yeten, maçası yeten buyursun. Etim de kalındır. Kolay kolay diş geçmez. 



Gazeteci: Konuşmalarınızdan agresif ve saldırgan bir haliniz var. Bu sizi rahatsız 

etmiyor mu? 

Ahmet Çakar: Az bile yapıyorum. Bu adamlara saldırmayıp da ne ya- payım. 

Kanunlar el verse adamlara başka şeyler yapmak isterim. Ama ka- nunlar buna 

el veriyor az bile yapıyorum. 

Gazeteci: Sizin bildiklerinizi halk bilmediği için Ahmet Çakar agresif görünüyor. 

Bu sizi rahatsız etmiyor mu? 

Ahmet Çakar: Hiç etmiyor. Ben “Halk benim hakkımda ne düşünür?” diye 

düşünmüyorum. Türk halkı sonunda neyin ne olduğunu anlar. Türk halkı zekidir. 

Bakmayın, kültürel sıkıntısı olabilir, eğitim seviyesi düşük olabilir ama insanlar 

bir müddet sonra Türk futbolunda tepede görünen birçok kişinin aslında ciğeri 

beş para etmez adamlar olduğunu anlıyor. Bel- geliyoruz. Biz bugün basında 

Emin Çölaşan’ın, rahmetli Uğur Mumcu’nun yaptığı işin spor yanını yapıyoruz. 

Spordaki yolsuzluklar, spordaki sakat- lıklar, spordaki ahlaksızlıkları belgeleriyle 

ortaya koyuyoruz. Ve ortaya koyduğumuz belgeler sıradan belgeler değil. Üç 

büyük kulüpleri ilgilen- diren belgeler. 

Gazeteci: Peki programa çıkmadan önce konu belirleniyor mu? Ko- nuların 

belirlendiği, konuyu destekleyecek ve eleştirecek kişilerin önceden belirlendiği 

iddia ediliyor. Programa nasıl hazırlanıyorsunuz? 

Ahmet Çakar: Konular sadece ana hatlarıyla ortaya çıkıyor program öncesinde. 

Hiçbir şekilde olay önceden tasarlanmıyor. Tiyatrodaki gibi rol paylaşımı yok. 

Bazen dördümüz birden bir olaya yüklenebiliyoruz, bazen dördümüz birden bir 

olayın yanında oluyoruz. Ama bazen kişilerin fikirleri çatışabilir. Öyle olunca 

birbirimize giriyoruz zaten. Ziya Şengül ve Turgay Şeren’le kapışıyorum. 

Gazeteci: Bu iki isim yaşça sizden büyükler. Böylesine sert tartışmala- rın 

ardından neler oluyor? 

  

Ahmet Çakar: Özel hayatımda yaşça büyükler, abilerim başımın tacı- dır. 

Programa çıktığım vakit babamı tanımam. Dışarıda saygım, sevgim sonsuzdur. 

Ahmet Çakar’ın dobra açıklamalarla dolu bu röportajı silahlı saldırıya uğradığı 

tarihten iki gün önce internet sitesinde yayınlandı. Ahmet Çakar, röportajında 



isim vermiyordu ama satır aralarında Türkiye Futbol Fede- rasyonu Başkanı 

Haluk Ulusoy’a açıktan açığa göndermeler yapıyordu. Ahmet Çakar’ın yaptığı bu 

açıklamalar büyük ses getirdi. Sporla ilgilenen herkes Ahmet Çakar’ın üstü 

kapalı bir biçimde Türkiye Futbol Federasyo- nunu hedef alan sözlerini konuştu. 

 

FAİLİ MEÇHUL 

Röportajdan iki gün sonra bu saldırının gerçekleşmesi akıllara mafya olayı 

olabileceği ihtimalini getiriyordu. Fanatik bir futbol severin işinden çok, Çakar’ın 

sert eleştiri ve ağır ithamlarının bazı çevreleri rahatsız ettiği ve bu yüzden 

gözdağı vermek için bu saldırının gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyordu. 

Yoğun bakım servisindeki ilk ifadesinde Ahmet Çakar şunları söyledi: 

Kimseyle alacak-verecek ilişkim olmadı. Ahlak dışı bir ilişki içerisinde değilim. 

Böyle bir olay olsa olsa televizyondaki konuşmalarım ve yorumla- rımdan 

kaynaklanmış olabilir. Kimin yaptığını bilmiyorum. 

Ahmet Çakar, gerçekten kendisini vurduranı bilmiyor muydu, yoksa ölüm 

korkusunu tattığı için mi isim vermiyordu bilinmez. Ama bilinen bir gerçek vardı; 

Ahmet Çakar ölümden dönmüştü. Hastanede polise verdiği ifadede kimsenin 

ismini açıklamayan Ahmet Çakar, taburcu olduktan sonra ifadesini değiştirmek 

istedi ve evinde bir kez daha ifade verdi. Şüphelendiği isimleri polise açıkladı: 

Size üç isim vereceğim. Birincisi Haluk Ulusoy’dur. Yorumculuk yap- tığım spor 

programında bir-iki yıldır devamlı olarak Futbol Federasyo- nu’ndaki 

mafyalaşmayı ve yozlaşmayı dile getiriyor, bu yozlaşmanın sebep ve sorumlusu 

olarak da Federasyon Başkanı Haluk Ulusoy’u suçlayan açıklamalarda 

bulunuyordum. Bu sebeple kendisiyle aram çok bozuktur! Bu eylemi o yaptırmış 

olabilir. İkinci isim Fenerbahçe Spor Kulübü Başka- nı Ali Şen’dir. Bazı 

programlarda Ali Şen aleyhinde konuştum. Kendisiyle canlı yayında atıştım. Bu 

sebeplerden dolayı mahkemelik olduk. Fakat bu 

  

soğukluktan benim arkadaşlarım rahatsız oldu. Ve bizi barıştırmak için bir araya 

getirdiler. Ancak görüşme biraz ters gitti. Ve Ali Şen ile o görüşmede tekrar 

tartıştık. Ali Şen “Seni mahvedeceğim! Üç ay tuvaletini yapamaya- caksın!” diye 



beni tehdit etti. 

Ahmet Çakar, o gün üçüncü isim olarak Galatasaray’ın stat ihalesin- de adı 

geçen Sahip Som’un da adını vermişti ama nedense bu isim polis kayıtlarına 

geçmedi. Ve ilginçtir, Ahmet Çakar’ın bu iddialarından sonra ne savcılık ne de 

başka bir makam Ahmet Çakar’ın ifadesine başvurmadı. Uzun süre yapılan 

araştırmalarda Ahmet Çakar’ı kimin ya da kimlerin vur- duğu ortaya 

çıkarılamadı. Dava faili meçhul olarak görüldü. 

2010 yılında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine gelen bir ihbarda, 

Çakar’ı altı yıl önce yaralayan saldırganın İstanbul’da bulunduğu ve adının 

Adnan U. olduğunun iddia edilmesi üzerine polis ekiplerince ça- lışma başlatıldı. 

Birçok suçtan emniyette kaydı olduğu ortaya çıkan Adnan 

U. gözaltına alındığında, Ahmet Çakar da teşhis için emniyete çağırıldı. Ancak 

saldırganı teşhis edemeyen Ahmet Çakar, “Emniyete olan güvenim bir kat daha 

arttı. Altı sene önce ölebileceğim bir olayda soruşturma tozlu raflara 

kaldırılmamış. Emniyet bu olayı hala soruşturuyor. Ancak gözaltına alınan kişiyi 

teşhis edemedim.” şeklinde konuştu. Sonuç olarak Çakar’a yapılan silahlı 

saldırının sorumlusu hala yakalanamadı. 

 

ETİLER’DE BEKLENMEYEN AN! 

Tolga BİLGİ, İstanbul’da yaşayan Karadenizli bir ailenin oğludur. Ara ara barlarda 

çalışır, ama çalıştığı yerlerde genelde dikiş tutturamaz. Ge- nelde vaktini 

arkadaşı Dursun’la geçirir. Dursun zengin bir ailenin çocuğu olduğundan rahat 

rahat para harcayabildiğinden Tolga’nın ilk tercihidir. 

Bir gün arabayla boş boş dolaşırken kendilerine bir eğlence ararlar. Yol- dan 

geçen iki genç kızın yanında arabayı yavaşlatıp, kızlar gitmek istediği- niz yere 

götürelim böyle yürümeyin, diye laf atarlar. Kızlar da gülüşerek, oluuurrrr, deyip 

arabaya binerler. 

Arabada tanışıp akşam için plan bile yaparlar. Kızlar akşam Arto’nun program 

yaptığı Nispet’e gidip eğlenmek istediğinden, Tolga ve Dursun da bir anda 

eğlenmek istediklerini fark ederler. 

Gece Nispet’e gittiklerinde ön masalardan birinde oturup çalan şarkı- lara eşlik 



ederek neşelenmeye başlarlar. Arto sahneye çıkınca kızlar daha 

  

da mutlu olurlar. Esprili ve sıcak tavırlarıyla sevilen Arto yine formunda- dır. 

Çıkar çıkmaz kızlara takılıp, ne kadar güzel kızlar gelmiş buraya diye- rek 

sahneyle misafirler arasında bağ kurmaya çalışır. Ardından da yine ön 

masalardan birinde ünlü tekstilci İbrahim Bey’i görerek sohbetini onunla devam 

ettirir. İbrahim Bey’in ünlü bir tekstil firmasının sahibi olduğunu, takım 

elbiselerini oradan aldığını açıklar. Ve yine kızlara takılmaya başlar. 

Kızlar ilerleyen vakitlerde birlikte tuvalete giderler. İbrahim Bey de o sırada 

tuvalete gitmek için masadan kalkar bunu gören Tolga da sinirlenip İbrahim 

Bey’in peşinden tuvalete gider ve orada, bizim masamızdaki kızla- ra sen nasıl iş 

atarsın lan, diye sataşarak kavga çıkartır. Bunun üzerine me- kandaki görevliler 

Tolga’yı dışarı atarlar. Garson Dursun’un yanına gelip hesabı getirir ve 

arkadaşınız dışarıda sizi bekliyor, der. 

Dursun, arkadaşının yanına çıktıktan sonra yanlarındaki kızlar içeride eğlenmeye 

devam ederler. 

 

İKİ ÜNLÜ ARASINDA BÜYÜK ATIŞMA 

2000’li yıllarda televizyonlar sürekli Arto ve İsmail TÜRÜT arasındaki tartışmaları 

konu alıyordu. Bir gün Arto’nun söylediklerine ertesi gün ise İsmail TÜRÜT’ün 

cevabını yayınlıyorlar. Arto ve İsmail TÜRÜT çekişme- si o sıralar İsmail Türüt’ün 

“Etiler’de yumuşaklar, Tarabya’da bizim uşak- lar” lafıyla iyice kızışmıştı. 

Arto bir gece sahne aldığı Nispet’ten çıkmış ve bir arkadaşıyla ünlü Şayan 

işkembecisine çorba içmeye gitmişlerdi. Sabah yedi sularında Şayan’dan çıkan 

Arto silahlı saldırıya uğrayıp bacaklarından vurulmuştu. Arkadaşının ve 

garsonların yardımıyla taksiye bindirilip hastaneye kaldı- rılmış ve orada 

ameliyata alınmıştı. Kendine geldikten sonra polise ifade verirken, kendisini 

vuranı gördüğünü ama kim olduğunu tanımadığını kar- şısına geçip ona soru 

dahi sorduğunu anlatır. 

(?) : Beni tanıdın mı? 



Arto: Hayır, tanıyamadım 

(?) : O zaman iyi bak, bu yüzü bir daha hiç unutamayacaksın! 

Arto’yu vuranın kim olduğu araştırılırken dikkatler İsmail TÜRÜT üze- rinde 

toplanmıştır. Daha sonra vuran kişinin İsmail TÜRÜT’ün memleke- tinden olması 

da ayrıca şüphe uyandırmıştır. 

  

HİÇBİR İLGİSİ YOKKEN 

Araştırmalar sonucunda Arto’yu vuranın Tolga BİLGİ adında bir vatan- daş 

olduğu ortaya çıkar. Tolga, mahkemeye çıkartıldığında ‘gereken cezayı verdim’ 

dedi. Tolga BİLGİ’yle hiç tanışmayan Arto’nun ne için cezası ve- rilmiş olabilirdi 

ki? 

Tolga BİLGİ, Arto’yu dinlemeye gittiğinde masasındaki kızların gü- zelliğinden 

bahsedip sonra da yan masadaki tekstilci İbrahim Bey’e ba- kışlarını çevirmesi 

Tolga’nın canını sıkmıştır. Tolga’ya göre Arto masa- sındaki kızlarla İbrahim 

Bey’in arasını yapmaya çalışmıştır. Ayrıca İsmail TÜRÜT’le Arto arasındaki 

polemikte hemşerisine söylenenlerin de ceza- sını vermek istemiştir. 

Tolga Bilgi “kısa” bir süre cezaevinden çıktıktan sonra ilk iş olarak 

İsmail TÜRÜT’ün yanına gitti… (!) 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

İBO’NUN HAYRANLARI 

ORYANTEL YILDIZI OLMA YOLUNDA 

 



Gerçek ismi Onur Çakmak olan, 1977 Almanya doğumlu Asena, 

Türkiye’nin önde gelen dansözlerindendir. Mesleğine ilk başladığı yıllarda 

sıradan bir dansöz olan Asena’nın yıldızı, İbrahim Tatlıses’le olan ilişki- siyle 

parladı. İbrahim Tatlıses’in yanında dans etmeye başladığı sıralarda İbo’yla olan 

ilişkilerini yalanlıyordu. Çünkü o zaman İbo, Derya Tuna’yla beraberdi ve 18 

yıllık bir geçmişleri vardı. Ancak Tatlıses’in çapkınlık- larına daha fazla göz 

yummayan Derya Tuna, Asena skandalından sonra Tatlıses’le olan ilişkisine son 

verdi. 

İlişkilerini, patron-sanatçı kılıfıyla gizleyen Tatlıses ile Asena için hiç- bir engel 

kalmamıştı artık. Aşklarını göz önünde yaşamaya başladılar. İb- rahim Tatlıses 

uğruna besteler yaptığı Asena’ya kimi zaman “Bebeğim” şarkısıyla seslendi, kimi 

zaman da “İmdat“ diyerek sitem etti. 

Bu aşk, Asena’nın yükselmesinde büyük rol oynadı. Asena yıllar içinde kendini 

ve dansını geliştirerek İbo olmadan da adından sıkça söz ettirdi. İbo ve Asena 

aşkı sürerken İbo’nun adı, yanında çalışan Ayşegül Yıldız isimli sarışın güzelle 

anılmaya başladı. 2002 yılına denk gelen bu dönemde Ase- na ilk ayrılık 

sinyallerini vermeye başlamıştı. Ne tesadüftür ki Asena’nın başına gelen talihsiz 

olay da bu döneme rastlamıştır. 

 

İBO SHOW’A DAKİKALAR KALA 

İbo Show’un o haftaki konuklarından biri  şarkıcı  Seda  Üren’di.  Seda Üren, 

basın danışmanı ve menajeriyle birlikte program öncesi, 

  

Seyrantepe’de İbo Show’un çekimlerinin yapıldığı stüdyonun yakınındaki 

Tatlıses Kebap’taydılar. Onlara Tatlıses’in menajeri Eyüp de eşlik ediyor- du. İbo 

Show’un konuklarının buluşma yeri Tatlıses Kebap’tı. Konuklar önce burada 

ağırlanır, çekim saati gelince stüdyoya götürülürdü. Eyüp, ko- nuklarla 

ilgilenirken Asena dükkanın önüne geldi ve hep beraber stüdyoya gitmek için 

yola koyuldular. Asena stüdyo kapısına yöneldiği sırada nere- den çıktığı 

anlaşılamayan bir adam belirdi arkasında. 

Şahıs, silahını çıkardı ve hiç bir şey söylemeden Asena’nın bacaklarına doğru 



ateş etmeye başladı. Herkes bir yerlere kaçışırken Asena yere yığıl- mıştı. 

Asena hemen hastaneye kaldırılırken, İbrahim Tatlıses’e bildirildi durum. 

Olayı öğrenir öğrenmez hastanenin yolunu tutan İbo, menajerini aradı: Durumu 

nasıl? 

Bacağından vuruldu. Biraz kan kaybetti. Şimdi acil de doktorlar ilgile- niyorlar. 

Tamam, ben de hemen geliyorum. Kim yaptı biliyor musun? 

Yok abi. Adam, ateş ederken hiç bir şey söylemedi. Daha önce de hiç görmedim. 

Allah kahretsin. Ne alıp veremedikleri var bu adamların benimle. Önce Derya 

Hanım, şimdi Asena. Ama bu işin kimin başının altından çıktığını biliyorum ben! 

İbrahim Tatlıses’in bildiği şey neydi? Asena, kim tarafından ve neden 

vurulmuştu? 

İbrahim Tatlıses’e kızan birileri, intikamını onun beraber olduğu kadın- lardan 

mı alıyordu yoksa? 

 

ŞÜPHELİLER LİSTESİ 

İbo ile Asena’nın son günlerde aralarının açılması, Asena’nın ayrılık sinyalleri 

vermesi gibi olaylar nedeniyle, bu saldırının İbo tarafından yap- tırıldığı iddiaları 

yer aldı medyada. Ancak Asena, hastanede polise verdiği ifadede Derya 

Tuna’dan şüphelendiğini söyledi. Sonuçta yıllardır beraber 

  

olduğu adam, şimdi gönlünü kendisine kaptırmıştı. İddialara göre Derya Tuna 

kısa süre öncesine kadar da Asena’yı telefonla arayıp tehdit ediyordu. 

Asena’nın bacaklarından vurulmasının özel bir nedeni var mıydı? So- nuçta 

sakat kalabilirdi. Nitekim bu olay yüzünden yaklaşık bir sene boyun- ca da dans 

edemedi. 

Derya Tuna ifadesinde Asena’yı hiç telefonla aramadığını, tehdit etme- diği 

söyledi. Asena’nın neden böyle bir iddiada bulunduğunu anlamadığı- nı, 

aralarında tatsız bir durum olsa bile kimsenin böyle cani bir saldırıyı hak 



etmediğini de ekledi. Öyle ya, benzer bir olay üç ay önce kendi başına da 

gelmişti Derya Tuna’nın. 

Emniyete gelen bir bilgiye göre, Asena’yı vuran şahıs Fatih’te bulunan “Neden 

Urfa Kebap” salonuna gidip dükkan sahibinden para istemiş, iste- ğinin yerine 

getirilmemesi üzerine de dükkan sahibini ayaklarından silahla vurup olay 

yerinden uzaklaşmıştı. Asena’ya düzenlenen saldırı ile İbrahim Tatlıses’in 

hemşerisi tarafından işletilen kebapçı dükkanı arasında acaba bir bağ var mıydı? 

Derya Tuna vurulduğunda, İbrahim Tatlıses’in tüm kar- şı çıkmalarına rağmen 

sahnelere çıkmaya hazırlanıyordu. Asena vuruldu- ğunda ise ikilinin arasının 

açık olduğu biliniyordu. İbo sözünü dinlemeyen “kadınlarının” gözünü mü 

korkutmaya çalışıyordu? 

GERÇEK SUÇLU KİM? 

İsminin Ahmet Demir olduğu öğrenilen zanlı aynı akşam yakalana- rak, polis 

tarafından gözaltına alındı. Yapılan balistik incelemede üzerin- de bulunan 

silahın, hem Asena’nın, hem de kebap salonu sahibi Ahmet Algüllü’nün 

yaralanma olayında kullanıldığı ortaya çıktı. Zaten Ahmet Demir de Asena’yı 

vurduğunu itiraf etmişti. Peki, gerçekte Asena’yı kim vurdurmuştu? Ahmet 

Demir’in tetikçi olduğu ve bu işi üç beş kuruş için yaptığını anlamak pek zor 

değildi. 

Ahmet Demir, kendisini kimsenin azmettirmediğini söylüyordu. Ancak İbo 

Ahmet Demir’in gerçek suçlu olmadığı konusunda ısrarcı tutumunu sürdürdü. O 

günlerde bir gazeteye(Akşam) röportaj veren İbo, aynen şu cümleleri kurdu: 

“Delikanlı adam kadına kurşun sıkmaz. Asena’yı vur- durtanlar annemin sütünü 

emenlerdir. Asena’yı vuranı da vurdurtanları da tanırım. Polis azmettirenleri 

biliyor. Bu olayı yapanlar en yakınlarımdır.” 

  

İbo’nun bu açıklamalarından sonra yapılan gözaltılardan bir sonuç elde 

edilemedi. Elde bir delil de yoktu zaten. Asena’yı Tatlıses’e “Light” dediği için 

vurduğunu söyleyen Ahmet Demir ise yargılandığı davada 8 yıl 2 ay hapis 

cezasına çarptırıldı. 

BASİT BİR BAR KAVGASI (MI?!) 



Batman doğumlu şarkıcı Cengiz İMREN, çocukluğunu ve gençlik yıl- larını da 

memleketinde geçirdi. Daha o zamanlarda şiir yazmaya başladı ve yazdığı 

şiirlere beste yaparak düğün salonlarında şarkı söyledi. 

90’lı yılların başında bir yakının yardımıyla Hollanda’ya gitti ve oraya yerleşti. 

Burada da Türklerin düğünlerinde şarkı söyleyerek para kazan- maya devam 

etti. Bu sırada evlenip bir çocuk sahibi oldu. Kaset çıkarmak umuduyla para 

biriktirip Türkiye’ye geri döndü. 

Cengiz İMREN, Unkapanı’nda kapı kapı dolaşıp, şarkılarını söyleye- rek, sesinin 

ne kadar güzel olduğunu ispatlamaya çalıştı. Plak yapımcıla- rının yolunu adeta 

aşındırdı. Unkapanı’na yakınlığı nedeniyle kalmak için Tarlabaşı’nı seçti. 

Tarlabaşı’nı mesken tutmuş Batmanlı hemşerileriyle de tanışan Cengiz İmren, 

boş zamanlarında onlarla takılmaya başladı. Hemşerileriyle her ge- çen gün 

daha da çok samimi oldu. Aylardır uğraştığı kaset çıkarma çabaları da artık 

şarkıcıyı yormuştu. Hemşerileri parasını yiyen ya da bir terslik yapan olursa, diye 

ağaları Fırat DELİBAŞ’la tanıştırdılar. 

Sonunda Cengiz İMREN’in 1995 yılında “İnanamam” isimli ilk albü- münü 

piyasaya çıkardı. Bu albümle müzik dünyasında istediği başarıyı ya- kalayamadı. 

İki yıl aradan “Bitanem” ismini verdiği yeni bir albüm çıkardı. 

Cengiz İmren’in hayalleri yavaş yavaş gerçekleşmeye başlamıştı. Ama asıl 

patlamayı bir yıl sonra gerçekleştirdi. İbrahim Tatlıses, “At Gitsin” isimli 

albümünde Cengiz İmren’in üç tane şarkısını okumuştu. Bunlardan biri de 

“Bitanem’di. Bitanem gibi, İbrahim Tatlıses’in okuduğu “ağlıyorum kahrımdan” 

isimli Cengiz İmren şarkısı da o dönemde büyük ses getirmişti. İbrahim 

Tatlıses’in desteğiyle herkes tarafından tanınıp sevilen biri oldu. 

Müzik dünyasında basamakları teker teker çıkmaya başlayan Cengiz İmren 2000 

yılında “Gönül Durmaz” albümüyle şöhretine şöhret kattı. Bir sene sonra da 

Petek Dinçöz’ün “Bende Kaldı” isimli albümünün direktör- lüğünü yaptı. 

  

Müzik dünyasında pek çok ünlüye beste veren Cengiz İmren, 2002 yı- lının nisan 

ayında Seren Serengil ile sürpriz bir aşka yelken açtı. Seren Serengil-Cengiz 

İmren birlikteliği magazin dünyasında büyük yankı uyan- dırdı. Yalnız, başta 



Seren’in annesi Nevin Teoman olmak üzere pek çok in- san Seren ile Cengiz’i 

birbirine yakıştırmadılar. Onlar ise her şeye rağmen aşklarına doludizgin devam 

ettiler. 

İŞLER TERSİNE DÖNÜYOR 

Seren Serengil-Cengiz İmren birlikteliği yaklaşık 7-8 ay sürdü. Seren, sonunda 

baskılara dayanamadı ve ikili birbirlerini sevdikleri halde yolla- rını ayırmak 

zorunda kaldılar. Seren Serengil’den ayrılan Cengiz İmren, bu dönemde müzik 

şirketiyle sorunlar yaşamaya başladı. Şirketinin, müzik kanallarıyla 

anlaşamaması yüzünden klipleri ekranlarda dönmüyordu. 

Ünlü yapımcılardan Erol KÖSE’nin sanatçıları, istedikleri gibi kanal- larda boy 

gösterirken diğer şirketlerdekiler kliplerini dahi yayınlatamıyor- du. Çalıştığı 

müzik şirketinin sahibiyle konuşan Cengiz İMREN, bu işi bir şekilde çözmeleri 

gerektiğini söyledi. 

Aradan haftalar geçmesine rağmen hiçbir sonuç alamayan Cengiz İM- REN, Erol 

KÖSE’nin şirketine geçemeye karar verdi. Bunun için diğer ça- lıştığı şirketteki 

sözleşmeyi iptal ettirmesi gerekiyordu. Ama bu düşündüğü kadar kolay olmadı. 

Şirketi onun için yapılan masrafları karşılamasını, za- rarını ödemesini istiyordu. 

Söylenen rakamı karşılayamayacağı için çözüm bulmak için. Sonun- da karanlık 

işlerde parmağı olan Fırat Delibaş’tan yardım istemeye karar verdi. Bu olaydan 

sonra Ağa ile Cengiz İmren, daha sık bir araya gelmeye başladılar. 

Tam bu dönemde Fırat Delibaş, “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak” “kapkaç ve 

yankesicilik” suçlarından polis tarafından izlemeye alındı. Polis sık sık Cengiz 

İmren’in evinde kalan Fırat Delibaş’ı yakaladığında, şarkıcıyı da “Suç örgütüne 

üye olmak, yardım ve yataklık yapmaktan” gö- zaltına aldı. 

Cengiz İmren’in çok zor günler bekliyordu. Kasım 2003’te çıkarıl- dığı 

mahkemede tutuklanan şarkıcı, Kocaeli F Tipi Cezaevine gönderil- di. Bu 

dönemde Cengiz İmren’e, en büyük destek eski sevgilisi Seren Serengil’den 

geldi. 

  

Seren, eski sevgilisi için avukatlarını seferber etti ama sonuç hep olum- suz 

oldu. Mahkemenin Cengiz İmren’i serbest bırakmaya hiç niyeti yoktu. Cengiz 



İMREN hapishanedeyken yaşanan sürpriz bir gelişme herkesi şa- şırttı: Seren 

SERENGİL ve Cengiz İMREN evlendi. 

Çaresiz kalan Cengiz İMREN’in, hapishanenin dört duvarı arasında ya- pacağı bir 

tek şey vardı; şiir yazmak. Eylül 2004’te tahliye edildi. Yeniden özgürlüğüne 

kavuşan şarkıcı, açıklamalarıyla kapkaç çetesi lideri olarak bilinen Fırat 

Delibaş’ın arkasında durmaya devam etti. Arkadaşlarının suçsuz olduğunu 

savunan Cengiz İmren’in hapishaneden çıktıktan sonra, Seren Serengil’le 

boşandı. İkili, tatsız tartışmalardan sonra yollarını ayırdı. 

Boşandıktan sonra hiç zaman kaybetmeyen Cengiz İmren hemen al- büm 

çıkarmak için kolları sıvadı. Hapishanede yazdığı şiirleri “Cengiz İmren’den 

Mektuplar” isimli albümünde topladı şarkıcı. 

Cengiz İmren, bu arada dostlarının da desteğiyle gece kulübü işletmeci- liğine 

soyundu. Sahibi olduğu mekanda sahneye çıkmaya başladı. İşletme- ciliğini 

yaptığı barda hayranlarıyla buluşan Cengiz İmren, mekanında za- man zaman 

magazin dünyasının ünlü isimlerini de ağırladı. Sanat hayatına kaldığı yerden 

devam etmeye başlayan Cengiz İmren, eski arkadaşlarıyla da diyalogunu 

kesmedi. 

Menajeri Rıdvan AVCI, bir akşam Taksim’deki Mektup Bar’a davet eder. Mekan 

sahibinin de daveti üzerine Cengiz İMREN, Tarlabaşından arkadaşları ve Rıdvan 

AVCI Mektup Bar’a gider. 

Sürekli başkalarını eğlendirmekten yorulan şarkıcı arkadaşlarıyla eğ- lenir. 

Keyifleri iyice yerine gelmişken, Fırat Delibaş’ın rakibi olarak bi- linen Gani 

GÜNER isimli bir çete liderinin adamları içeri girer. Mekana göz gezdiren ikiliden 

biri Cengiz İmren ve arkadaşlarını fark eder. Gani GÜNER’in yeğeni Davut 

GÜNER, Cengiz İMREN’in masasına gider. 

Davut: Ne o, kutlama falan var galiba. Bizi davet etmek yok mu? Cengiz: 

Gördüğün gibi masa dolu, kusura bakma. 

Davut (alaycı bir tavırla): Ağan nasıl, iyi mi? Arada bir iç çamaşırı gö- türüyor 

musun; şöyle dantellisinden. 

Cengiz: Buraya eğlenmeye geldik. Sen de eğlenmek istiyorsan diline hakim olup 

boş bir masa bul kendine. 



  

Davut: İçeride adamın dili uzuyor galiba. 

Rıdvan: Hadi kardeşim bakın eğlencenize. Bela istemiyoruz. Davut: Seninle 

konuşan yok koçum. Sen kapa çeneni. 

Bunun üzerine; canı sıkılan Cengiz İMREN ve arkadaşları mekandan çıkarlar. 

Arkalarından Davut da çıkar. Silahını çekip Cengiz İMREN’İN arkasından ateş 

etmeye başlar. Kurşunlardan biri Cengiz İmren’in bacağına isabet eder. 

Sokağın başında duran polis arabası, siren çalarak hemen silah sesinin geldiği 

tarafa yönelirler. Siren sesini duyan saldırganlar, hemen olay ye- rinden 

kaçmaya çalışırlar. Polisin biri saldırganların peşinden koşar, diğeri olay yerinde 

kalır. Ambulans çağrılmasına rağmen etrafı hastanelerle çev- rili Taksim’de 

ambulans gelmez. Polis, yaralanan Cengiz İMREN’i, polis arabasıyla hastaneye 

götürür. 

Cengiz İMREN’e acil serviste ilk müdahalesi yapılır. Bu arada düzenle- nen 

operasyonda Cengiz İmren’i vuran saldırganlardan Davut Güler, isimli şahıs polis 

tarafından yakalanır. 

Cengiz İmren’in sağ bacağının 3 cm üstüne giren kurşun bacakta kaldı. 

Saldırıdan 1 hafta sonra tedavi olduğu hastaneden taburcu olan Cengiz İm- ren, 

düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu. 

Cengiz: Kahpece arkamdan vuruldum. Bana bir şey yapacaklarsa, beni önden 

vursunlar. 

Olay yargıya basit bir bar kavgası olarak yansısa da işin aslı hiç de öyle değildi. 

Cengiz İMREN, iki mafya arasındaki çekişmeye kurban gitmişti. Fırat DELİBAŞ’a 

yakınlığıyla bilinen Cengiz İMREN, Fırat DELİBAŞ’ın rakibi olan bir başka çete 

lideri Gani GÜNER’in adamları tarafından vu- ruldu. Saldırganlardan biri 

tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mafya usu- lü saldırıdan sonra uzunca bir 

süre tedavi gören Cengiz İMREN, iki ayın sonunda iyileşerek yeniden sahnelere 

geri döndü. Bu olay da kötü bir anı olarak hafızalarda kaldı. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



BU NASIL “İŞ”TİR? 

18 YILLIK BİRLİKTELİK BİTERSE... 

 

İbrahim Tatlıses-Derya Tuna birlikteliği 1984 yılına dayanıyor. O dö- 

nemde İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş ile birlikteydi ve Savaş, Melek 

Zübeyde’ye hamileydi. 

İbrahim Tatlıses Derya Tuna ile bir film çekiminde tanıştı. Tuna o yıl- larda 

gazinolarda uvertür şarkıcı olarak çalışıyordu. Tatlıses, hamile Pe- rihan 

Savaş’tan ayrılıp Derya Tuna ile birlikte olmaya başladı. Gazinola- rı bırakan 

Derya Tuna, sinema filmlerinde eşlik etmeye başladı İbrahim Tatlıses’e. 

Bir iki film çevirdikten sonra oyunculuğu da bırakan Derya Tuna, uzun- ca bir 

süre Tatlıses’in şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Giye- ceği 

gömlekten tutun da yapacağı yatırımlara kadar İbo’nun her şeyini Der- ya Tuna 

belirledi. Yıllarca birlikte yaşayan ikilinin bu ilişkisinden “İdo” dünyaya geldi. 

Çocuklarının asıl adı İbrahim ama onlar “İbrahim Derya Oğlu” anlamına gelen 

İdo diye seslenmeyi tercih ediyorlardı. 

İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile birlikteyken de çapkınlıklarına devam etti. 

Derya Tuna “Erkek adam zampara olur diyerek” İbo’nun çapkınlıkla- rını hep 

sineye çekti. O yıllarda İbrahim Tatlıses’in birkaç filmde birlikte oynadığı Hülya 

Avşar ile adı aşk dedikodularına karıştı. “Mavi Mavi” ve “Hülya” isimli şarkıları 

İbrahim Tatlıses’in Avşar kızı için yazdığı söylenir. 

Derya Tuna her seferinde affedip görmezden geldi sevdiği adamın ka- 

çamaklarını. Fakat tarihler 1999 yılını gösterdiğinde ortaya çıkan Asena, bardağı 

taşıran son damla oldu. İbrahim Tatlıses, şovunda dans eden dan- 

  

söz Asena’ya gönlünü kaptırmıştı. İki taraf da bu birlikteliği doğrulama- mıştı 

ama yüksek sesle söylenmeyen gerçeği aslında herkes biliyordu. 

Derya Tuna’nın bunu da affedeceği düşünülüyordu ama öyle olmadı. “Ya Asena, 



ya ben” diye rest çekti Derya Tuna. Tatlıses, Asena’ya fazlasıy- la kaptırmıştı 

gönlünü. Hülya Avşar ve Derya Tuna’ya yazdığı gibi Asena için de pek çok şarkı 

yazdı. 

En sonunda ayrılık kararını açıklayan Derya Tuna artık kendi ayakları üzerinde 

durmak istiyordu. Bunun için de İbrahim Tatlıses’ten tamamen kopması 

gerekiyordu. Sonunda çevresinin de desteğiyle şarkıcılığa dön- meye karar 

verdi. Şamdan Dergisi’nin düzenlediği özel bir gecede sahneye çıkarak bir şarkı 

söyledi. Pek çok ünlünün katıldığı gecede Derya Tuna’nın şarkı söylemesinin 

yanı sıra giydiği transparan elbise de tartışma konusu oldu. Herkes İbo’dan 

gelecek tepkiyi merak ediyordu. Tuna’nın Şamdan Dergisi’nin gecesindeki 

durumunu gazetelerden öğrenen İbo çok sinirlense de, “Derya Hanım’a 

yakıştıramadım” demekle yetinmişti. 

Şamdan Dergisi’nin düzenlediği geceye İstanbul’un en meşhur müzik- 

hollerinden Günay Restaurant’ın sahibi Günay Tuncel de katılmıştı. Asıl olaylar 

da Derya Tuna-Günay Tuncel arasındaki ikili konuşmalardan sonra başladı. 

Derya Tuna, müzik hayatına geri dönmek istiyor, Günay’da sahne almak 

istiyordu. Günay Tuncel de bunu seve seve kabul etti. Tuncel’in tek çekincesi 

İbrahim Tatlıses’ten yanaydı. Ancak Derya Tuna, Tatlıses’le iliş- kisinin tamamen 

bittiğini ve bir sorun olmayacağını söyledi. Bunun üzeri- ne iki kişi anlaştılar. 

 

GİZLİ PLANLAR 

Bu sırada olaydan alakasız kişiler, olayla ilgili planlar yapmaktadır. 

Dertleri paradır. 

Sana bomba gibi bir “iş” getirdim. İşi söylemeden önce, ucunda çok para 

olduğunu söyleyeyim. 

İşin ucunda para varsa, her işe varım biliyorsun. Söyle bakalım neymiş bu iş. 

İbrahim Tatlıses’in sevgilisi Derya Tuna’yı biliyorsun. 

Evet biliyorum. Daha geçen gün televizyonda gördüm. Üzerinde trans- paran bir 

kıyafetle sahnede şarkı söylüyordu. 

  



Tamam işte, bizim konumuz da bu. 

Bize ne abi Derya Tuna’nın transparanla şarkı söylemesinden. Onu İb- rahim 

Tatlıses düşünsün. 

Kulağıma gelen haberlere göre İbo, bu durumdan çok rahatsızmış. Ama göz 

önünde olduğu için eli kolu bağlıymış. 

Eeeee? 

E’si Derya Tuna, önümüzdeki hafta Şişli’de bir mekanda sahneye çık- maya 

hazırlanıyormuş. İbo da haliyle Derya Tuna’nın sahneye çıkmasını istemiyormuş. 

İbrahim Tatlıses, Derya Tuna’yı sahne fikrinden vazgeçire- memiş. Yani 

konuşarak çözülecek bir iş değil bu. Senin adamlarından biri, bir bahane bulup 

Derya Tuna’yı bacağından vuracak. 

Böylece sahne işi de rafa kalkacak, ha? İyi de, para meselesine gelme- din daha. 

Derya Tuna’yı vurduğumuzla mı kalacağız? 

İş bittikten sonra İbrahim Tatlıses’in kapısını çalıp, hakkımızı isteyece- 

ğiz. Ne de olsa onu büyük bir dertten kurtarmış olacağız. 

İyi de ya adam, “Bana mı sordunuz Derya Tuna’yı” vururken derse? 

Demeeeeez, merak etme. Sen işi bitir gerisine karışma. Yalnız işi kim yapacaksa 

dikkat etsin, İbo Derya Tuna’ya çok değer verir. Ne de olsa ço- cuğunun anası. 

Sahneye çıkamayacak şekilde yaralasınlar yeter. Tek mermi yeter. 

Tamamdır, bu işi bitmiş bil. Derya Tuna o sahneye çıkamayacak! 

Bu planlardan kimsenin haberi yoktur henüz, ta ki 2002 yılı Ekim ayı- na kadar. 

Hazırlıklara hız veren Derya Tuna, bir an önce sahneye çıkmak istiyordu. Hafta 

sonu sahne almaya hazırlanan Tuna, ilk provası için 14 Ekim 2002 Pazartesi 

akşamı Günay Restaurant’a girdi. Ekip arkadaşlarıy- la dört saat çalıştıktan sonra 

evine dönmek üzere mekandan çıkarken, sa- atler 22.00’ı gösteriyordu. 

Tuna’nın prova aldığını öğrenen magazinciler, Günay’ın kapısında 

beklemekteydiler. Orada bekleyen biri daha vardı... 

BU NE CESARET? 

Derya Tuna mekandan çıkıp magazincilerin, basın ordusunun arasından 



arabasına doğru ilerlerken bir silah sesi duyuldu. Korku içindeki insanlar sesin 

nerden geldiğini anlamak için sağa sola bakınırken Derya Tuna’nın 

  

kanlar içerisinde yere yığıldığı fark edildi. İkinci silah sesi duyulduğunda 

panikleyen insanlar sağa sola kaçışmaya başladı. Kargaşadan yararlanan şahıs 

gözden kayboldu. Bu ne cesaret, diye düşünenler vardı. Kalabalık bir semtte, 

üstelik etrafta bir sürü basın mensubu varken, herkesin içinde nasıl ateş 

açılabilirdi? 

Silah sesi kesildiğinde ilk kurşunun Derya Tuna’nın baldırına, ikinci kurşunun ise 

bir gazeteciye isabet ettiği görüldüğü. Hemen hastaneye kal- dırılan Tuna, 

şokunu atlattıktan sonra bu işte İbrahim Tatlıses’in parmağı olduğunu iddia etti. 

İbo’nun, Tuna’nın son dönemlerdeki hareketlerinden rahatsız olduğu bilindiği 

için de ilk şüpheli İbo olarak görülüyordu. İbo, yaklaşık iki buçuk saat sorguda 

kaldı. Derya Tuna için üzüntüsünü dile getiriyordu, sonuçta o oğlunun 

annesiydi. Ancak İbrahim Tatlıses ne derse desin, yüksek sesle söylenmese de 

pek çok insan tarafından “azmettirici” olarak gösterilmiştir. O da basına verdiği 

bir röportajda, “Ben bacağa değil, kafaya kurşun sıkarım” diyerek tepkisini 

ortaya koymuştur. 

Derya Tuna’yı kimin vurduğunu bulmaya çalışan dedektifler basında çıkan 

görüntüleri inceleyerek saldırıyı düzenleyen Hüseyin Bozan isimli sabıkalıya 

ulaştılar. Şahıs üç gün sonra Şişli’deki evinde, Derya Tuna’yı yaraladığı ruhsatsız 

silahla birlikte yakalandı. 

Sorgusunda herhangi bir azmettirici olmadığını söyleyen Hüseyin Boz- lan, 

İbo’nun bir hayranı olduğunu ve Derya Tuna’nın İbo’yu üzmesi üzeri- ne bu 

saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Ülkemizde her zaman tartışılan “namus” 

kavramı, bu olayda da kendini göstermişti. 

Namus dedin mi akan sular durur. Ben İbrahim Tatlıses’i çok seviyo- rum. Derya 

Tuna da yengem sayılır. Öyle açık saçık ortalara dökülmesini karşılıksız 

bırakamazdım. 

Yaklaşık 8 ay süren davanın sonunda Hüseyin Bozan Derya Tuna’yı yaralamak, 

Bora Engin’i yaralamak(basın mensubu) ve ruhsatsız silah ta- şımak suçlarından 

toplam 5 yıl 4 ay hapis ve 218 milyon 104 bin lira para cezasına çarptırıldı. 



Hüseyin Bozan’ı Derya Tuna’yı vurmaya azmettir- mekle suçlanan tutuksuz 

sanıklar İbrahim Tatlıses, Hüseyin Macit, Rama- zan Günay, Fırat Delibaş, Ömer 

Faruk Yalçın ve Abdülmehtap Gürbüz’ün dosyalarının ise ayrılması kararlaştırdı. 

  

ŞÖHRETE TIRMANAN YOLLARDA KURŞUN MU YAĞIYOR? 

Müzik dünyasına ‘Doktor Erol Bey’ şarkısıyla yıllar önce adım atan ve kısa 

zamanda zirveye tırmanan yapımcı Erol KÖSE, önce 30 Aralık 1999 tarihinde, 

tam 4 yıl sonra da, 30 Aralık 2003 tarihinde silahlı saldırıya uğ- radı. 

Müzik dünyasının büyüsü, Erol KÖSE’yi doktorluktan koparıp, şarkı- cılığa 

yönelmesine neden oldu. Şarkıcılık kariyerinde hızla yükselişe ge- çen Erol 

KÖSE, bir süre sonra yapımcılığa soyundu. Erol KÖSE, müzik dünyasıyla göz 

doktorluğu yaptığı dönemde, yani 1987’de Komedi Dans Üçlüsü’nü kurarak 

tanıştı. 

Müzik sektörünün en büyük patronu konumuna gelen Erol KÖSE, 2003 yılına 

albümü en çok satan sanatçıların patronu olarak damga vurdu. Uzanlar’a 

yakınlığıyla bilinen Erol KÖSE, Hande YENER, Mustafa SAN- DAL, Nilüfer, Ebru 

GÜNDEŞ, İbrahim TATLISES, Nihat DOĞAN, Atilla TAŞ, Nez, Ayna gibi Türkiye’nin 

en ünlü şarkıcılarını firmasına bağladı. 

Erol KÖSE’nin bu noktaya gelmesi o kadar da kolay olmadı tabii ki. Zorlu 

mücadeleler sonucu müzik dünyasına damgasını vurdu ünlü yapım- cı. İkincilikle 

girdiği tıp fakültesini başarıyla bitirdikten sonra göz doktoru olarak Haydarpaşa 

Numune Hastanesi Göz Kliniği’nde meslek hayatına atıldı. 

Mesleğini çok seviyordu; ama müzik onun için ayrı bir tutkuydu. Ha- kan ve 

Murat isimli iki arkadaşıyla birlikte bir grup kurdu. Türkiye’de o güne kadar hiç 

denenmemiş bir şeyi denediler. Üç kafadar, günün popüler şarkılarında şekilden 

şekle girerek, izleyenleri kahkahaya boğuyorlardı. 

1999 Yılının sonlarına doğru Komedi Dans Üçlüsü eski cazibesini yi- tirmeye 

başladı. Erol KÖSE bir sıçrama yaparak Doktor Erol Bey isimli şarkıyla tek başına 

patlama yaptı. 

Erol KÖSE, sahnenin parlak ışıklarının büyüsüne çabuk kaptırdı kendisini. 

Doktorluğa veda edip, şov dünyasına yöneldi. Komedi Dans Üçlüsü’yle herkesin 



tanıdığı bir isim haline geldi. 

İLK VURULUŞU! 

Erol KÖSE’nin Üsküdar’daki ofisine bir gün hiç de memnun olmadığı bir misafir 

geldi: Kemal GÖZEN! 

  

Erol KÖSE’nin sekreterinin tüm çabalarına rağmen, Kemal bir anda Erol 

KÖSE’nin odasına girdi. Erol KÖSE’nin de onayıyla sekreter geri dışarı çıktı. 

Kemal’i sıradan bir misafiriymiş gibi ağırlamaya çalışsa da Ke- mal, hemen 

ziyaretinin sebebine açıkladı. 

Aslında Erol KÖSE de onun neden geldiğini biliyordu; ama yapacak bir şey 

bulamıyordu. Kemal, Mücahit Abi’nin selamını söyleyerek ona olan borcunu 

istedi. Artık dayanamayan Erol KÖSE, sizin gibilere haraç yedir- mem ben, diye 

çıkıştı. 

Bunun üzerine sinirlenip dışarı çıkan Kemal, dışarıda pusuya yattı. Ke- mal 

gittikten sonra iyice sinirlenen Erol KÖSE’nin başı ağrımaya başladı. O gün bütün 

görüşmelerini ve işlerini iptal ettirdi. 

Sekreteri, onun bu halini gördüğünden iyice meraklandı. O adamın ne istediğini 

sordu. Erol KÖSE her şeyi anlattı. Bunun üzerine sekreteri Erol KÖSE’ye yardımcı 

olmak istedi. 

Sekreter: Polise gitseniz, nasıl olur? 

Erol Köse (sinirli bir şekilde): Ne polisi be kızım! Polis ne yapabilir ki, Hem ne 

söyleyeceğim onlara? 

Sekreter: Haraç istiyorlar, tehdit ediyorlar diyebilirsiniz? 

Erol Köse: Sonra ne olacak. Adamı alacaklar içeri bir gün, nezarette tutup 

salıverecekler. Sonra ne olur biliyor musun? Polise gittim diye beni ölmekten 

beter ederler. Sen bu adamları tanımıyorsun. 

Sekreter: Ne bileyim, çıkış yolu arıyorum sizin için. 

Erol Köse: Sen beni merak etme, kendi işine bak. Oradan bana bir ağrı kesici 

getir, başım çatlayacak... 



Sekreter: Hemen getiriyorum Erol Bey. Sekreter ilacı getirir. 

Sekreter: Buyurun Erol Bey, ilacınız. Bu sonuncusu... 

Akşam olup herkes ofisten çıktıktan sonra, Erol KÖSE tek başına oda- sında 

oturup ne yapacağını düşünüyordu. Yaptığından pişman olmuştu. An- cak 

karşısındakiler artık parayı verse bile bu işin başka türlü çözüleceğini biliyordu. 

  

Başının ağrısı dinmediğinden, dışarı ilaç almaya çıktı. Ofisin karşısın- daki 

kahvede bekleyen Kemal onu görünce tabancasıyla karşısına dikildi. 

Erol KÖSE: Saçmalama Kemal, koy o silahı yerine. Tamam, ödemeyi yapacağım. 

Kemal (alaycı bir tarzda): Ödemeyi tabii ki yapacaksın Doktor Erol Bey. Bizim 

kimsede alacağımız kalmadı bu güne kadar; ama cezasını öde- men lazım. 

Erol Köse (korkmuş-panik içinde): Yapma, etme Kemal. Yarın gel al parayı. 

Kemal: Hastaneden çıkınca ödersin artık. Acelesi yok. 

Kemal, Erol KÖSE’nin ayaklarına doğru ateş etmeye başlar. Önce sol ayağına, 

sonra sağ ayağını hedef alır. Bu arada can havliyle elini uzatan Erol KÖSE, sağ 

elinden de yaralanır. Kemal, koşarak olay yerinden uzak- laşır. 

Çevreden geçenler tarafından fark edilen Erol KÖSE, hemen hastane- ye 

kaldırıldı. Ayaklarını hedef alan kurşunlar kemiği parçalamıştı. Hemen ameliyata 

alınan Erol KÖSE, uzunca bir süre hastane de tedavi gördü. 

Saldırgan Kemal GÖZEN, 2 gün sonra saklandığı evde, saldırıda kul- landığı 

silahla birlikte ele geçirildi. Erol KÖSE’yi vurduğunu kabul eden Kemal GÖZEN, 

tutuklanarak cezaevine kondu. 

YAPIMCILIK YAPMAYA BAŞLIYOR 

Erol KÖSE, iyileştikten sonra yeniden işlerinin başına geri döndü. Şar- kıcılık 

defterini kapatan Erol Köse, yapımcılığa ağırlık verdi. Müzik dün- yasına yeni 

starlar kazandırmak için kolları sıvadı. 1997 yılında çıkardığı Ayna Grubu’nu 

müzik dünyasında farklı bir yere getirdi. Erol KÖSE’nin ikinci starı ise Atilla TAŞ 

oldu. Ham Çökelek şarkısı 7’den 70’e herkesin diline dolandı o günlerde. 



2000’li yılların başında müzik dünyasında söz sahibi bir yapımcı oldu Erol KÖSE. 

Yeşim SALKIM, aracılığıyla Uzan ailesinin prensi Hakan UZAN ile tanıştı. Yeşim 

SALKIM’ın eşi Hakan UZAN, müzik dünyasına girmek istiyordu. Böylece sürpriz 

bir ortaklık doğdu. Medya sektörünün güçlü isimlerinden Hakan-Cem UZAN 

kardeşler ile yapımcı Erol KÖSE, birlikte bir müzik şirketi kurdular. 

  

Uzan’ların sahibi olduğu müzik kanalının tam desteğini alan firma, her geçen 

gün büyümeye ve güçlenmeye devam etti. Müzik kanalında, kendi şarkıcılarına 

öncelik tanınıyor, onlarla ilgili haberler yapılıyordu. Böylece kamuoyu 

oluşturuluyor, albüm satışları arttırılıyordu. 

Uzan Grubunun, Rumeli Hisarı Konserlerini düzenlemeye başlamasıy- la birlikte 

Erol KÖSE’nin sanatçılarına verilen destek iyiden iyiye arttı. Adeta Erol KÖSE’nin 

sanatçısı olmayan şarkıcılar, Rumeli hisarında kon- ser veremez oldular. 

Erol KÖSE, adete müzik dünyasında imparatorluğunu ilan etmiş du- rumdaydı. 

Türkiye’nin en ünlü şarkıcıları onun şirketine bağlı olarak çalış- maya başlamıştı 

artık. Müzik sektöründe Erol KÖSE’nin sözü geçiyordu. Albüm ve konser 

fiyatlarını bile Erol KÖSE belirliyordu. Satışları arttır- mak için albüm fiyatlarını 

düşüren EROL KÖSE, tirajı arttırarak sanatçıla- rına satış rekorları kırdırıyordu. 

Müzik sektöründen sonra sinemaya geldi. Erol KÖSE’nin Uzanlar ile ortağı 

olduğu şirket (Film Türk), Cem YILMAZ’ın başrolünü oynadığı “GORA” isimli 

filmin yapımcılığını üstlendi. Bu arada Cem YILMAZ da, Erol Köse-Hakan-Cem, 

Uzan ortaklığında kurulan yapım şirketine bağlı olarak çalışmaya başladı. 

Her şey yolunda giderken Uzan Grubunun hükümet ile ters düşme-    si 

sonrasında işler tepetaklak oldu. Uzan Grubunun şirketlerine el koyan TMSF, 

Hakan-Cem UZAN’ın ortağı olduğu müzik ve yapım şirketlerini de unutmadı. 

Yönetim artık TMSF’nin idaresine geçmişti. 

Erol KÖSE, bir süre Hakan UZAN’a ulaşamayınca Cem UZAN’ın ofi- sine gider, 

orada Hakan UZAN’ın bu aralar işlerde olamayacağını ve asıl tekelin Cem 

UZAN’da olacağını öğrendi. Cem UZAN’ın talimatlarıyla ça- lışacağını 

öğrendikten hemen sonra, gelen teklif daha çok canını sıkmaya başlamıştı. 

Bu sırada montajda olan Gora filminden gelecek paraları kurtarmak için, ayrı bir 



şirket kurmak isteyen Cem UZAN, Erol KÖSE’nin bu fik-  re sıcak bakmadığını 

gördü. Aralarındaki küçük tartışmadan sonra, Erol KÖSE’yle daha sonra araları 

daha çok bozuldu. 

İlerleyen zamanlarda Erol KÖSE’nin iddialarına göre, Erol KÖSE sürekli tehdit 

aldı ve şirkete Uzanlar tarafından el koyuldu. Artık yollar iyice ayrılmıştı. Erol 

KÖSE, avukatları aracılığıyla hukuki yollardan hak- kını aramaya başladı. Bu 

arada Cem UZAN tarafından el konulan evrak- lar üzerinde de oynamalar 

yapılmasından korkuyordu. Çünkü şirkete bağlı sanatçıların sözleşmeleri, özel 

anlaşmalar ve diğer önemli belgeler Cem UZAN’ın eline geçmişti. Sonradan Cem 

UZAN arayı düzeltmek için yeni- den işlerinin başına geçmesini istese de Erol 

KÖSE bu teklifi kabul etmedi. Uzanların damadı Müştak AYVAZ da araya girdi; 

ama suç değişmedi. 

Motorola’daki haciz işlemlerini engellemek için üzerine yaptığı hisse- lerini Cem 

UZAN’ın geri istemesi üzerine araları iyice açıldı. 

Erol KÖSE’ye savaş açan Uzan Grubunun gazetelerine karşılık Erol KÖSE de 

sonunda Yener SÜSOY’a röportaj verdi. 

Erol Köse: Verilecek bir canım var, ondan da korkmuyorum. Buradan açıkça 

deklare ediyorum; benim ve ailemin başına gelebilecek herhangi bir şeyden 

Cem Uzan sorumludur. 

Erol KÖSE röportajın yarın gazetelerde çıkacağını bildiğinden biraz da olsa 

rahatlamıştır. Nişantaşı’ndaki ofise gitmek için arabasına binmek üzereyken, 

karanlıktan çıkan bir şahıs Erol KÖSE’ye ateş etmeye başlar. 

Şoförü, kalçasından ve bacağından yaralanan Erol KÖSE’yi hemen hastaneye 

götürür. Hastanedeyken polise ifadesini veren Erol KÖSE’ye polis 

şüphelendiğiniz birileri varsa isim verebilir misiniz, diye sorar. 

Erol Köse: Tabii ki veririm. Cem UZAN ile şirket yöneticilerinden Müştak AYVAZ. 

Ben işlerim dolayısıyla bir süredir Cem UZAN ve Uzan Grubu tarafın- dan tehdit 

ediliyordum. 

Polis: Sizi neden tehdit ediyorlardı? 

Erol Köse: Bu tehditlerin sebebi, Cem UZAN’ın benden istediği birçok kanunsuz 



ticari işi kabul etmememden kaynaklanıyor. Tehditleri daha çok Müştak AYVAZ 

isimli şahıs, gerek görüşmelerimizde gerekse telefonla arayarak yapmıştır. 

Saldırgandan ve adı geçen şahıslardan şikayetçiyim. 

Erol Köse’nin iddialarından sonra ifadesine başvurulan Müştak AY- VAZ, Erol 

Köse’li vurdurttuğu iddialarını kabul etmedi. Erol KÖSE’yi vu- ran saldırgan 

yakalanamadığı için de olay aydınlanmadı ve Erol KÖSE’ye düzenlenen saldırı 

faili meçhul olarak tozlu raflardaki yerini aldı.  

Eski sağlığına kavuşan Erol KÖSE, yapımcı kimliğiyle yoluna tek ba- şına olarak 

devam ediyor. Şirketinde yine pek çok ünlü isimle çalışan Erol KÖSE, müzik 

dünyasında varlığını sürdürüyor. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

         CEZASIZ KALAN CEZALAR 

SPORDAN MODAYA, DEVLETTEN 

MAFYAYA 

 

Hıncal Uluç, magazin ve spor dünyasının sevilen bir ismidir. Davetle- rin 

aranan konuklarından olan Hıncal Uluç, her gittiği yeri kendine özgü 

kahkahalarıyla çınlatır. 

Bu davetlerde birbirinden güzel kızlar eşlik eder Hıncal Uluç’a. Türki- ye 

güzelleri, podyum dünyasının ünlü isimleri, şöhret olma meraklısı yeni manken 

adaylarını Hıncal Uluç’un yanında görebilirsiniz... Güzellik yarış- malarının da 

değişmez jüri üyeleri arasında yer alan Hıncal Uluç, güzelden anlayan biri olarak 

da tanınır. Köşe yazılarında müzikten modaya, edebi- yattan sinemaya kadar 

hemen her konuda yazılar kaleme almıştır. Bir gün moda eleştirmeni olarak 



karşımıza çıkıyor Hıncal Uluç, bir başka gün ise spor yorumcusu oluyor. 

Ekranların renkli yüzü Hıncal Uluç, herkes tarafından sevilen biri aynı zamanda. 

Hıncal Uluç pek çok insan tarafından seviliyor sevilmesine ama kalemi de bir o 

kadar sivri bir yazar aslında. Doğru bildiğini yazmaktan korkmayan cesur bir 

kalem “İnanamıyorum! Dördüncü güç olarak olaylara nasıl, nerden baktığımıza 

bakıyor ve inanamıyorum. 

Mehmet Ali Erbil alçakça bir saldırıya uğradı. Mafya bozuntularının tetikçisi, 

tabancayı arabanın camına boşalttı. Bizde çıt yok! Pardon var! Yok efendim 

kumar borcu varmış da, yok efendim yayında bir mankene sarkıntılık etmiş de, 

yok efendim evli bir kadınla ilişkiye girmiş de... Bu mudur? Allah için söyleyin. 

Böylesi bir saldırıya karşı medyanın tavrı bu mudur? Bu mu olmalıdır? Benim 

medyamın mafyadan ödü patlar. Mafya 

  

bozuntuları kapımızın önüne kadar gelmiş, en sevdiğimiz sanatçılara kur- 

şunlar sıkıyor.” 

“Türkiye’nin en tanınmış spor adamlarından Ahmet Çakar resmen ‘Kim vurdu’ 

ya gidiyor. Olacak şey mi? Şehrin göbeğinde, yüzlerce in- sanın arasında biri 

Ahmet Çakar’a beş kurşun sallıyor, ardından yürüye- rek kaçıyor. Aradan günler, 

haftalar geçiyor. İstanbul polis şefleri sfenks. Ağızlarından çıt çıkmıyor. 

Neredeyse olayı unutturmaya yeminliler, ya da “emir” almışlar. 

... Ortada iki durumdan biri var demektir. Birincisi İstanbul polisi za- vallı 

durumdadır. İkincisi İstanbul polisi suçluları bir şekilde korumaktadır. 

....Polis bu kadar gaflet uykusunda olur mu? 

Ne yapıyorsunuz? Niçin susuyorsunuz? Neden olayı “yok” farz ediyor- sunuz?” 

İşte Hıncal Uluç’un yazılarından birkaçı. Bu yazıların ve ağır eleştiri- lerin bazı 

çevreleri rahatsız etmesi kaçınılmaz oldu. Hıncal Uluç’un sert eleştirilerinden 

medya da nasibini aldı o günlerde. 

“Bu ne ayıptır. Bu ne acıdır. Bu ne rezilliktir? Bu ülkede ne gazeteci var, ne de 

gazeteci örgütleri. Kimse bana “Lo.. lo..” yapmasın. Biz bitmi- şiz. Biz tükenmişiz. 

Biz iki paralık olmuşuz. Bizi birer birer vuruyorlar. Korkutup onar, yüzer 



susturuyorlar, kimsenin gıkı çıkmıyor. Mesleğimden utanıyorum. 

Meslektaşlarımdan utanıyorum. 

Cerrah Müdür, bu yazıdan sonra beni yaşatacaklar mı? Can güvenliğim var mı? 

Ben şimdi bu polise nasıl güvenir de korkmadan yazı yazabilirim, söyler misiniz? 

Bunun adı “Mafya sansürü” değil de nedir? Kurşunlar ba- sın özgürlüğüne 

atılıyor. Bu nasıl iştir, cevap verecek biri var mı, bu dev- lette? Devlet varsa 

tabii!” 

Benzer yazıları yıllar önce de yazıyordu Hıncal Uluç. Doğru bildiğini korkusuzca 

kelimelere döküyordu ünlü gazeteci. Doğal olarak da bu yazı- lar pek çok insanı 

rahatsız ediyordu. 

Geceleri, nezih davetlerde hoş bayanlarla boy gösteren. Sabahları da erkenden 

kalkıp çalıştığı gazetenin yolunu tutan Hıncal Uluç 4 Mart 1994 Cuma günü 

evinden çıkıp arabasına bindi. Yanında da bir bayan arkadaşı vardı. 

  

LACİVERT MAZDA 

Nereye gidiyor sence? 

Ne bileyim ben. Arkadaşını bir yere bırakacaktır herhalde. Ne yapmayı 

düşünüyorsun? 

Biraz izleyelim. Kadını illaki bir yerde bırakacaktır. Ya bırakmazsa? 

Ne bileyim ben. Sorgu hakimisin be adam, sana ne! Sen arabanı kullan- mana 

bak. Gözden kaçırmayalım. 

Benzinciye giriyor. Ne yapayım? 

Şuraya yaklaş, bakalım ne yapacak. Benzin alırsa, işi burada bitiririz. Herkesin 

gözü önünde mi? 

Amma çok konuşuyorsun. Kendi işine baksana sen! Burada bekle beni, arabayı 

istop etme. 

Lacivert bir Mazda’dan çıkan adam, benzin almak üzere istasyona giren ve 

pompacı gençte günlük sohbetini yapan Hıncal Uluç’un aracına doğru yaklaştı. 

Belinden çıkardığı silahla Uluç’un ayaklarına doğru iki el ateş etti. Olay yerinden 



hızla uzaklaşan saldırgan, peşinden koşan pompa- cıya neredeyse 

yakalanıyordu. Pompacı çocuk Mazda’nın plakasını aldık- tan sonra benzinliğe 

geri döndü. Hıncal Uluç’u etrafı insanlarla sarılmış ve acı içinde kıvranırken 

buldu. 

Hıncal Uluç hastaneye kaldırıldı. Hayati bir tehlikesi yoktu, ayakların- dan 

vurulmuştu. Ayağa kurşun sıkma, mafya usulü bir uyarı niteliği taşı- maktadır. 

Bir dahaki merminin kafaya sıkılacağının bir işaretidir aslında. Peki, Uluç’a kim, 

neden böyle bir uyarı yapmak istemişti? Sabah saatinde, 

3. Levent gibi kalabalık bir semtte ve herkesin gözü önünde böyle bir sal- dırıda 

bulunmaya cesaret eden kimdi? 

Hıncal Uluç’a düzenlenen bu hain saldırı basında büyük yankı buldu. Herkes bu 

çirkin saldırıyı kınadı. Polis hemen harekete geçerek saldırgan- ların peşine 

düştü. Bölgede geniş çaplı bir arama yapan polis, pompacının plakayı bildirmesi 

üzerine, saldırıda kullanılan arabayı terk edilmiş olarak ara sokakların birinde 

buldu. 

  

ESRARENGİZ TELEFON GÖRÜŞMESİ 

Senden bir ricam var. 

Ne ricası abi emrin olur, öl de öleyim. 

Hıncal Uluç diye gazeteci midir yazar mıdır bir herif var. Evet abi!? 

Bu herif ailem hakkında ileri geri konuşuyor, Sinirlerimi bozuyor. Emret, 

indireyim abi. 

Yok, indirmeni istemiyorum. Sadece sinirlendiğimi anlasın istiyorum. Bir daha, 

gazetede, televizyonda benim adımı ağzına alırken iki kere dü- şünsün. 

Bizim usulümüzce uyar kendisini. Yastın dinlensin biraz. Emrin olur abi. Ne 

zaman ziyaret edeyim kendisini. 

Yarın sabah saat 08.30’da Şişli’de ol. 34 U 3115 plakalı lacivert bir Mazda araba 

gelip seni alacak. Şoförün adı Barbaros. O seni Hıncal Uluç’un evine götürecek. 

Tamamdır abi, Ben bu gece yola çıkarım. 



Talimat üzerine yola çıkan İbrahim adlı adam, kendisine verilen emri yerine 

getirdi. Ertesi sabah Şişli’de telefonda ismi geçen Barbaros’la bu- luşup işe 

koyuldular. Evinden çıkan Hıncal Uluç’u bir süre takip ettikten sonra da saldırıyı 

gerçekleştirdiler. Olaydan sonra ortadan kaybolmuşlardı ancak emniyet 

güçlerinin geniş çaplı aramaları sonucunda Ankara’da bir otelin gazinosunda 

yakalanarak İstanbul’a getirildiler. 

 

“KARANLIK GÜÇLER” 

Ben de Alaattin Bey’in talimatları doğrultusunda hareket ettim. İbrahim isimli 

şahısla Cuma sabahı buluşup Hıncal Uluç’un evinin önüne gittik. Bir süre 

bekledik. Hıncal Uluç çıkınca takip ettik ve benzincide durunca, İbrahim saldırıyı 

gerçekleştirdi. 

Sorguda ismi geçen kişi yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı’ydı. 

Hıncal Uluç’a düzenlenen saldırının azmettiricisi Alaattin Çakıcı yurtdışında 

kaçak olduğu için hakkında gıyabı tutuklama kararı çıkarıldı. 

  

Saldırıda kullanan araba Uğur Kılıç adına kayıtlıydı. Olayın hemen ar- dından 

polise giderek ifade veren Uğur Kılıç, saldırıdan habersiz olduğu- nu, arabayı 

Alaattin Çakıcı’nın talimatı üzerine şoförü İbrahim’e verdiğini söyledi. Tutuksuz 

yargılanan Uğur Kılıç, delil yetersizliğinden beraat etti. 

Alaattin Çakıcı, 5 yıl sonra Fransa’da yakalanarak 13 Aralık 1999 ta- rihinde 

Türkiye’ye getirildi. Bakırköy Adliyesi’ne çıkartılarak hakkındaki gıyabi 

tutuklama kararı vicahiye çevrilen Çakıcı, Kartal Cezaevi’ne ko- nuldu. Hakim 

karşısına çıkarılan Çakıcı, Hıncal Uluç’a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ifade 

verdi, dava 5 yıllık zaman aşımı süresi dolduğu ge- rekçesiyle ortadan kaldırıldı. 

Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın itirazı üzeri- ne dosya, 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca incelendi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu. 

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanan Çakıcı, 13 Temmuz 

2000 tarihli duruşmada “adam yaralamaya azmettir- mek” suçundan 3 yıl 4 ay 

hapis cezasına çarptırıldı. Alaattin Çakıcı, bu cezanın infazında 4616 sayılı “Şartla 

Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesi’ ne Dair Kanun” da öngörülen 10 



yıllık ceza indiriminden fay- dalandı. 

Hıncal Uluç’a düzenlenen silahlı saldırıyı azmettiren Alaattin Çakıcı, bu 

suçundan dolayı bir gün bile hapis yatmadı ve Hıncal Uluç vurulduğuy- la kaldı. 

 

BÖYLE BİR İŞ İÇİN NEDEN PARA ALALIM Kİ? 

1952 yılında Urfa’da fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan, 

İbrahim TATLISES, İstanbul’da inşaat işçiliği yaparken Adanalı bir filmci 

tarafından keşfedildi. İbo’nun yanık sesine hayran kalan yapımcı ona şöhretin 

kapılarını açtı. 

Önce Adana’da sonra da Ankara’da çeşitli gazinolarda sahneye çıktı İbrahim 

TATLISES. Yanık sesi dilden dile dolaşırken, Ayağında Kundura isimli ilk 45’liğini 

çıkardı 1977 yılında İbo. Bu çalışma onu Türkiye’de herkesin tanıdığı bir isim 

haline getirdi ve albümler birbirini izledi. Şar- kıcılığın yanı sına oyunculuğa da el 

attı İbo. Doğallığı onun hayranlarının gözünde bir kez daha yüceltti. 

Şarkıcılığın yanı sıra ticarete el attı İbo. Otel kurdu, lahmacun dük- kanları açtı, 

gazete ve dergi çıkardı, televizyon patronu oldu. Son olarak 

  

Almanya’da süt ve süt ürünleri üretimine başlayan İbrahim TATLISES, Türkiye’de 

de uçak satın alarak hava taşımacılığına soyundu. 

İbrahim TATLISES, iş ve sanat yaşamının yanı sıra adını karıştığı olay- larla da sık 

sık gündeme geldi. 2002 Yılında Sedat Peker ile birlikte Ak Merkez’de gözaltına 

alındı, oğlu Ahmet Tatlı ve yeğenleri adam yaralama olaylarıyla gündeme geldi, 

kendisi ruhsatsız silah taşımaktan tutuklandı. 

Zaman zaman da düşman kurşunlarına hedef oldu İbrahim TATLISES. Aynen 26 

Mart 1990 yılında olduğu gibi. 

 

BİZE KALLEŞLİK YAPTI! 

Rasim ve Turan, yaklaşık 8 ay önce Savaş Plak’ı satın alarak yapımcılık işine 

girmişlerdi. Bir sabah İbrahim TATLISES, kendi şirketine plak şirke- tine giderken 



Unkapanı’ndaki Savaş Plak’a uğradı. 

İbrahim TATLISES’ kapıda gören Turan hemen içeriye buyur eder. Çay içip 

sohbet ederler. Bu sırada İbrahim TATLISES, yeni çıkaracağı albümü- nü onların 

şirketinde çıkarmak için söz verir. 

İbrahim TATLISES gittikten sonra, yeni şirketlerinde böyle büyük bir iş 

yapacakları için çok sevindiler. Ayrıca onlara abilik yapacak İbrahim TATLISES’e 

artık daha büyük minnet duyuyorlardı. Fakat sevinçlerini paylaştıkları insanlar 

bu duruma anlam veremedi; neden kendi şirketi du- rurken onlarınkinde albüm 

çıkartacaktı ki? Kimsenin söylediğine aldırış etmediler. Ne de olsa İbrahim 

Abilerinin bir albümden gelecek paraya ih- tiyacı yoktu. Onların yolunu açmak 

için böyle bir şey yapması çok muh- temeldi. 

Aradan sekiz ay geçer; ama İbrahim TATLISES’ten ses çıkmadı. Hala albümle ilgili 

bir çalışma yoktu ortada. Bu olay fazlasıyla gururlarını kırdı. İki ortak, İbrahim 

TATLISES’i cezalandırmaya karar veridiler. Bir-iki gün sonra Turan ile Rasim, 

yanlarında çalışan Ramazan ve Fuat’ı Taksim Balık Pazarı’na içmeye götürerek, 

bu işi onlara yaptırmaya kara verdiler. 

Yemekte Ramazan ve Fuat iki büklüm şekilde oturuyorlardı. Çünkü onlar bu tip 

yerlerin yolunu bile bilmezken ağaları onları alıp masalarına oturtmuştu. 

Onların rahatlamalarını sağladıktan sonra Rasim konuyu aç- mak için; ya şu 

İbrahim meselesi çok canımı sıkıyor, dedi. Ramazan ve Fuat konuyu anlamaya 

çalışıyorlardı. 

  

Fuat: Hayırdır abi. Tatlıses’in size bir yanlışı mı oldu. Rasim: Boş ver, Fuat. İbo 

bize yaptı yapacağını. 

Ramazan: Abi iyice meraklandırdınız bizi anlatın da ne olduğunu biz de bilelim. 

Turan: Konuyu açıp da sizin de canınızı sıkmayalım şimdi. 

Fuat: Abi, sizin derdiniz bizim derdimiz sayılır. Belki yapabileceğimiz bir şey 

vardır. 

Rasim: Merak etmeyin biz onun hesabını göreceğiz. Kalleşliğinin ce- zasını 

ödeyecek. 



Ramazan: Bir dakika abi. Size yapılan yanlış, bize yapılmış sayılır. Ne yapılması 

gerekiyorsa biz yaparız. 

(Turan ile Rasim, yine birbirlerine bir bakış atarlar.) Turan: Sizden böyle bir şeyi 

isteyemeyiz çocuklar. 

Fuat: O da ne demek şimdi abi. Söylemeniz yeterli. Ne gerekiyorsa yaparız. 

Rasim: Tamam o zaman. Yalnız burada konuştuklarımız, burada kalacak. 

Ramazan: Bize güvenebilirsiniz abi 

Fuat: Tabi ki bize güvenebilirsiniz. Bizi başkalarıyla karıştırmayın abi. 

Turan: Size güvenmesek masamıza oturtur muyuz hiç? Tabii ki güve- niyoruz. 

O zaman bizi can kulağıyla dinleyin. İbrahim TATLISES bize büyük bir kalleşlik 

yaptı. Bizi yarı yolda bıraktı. 

Rasim: Biz de onu bu yaptığını ödeteceğiz. İş iki mermiye bakar. Ayak- larından 

vuracağız onu. 

Fuat: İzin verin, bu işi biz halledelim abi. 

Turan: Sizden böyle bir şeyi isteyemeyiz çocuklar. 

Ramazan: Abi o nasıl söz öyle. Siz söyleyin, biz onun cezasını veririz. 

Rasim: Tamam o zaman. İbo Maksim Gazinosunda çıkıyor. O nu orada 

ayaklarından vurursunuz. Böylece kalleşlik yapmak ne demekmiş öğrenir. 

  

Yemekten üç gün sonra, planı uygulamak için harekete geçtiler. Turan taksiyle, 

Ramazan ve Fuat’ı Maksim Gazinosunun önünde bırakarak işi, onlara teslim 

etti. Müşteri gibi içeri girip oturup içmeye başladılar. İbrahim TATLISES, sahneye 

çıktıktan sonra üçüncü şarkısını söylemeye başladığı sırada Ramazan ve Fuat 

masalarından kalkıp sahnenin ön tarafına gelerek; bellerinden silahlarını çekip 

İbrahim TATLISES’in ayaklarına peş peşe ateş etmeye başladılar. Ayağından 

vurulan İbrahim TATLISES sahneye yı- ğıldığında ateş etmeyi kesip kaçmaya 

çalışırken görevliler önlerini kestiler. Ardından hemen polis bu kişiyi yakaladı. 

Fuat ile Ramazan karakola götürülürken, saldırı sırasında ayağından ya- ralanan 



İbrahim TATLISES, Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldı. Ney- se ki ciddi bir 

şey yoktu. İlk müdahalesi yapılan Tatlıses, saldırı ucuz atlattı. 

İbrahim TATLISES’i neden öldürmek istedikleri sorulduğunda, pat- ronlarına 

kalleşlik yaptığından cezasını kestiklerini, söylediler. Fuat ile Rasim’in ifadeleri 

doğrultusunda Turan ile Rasim polis tarafından yakalan- dılar. İki ortak İbrahim 

TATLISES’in söz verdiği halde kendilerine kaset yapmadığını, kendilerinin bunu 

gurur meselesi yapıp Tatlıses’i cezalandır- mak istediklerini itiraf ettiler. 

Turan ve Rasim’in itirafına rağmen, şahısların tutuklanmasından bir gün sonra 

İbrahim TATLISES karakola giderek ek ifade verdi. 

İbrahim TATLISES: Hasan Çelik isimli çocukluk ve aynı zamanda eski iş arkadaşım 

dört ay önce beni arayarak, “Seni öldüreceğim, haritadan sili- neceksin” diyerek 

tehditlerde bulundu. Yaralanma olayımdan sonra Hasan Çelik beni aramamıştır 

ve bir daha da tehdit etmemiştir. Kendisinden dava- cı değilim. Bu ifadeyi de 

olayın aydınlanması yardımcı olur düşüncesiyle veriyorum.” 

Vurulma olayında ayrıca İbrahim TATLISES’in eski ortağı ve organiza- törü Hasan 

Bora’nın ve Barış Plak’ın sahibi Şehmuz İlgün’ün de adı geçti. Fakat taraflar 

polise verdikleri ifadede olayla bir ilgilerinin olmadığını be- yan ettiler. Sonuç 

olarak suç azmettirici Turan ve Rasim ile eylemci Fuat ve Ramazan’ın üzerinde 

kaldı. Bu olay böylece kapandı. 

BU SEFER MEKAN SALDIRISI 

Maksim Gazinosundaki yaralanma olayından sekiz yıl sonra İbrahim TATLISES’in 

adı yine bir silahlı olaya karıştı. Bu kez kurşunların hedefi Tatlıses değil, 

işyerleriydi. 

  

31 Ocak 1998 Cumartesi, saat 22.30 

Üç adam, beyaz şahin marka bir arabayla, Ayazağa’daki Tatlıses rad- yoya 

geldiler. 

Binanın güvenliğini sağlayan görevli içeri girmelerine izin vermeyince, güvenliği 

tehdit ederek yukarı çıktılar. Biri de güvenliğin yanında kaldı. 

Beşinci kattaki radyonun kapısını çaldıklarında, yönetimdekilerle gö- rüşmek 



istediklerini sordular. Fakat o saatte yönetimden kimse bulunma- dığını 

söyleyen görevliye saldırıp kapıyı zorla açtılar. İçeri giren adamlar rastgele 

etrafa ateş ettiler. Sonra, mekan öyle basılmaz, Hasan Bora böyle basar, diye 

binadan uzaklaştılar. 

Radyo’da muhatap bulamayan üçlü, bu kez İbrahim TATLISES’in Le- vent’teki 

müzik şirketine gittiler. Villanın üst katında ışıklar yanmaktaydı; ama kapıyı 

çaldıkların kimse açmadı. Sadece içerden defolun gidin bura- dan, diye ses geldi. 

- Yok, mu burada delikanlı?! 

Yeniden buraya da rastgele ateş edip kaçtılar. Radyo Tatlıses’in güven- lik 

kameralarından yola çıkan polis, sıkı bir takip sonunda şahısları dört gün sonra 

bir kafeteryada otururken silahlarıyla birlikte yakaladı. 

Sorguda bu işi onlara kimin yaptırdıklarını itiraf ettiler. Polis: Bu eylem için 

kimden, kaç para aldınız? 

İsmet: Para falan almadık. Tuncay Abi’nin ricası, bizim için emir sayılır. Polis: 

Hasan Bora ile bir ilişkiniz var mı? 

Yaşar: Hasan Bora’yı şahsen tanımam. Sadece Tuncay Okay’ın ortağı olduğunu 

biliyorum. Eylem için onunla bir görüşmemiz olmadı. 

Olayın geçtiği dönemde basında çıkan haberlerde kurşunlama olayını Hasan 

Bora’nın yaptırdığı şeklinde iddialar atıldı ortaya. Dedikodulara göre olaydan 

kısa bir süre önce Organizatör Hasan Bora’nın bürosu silahlı saldırıya uğramış, 

bu olaydan Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlı ve yeğenleri so- rumlu tutulmuştu. 

İddialara göre de Hasan Bora, karşılık olarak Tatlıses’in mekanlarını 

kurşunlatmıştı. 

Silahlı saldırı olayına adı karışan Hasan Bora daha sonra karakola gele- rek ifade 

verdi ve hakkındaki suçlamaları reddetti. 

  

Hasan Bora: Ben kurşunlama olayını televizyondan öğrendim. İbrahim 

TATLISES’i 20 yıldır tanırım 14 yıl birlikte çalıştık ama 6 yıl önce yolları- mız 

ayrıldı. Silahlı saldırı olayıyla bir alakam yok. 

Polis: Zanlılar Tatlıses Radyo’yu bastıklarında “Baskın öyle olmaz böyle olur, 



Hasan Bora böyle yapar” şeklinde bir ifade kullanmışlar, buna ne diyeceksiniz. 

Hasan Bora: Burada öğrendiğim kadarıyla ortağım Tuncay Okay, şirket 

hissedarlarımdan Ferhat Güzel(Doğan)’ı ayarlayarak, eylemi kendisinin yap- 

tırdığını söylemiş. Ben rahatsızlığım nedeniyle ortağım Tuncay Okay ile bir aydır 

görüşmüyorum. Böyle bir eylemi yaptırdıysa da benim bilgim yoktur. 

Ferhat Güzel(Doğan)’da emniyette benzer bir ifade verdi ve saldırıyı Tuncay 

Okay’ın düzenlemiş olabileceğini söyledi. Tuncay Okay, olaydan 4 ay sonra 

yakalandı. 

Tuncay Okay: Hasan Bora, beni aradı ve “İbrahim TATLISES ile ara- mızda 

sorunlar var. Kardeşi ve yeğenleri işyerimi kurşunladılar. Adam gön- der işyerimi 

korusunlar” dedi. Bende İsmet’i alarak arkadaşlarıyla birlikte Hasan Bora’nın 

ofisini korumaları için gönderdim. Onlara gidin İbrahim TATLISES’in işyerlerini 

kurşunlayın demedim. 

Sanıklar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildiler. Aslında İb- rahim 

TATLISES’in adı bu tarz tatsız olaylarla sık sık gündeme geldi. Son olarak 9 Mart 

2005 yılında Seyrantepe’deki kebapçı dükkanı kurşunlandı. 

İbrahim TATLISES’in adı son olarak Küre Operasyonuyla tutuklanan Sauna 

Çetesiyle anıldı. Tatlıses’in bir düğünde Çete liderleriyle birlikte çe- kilen 

fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Savcılığa ifade veren Tatlıses daha 

sonra kameraların karşısına geçip basın toplantısı düzenledi. 

Belki de şöhretin bedelini ödüyordu İbrahim TATLISES. Sonuçta etra- fındaki pek 

çok insan iyi veya kötü bir şekilde onun ününden yararlanmak istiyordu. Yaptığı 

güzel işlerin yanı sıra adı sık sık tatsız olaylara karışan İbrahim TATLISES’in 

etrafında yaşanan olaylara biraz daha dikkat etmesi gerekiyor galiba… 

 

AYNI EL 

24 Eylül 2000 tarihinde, Arto’yu vuran Tolga BİLGİ isimli şahıs ‘ateş- li silahla 

adam yaralamak’ suçundan cezaevine girdi; daha sonra 27 Mart 

  

2001 tarihindeki duruşmada da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 



İlk iş olarak hemşerisi İsmail TÜRÜT’ün yanına gitti. 

İsmail TÜRÜT’ün sahne aldığı Sevillanas adlı tavernaya gidip, karşı- sına dikilir. 

Ve ünlü türkücünün kendisini tanımasını bekler edayla, ‘Abi Tolga BİLGİ’ der. 

Fakat İsmail TÜRÜT Tolga’yı tanımaz. Bunun üzerine Arto’yu vuran benim, diye 

gururla kendini tanımasına yardımcı olur. 

Arto’nun vurulmasından sonra şüphelerin üzerinde toplanması yüzün- den 

zaten çok başı ağrıyan İsmail TÜRÜT, Tolga’nın gelmesinden pek hoşnut olmaz. 

Ne istediğini sorar. Tolga senin uğruna adam vurdum, poli- sin o kadar baskısına 

rağmen adını dahi vermedim, diyerek ne istediğinin anlaşılmamasına şaşırır. 

Bana hapishanedeyken bakmadın ben yine büyü- ğümsün diye yanına geldim. 

Annem hasta onu tedavi ettirmem lazım, bana yardım et! 

İsmail: Benim ismimi neden vereceksin, benim bu olayla bir alakam yok ki. Sen 

şimdi gelmişsin sanki bu olayı ben yaptırmışım gibi bana şantaj yapma 

peşindesin. Benden bu kafayla para sızdıramazsın. Şimdi defol git buradan, bir 

daha da buraya gelme. 

Tolga: Senin için yaptıklarımdan sonra bana böyle mi teşekkür ediyor- sun. 

İsmail: Sen benim için ne yaptın ki? Hatta bana iyilik değil kötülük yaptın. Hiç 

suçum olmadığı halde insanlar benim Arto’yu vurdurduğumu düşündüler. 

Tolga: Senin yerine Arto’nun biletini ben kestim. Daha ne istiyorsun? 

İsmail: Benim senden böyle bir isteğim olmadı ki. Neden gidip adamı 

vuruyorsun. Şimdi buradan git ve bir daha da gelme. 

Tolga sinirli ve meydan okur şekilde konuşur. Tolga: Tekrar görüşeceğiz seninle, 

hiç merak etme. 

Bu görüşme fazlasıyla canını sıkmıştır İsmail Türüt’ün. Olay tam unu- tulmaya 

başlamışken, bu adamın ortaya çıkması huzurunu kaçırmaya yet- miştir. 

Tolga iki hafta sonra da Cengiz KURTOĞLU’nun yanına gider. Sahne çıkışını 

bekledikten sonra kulise gider ve İsmail TÜRÜT’ün onu anlama- dığını, kendisine 

yarım etmesini ve İsmail TÜRÜT’le konuşmasını ister. 

  



Cengiz KURTOĞLU, yardım edeceği için söz verir. Çalıştığı Palet Restoran’ın 

işletmecisi İbrahim’le konuşur. İsmail TÜRÜT’le bu konuyu konuşmak için, 

İbrahim görüşmeye gider. İsmail TÜRÜT mevzunun nasıl olduğunu anlatır. Ona 

yardım ederse, kafasına göre sonra sürekli benden para koparmaya çalışır, 

ayrıca basın da bunu yanlış anlar düşüncesiyle, İbrahim’e bin mark verir ve 

adının geçmemesini ister. 

İbrahim, parayı vermek üzere Tolga’yı yanına çağırır. 

İbrahim: İsmail Bey’le ile senin için konuştum. Aranızda bir yanlış an- lama 

olmuş herhalde. 

Tolga: Biraz öyle oldu, kırdı beni. İnsan hemşerisine yardım etmez mi hiç? 

İbrahim: Annenin hasta olduğuna inanmamış İsmail, o yüzden öyle davranmış. 

Ben söyleyince inandı. Annenin tedavisi için de sana 1000 mark gönderdi. 

Tolga: Sağ olun, Allah sizden razı olsun. 

Tolga zarfı cebine koyar ve çıkar. Topkapı Kaleiçi’nde bir çay bahçe- sine gider. 

Hapisten yeni çıkan bir arkadaşıyla buluşur. Özgürlüğümüzü kutlayalım, diye 

onu akşam Etiler’e içmeye davet eder. Arkadaşı oralar bizi aşar, dediğinde de 

bendensin, diyerek annesinin hastalığını bahane ederek aldığı paraları 

harcayacağı yeri bulmuş olur. 

Tolga ve arkadaşı Eyüp buluşurlar. Biraz turladıktan sonra Etiler Palet Restoran’ı 

önüne gelirler. Tolga içerinin durumuna bakmak için arabadan iner. Eyüp de 

onun gelmesini bekler. 

Tolga: Yok abi, burası bize göre değil. 

Eyüp: Biz nasıl bir yer arıyoruz anlamadım abi. Nesi var Cengiz Kurtoğlu’nun, 

ben çok severim onu. 

Tolga: Cengiz Kurtoğlu’nu ben de severim ama içerinin havasını be- ğenmedim, 

çok kalabalık. Biz, bir de İsmail TÜRÜT’e bakalım. Hem bili- yorsun İsmail benim 

hemşerimdir. 

Eyüp: Hadi oraya gidelim o zaman. 

Eyüp arabayı çalıştırıp gaza basar. İsmail TÜRÜT’ün sahneye çıktığı Sevillanas 



400-500 metre ileridedir sadece. 

  

Tolga: Sen biraz bekle, ben içeri girip bir bakayım. Ona göre gelir sana haber 

veririm. 

Eyüp, Tolga’nın tavırlarına bir anlam veremez. Eyüp: Bak bakalım! 

Tolga BİLGİ içeri girdiğinde İsmail TÜRÜT sahne de şarkı söylemek- tedir. İkili 

göz göze gelir. Yaklaşık bir ay önce yanına gelerek kendisinden para isteyen 

Tolga’yı tanıyan İsmail TÜRÜT, garsonlara O’na yer göster- melerini işaret eder. 

İsmail TÜRÜT, Tolga BİLGİ’yi karşısında görünce ha- liyle rahatsız olmuştur. Ama 

yine de kimseye belli etmemeye çalışır. İsmail TÜRÜT, duygusal bir şarkı 

okurken pek çok şarkıcı gibi gözlerini kapatır. Gözlerini açtığın da karşısında 

elinde bir silah ile Tolga Bilgi durmaktadır. 

Karşısında Tolga BİLGİ’yi gören İsmail TÜRÜT, can havliyle kendini yere atar. Bu 

sırada başını bir sandalyeye çarpar. Aynı anda Tolga BİLGİ, silahını ateşler. 

Restoranın içinde büyük bir panik yaşanmaktadır. Tolga BİLGİ’nin silahından 

çıkan mermilerden biri İsmail TÜRÜT’ün sağ aya- ğına isabet eder. Ayağından 

vurulan İsmail TÜRÜT, önce sürünerek daha sonra sekerek, kargaşadan 

yararlanıp kendini kulise atmayı başarır. 

İsmail TÜRÜT’ün kulise kaçtığını gören Tolga BİLGİ, panik halinde mekandan 

çıkan Tolga, koşar adım yolun karşısında bekleyen arabaya gi- der. Bu sırada 

Tolga’yı bekleyen Eyüp, mekandan gelen silah seslerini du- yup neler oluyor, 

diye arabadan inmiş, restorana doğru yürümektedir. 

Eyüp, geri dönerken, Tolga, arabaya binmeden önce silahıyla havaya bir el ateş 

eder. Eyüp hızla arabayı çalıştırır. Tolga’ya içeride ne olduğunu sorar. 

Tolga: İçeri girdiğimde, İsmail TÜRÜT ne istiyorsun, niye geldin diye tepki 

gösterdi. Bende sana mı soracağım nereye gideceğimi deyince tartış- tık. Ben de 

çektim silahı, ayağından vurdum. 

Sen ne biçim bir adamsın, bu yüzden adam mı vurulur, hem beni kan- dırdın, 

diyerek; arabayı kenarı çekip Maslak yakınlarında Tolga Bilgi’yi arabadan 

indirir… 



 

KİM VURDU? 

Mehmet Ali ERBİL 8 Şubat 1957 İstanbul doğumlu. Sinema ve tiyatro dünyasının 

usta ismi Sadettin Erbil’in oğlu. Ankara Devlet Konservatuarı 

  

Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli oyunlarda rol aldı. Ti- 

yatrodan sonra televizyona transfer olan Mali’nin yıldızı özel kanalların 

açılmasıyla parladı. 

Mehmet Ali ERBİL, 2002 yılında yakalandığı “Kaçış sendromu” hasta- lığı 

yüzünden ölümden döndü. Mali’nin hastalığı tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. 

5’e 2’ye düşen tansiyonundan, sonra komaya girdi. Uzun süre yo- ğun bakımda 

kalan Erbil, hayata dört elle sarılarak ayakta kalmayı başardı. 

Herkesin alkışladığı Mehmet Ali ERBİL, 17 Şubat 2005 tarihinde, Pa- saparola 

programın çekimlerinden çıktıktan sonra Ayazağa’da kimliği be- lirsiz bir kişi 

tarafından kurşunlandı. 

Şov dünyasının önde gelen isimleri arasında başı çekiyor Mehmet Ali ERBİL. 

Milyonlarca hayranı olan sevilen bir isim. Fakat çoğu zaman bel- den aşağı ve 

karşısındaki kişiyi alaya alıcı espriler yapmaktan geri kal- mıyordu ya da 

programına konuk olan bayanlara yaptığı şakalara(cinsel) kızın sevgilisi 

bozulmuş olabilir miydi? 

Belki de bir süre önce şoförünü bıçaklayan ve bu yüzden tutuklanan tinerci 

gençlerin bir yakını düzenlemişti bu saldırıyı. 

Mehmet Ali ERBİL’in Sedef Altuntaş dışında eski eşleriyle arası gayet iyiydi. 

Mehmet Ali çocuklarının annelerini, çocuklarının anneleri de Meh- met Ali 

ERBİL’i hiç yalnız bırakmıyorlardı. Hatta eski ve yeni eşler özel günlerde bir 

araya bile geliyorlardı. Özel hayatta sorunu görünmüyordu. 

İhtimallerden biri de kumar borcuydu. Herkesin bildiği gibi Mehmet Ali ERBİL’in 

kumara zaafı vardı ve oynamadan duramıyordu. Kumar bor- cuna karşılık 

gazinoda da sahneye çıktığı yazılıp çiziliyordu o günlerde. Kumar borcu 

yüzünden başı belaya girmiş olabilir miydi? 



 

SEBEPSİZ DEĞİLDİ AMA HANGİ SEBEPTENDİ? 

Mehmet Ali ERBİL’in menajeri Perim ÖZGELDİ’ye, bu dönemde bir telefon geldi. 

Perim: Alo! 

Telefondaki adam: Söyle o patronuna fazla ileri gitmesin. Perim: Kimsin sen, 

nasıl konuşuyorsun benle. 

  

Telefondaki adam: Kimsem kimim, sana ne. Konuşmayı senden mi öğ- 

reneceğiz. Söyle o patronun olacak adama dikkatli olsun. 

Perim: Ne istiyorsunuz bizden. Açık konuşsana. 

Telefondaki adam: Sen söylediklerimizi ona ilet, ne demek istediğimizi anlar o. 

Fazla sağa sola zıplamasın! 

Bu tehdidin sebebi hiçbir zaman anlaşılamadı! Tek akla gelen kumar borcuyla 

alakalı bir tehdit miydi? 

Mehmet Ali ERBİL, bir gazeteye verdiği röportajda kumar tutkusunu dile 

getirmişti: Kazanmak, kaybetmek gibi görmüyorum onu. O da canlı bir 

performans, başka bir şov. Ben 30 yıldır oynuyorum, kumar benim için o kadar 

kötü bir şey olsa, bunca zaman ayakta kalabilir miydim? Kendimle 

kalabiliyorum, sahnede yaşadığım heyecandan başka bir heyecan duyuyo- rum. 

Beni dünyadan soyutlayan bir zaman dilimi. Zevk alıyorum. Maddi manevi çok 

zarar verdiğini düşünmüyorum açıkçası. 

 

KARANLIKTAKİ ADAM 

Yarışmanın çekimlerini tamamlayan Mehmet Ali ERBİL stüdyodan çı- kan ve 

arabanın ön koltuğuna oturdu. Arabada giderken çukur nedeniyle yavaşlayınca, 

o sırada Mehmet Ali ERBİL, yolun kenarından onlara doğru yaklaşan bir gölge 

fark etti. Silahı fark eden Mehmet Ali ERBİL, refleks olarak kendini geriye doğru 

attı. Mermi boynundaki atkıyı delip şoförün koltuğuna saplandı. 



Ölümle burun buruna gelen Mehmet Ali ERBİL’in dili tutulmuş, rengi atmıştı. 

Arabanın arkasında iki el daha ateş edildi. Şoför hemen arabayı hızla oradan 

uzaklaştırdı. Ve en yakın karakola gittiler. 

Mehmet Ali ERBİL, karakolda şu ifadeyi verir: 

17.02.2005 günü saat 14.00 sıralarında Cendere yolunda bulunan Ata 

Stüdyosuna sunuculuğunu yaptığım (Star TV) Pasa parola programına sü- rücüm 

Mustafa Adıgüzel ile birlikte 34 MAT 25 plaka sayılı BMW X5 aracım ile Ata 

Stüdyosuna gittik ve ben programı sundum. Daha sonra 

18.30 sıralarında sürücümle birlikte aracıma binerek Cendere Yolu, Evyap Sabun 

Fabrikasının önünden sol tarafa Ayazağa istikametine dönüş yaptık. Yaklaşık 8-

10 metre gittikten sonra yolun sağ tarafında uzun boylu, siyah paltolu süliet gibi 

bir şahıs gördüm. Aracımız hareket halinde idi, bu  sıra- 

  

da 1 el ateş edildi ve benim oturduğum ön koltuğun sağ camı patladı. Bu sırada 

sürücüm de gaza basarak olay yerinden uzaklaşırken arkamızdan iki el daha 

silah sese duydum. Bize ateş eden yukarıda süliet şeklinde eşkalini verdiğim 

şahıstı. Ben ve sürücüm de herhangi bir yaralanma yoktu. Olayın heyecanı ile 

hemen İstinye Bodur Polis Merkezine geldik. Bu sırada polis merkezi amirine de 

telefonla olayı bildirdim. 

Olay yukarıda anlattığım şekilde olmuştur. Bize silah doğrultup ateş eden ve 

otomuza zarar veren şahsı görsem tanımam. 

Karakol çıkışı büyük bir basın ordusu bekliyordu Mehmet Ali ERBİL’i. Soruları 

yanıtsız bırakan Mehmet Ali ERBİL’in yaşadığı korku yüzünden rahatlıkla 

okunuyordu. Mehmet Ali ERBİL sivil polislerin korumasında karakoldan ayrılarak 

evine gitti. 

Mehmet Ali ERBİL, korkmakta sonuna kadar haklıydı aslında. Çünkü kendisine 

düzenlenen saldırı doğrudan öldürmeye yönelikti. Atkısını delip geçen mermi 

birkaç santim kaysaydı Erbil’i öldürebilirdi. 

İddialara göre Erbil, Kıbrıs’ta sürekli gittiği kumarhaneye 3,5 trilyon lira 

borçlanmıştı. Borcunu ödemediği için de bu saldırı düzenlenmişti. Ama Mehmet 

Ali ERBİL’in de söylediği gibi racona tersti bu durum. Kumar borcu için önce 



bacağı sıkılırdı. Mehmet Ali ERBİL bu açıklamaları kumar borcu olduğu iddia 

edilen Kıbrıs’taki kumarhanede yapıyordu. Böylece de- dikoduları yalanlamaya 

çalışan Erbil, bir başka noktaya daha dikkat çekti. 

Mehmet Ali ERBİL, bu olaydan sonra valilikten polis koruması istedi. Ayrıca 

kendine özel bir koruma tuttu. Kıbrıs dönüşü havaalanında koru- ma ordusu 

eşliğinde kameraların karşısına geçti. Sadece koruma tutmakla yetinmeyen 

Mehmet Ali ERBİL, silahlı saldırılara önlem olarak kendine zırhlı bir araç aldı. 

Mehmet Ali ERBİL’e düzenlenen silahlı saldırının sır perdesi henüz aralanmış 

değil. 
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