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Dosya
yeniden
açılmalı
Sabahattin A li’nin öldürülüşündeki karanlık,
Ali Ertekin’in yargılanması sırasında olaya şu
ya da bu biçimde milli emniyetin de karıştığı
ortaya çıktığına göre, dosyanın yeniden
açılmasıyla aydınlanabilir.
ATİLLA ÖZK1RIMLI
Sabahattin Ali öldü mü, öldü
rüldü mü? Onu gerçekten Ali Ertekin mi öldürdü, yoksa Ali Ertekin cinayeti üstlenen bir maşa mı
yalnızca? Sazara Köyü yakınların
da bulunan ceset, söylendiği gibi
Sabahattin Ali’nin cesedi miydi?
Olayın üzerinden 40 yıl geçme
sine karşın, bu soruların yanıtı ve
rilebilmiş değildir. Ne Ali Ertekinin “itirafı”, ne de onu yargılayan
mahkemenin vardığı sonuçlar yeterlidir bu konuda. Olayın yakın
tanıkları konuşmadığı, güvenlik
örgütlerinin bu olaya ilişkin
“raporları” açıklanmadığı için de
varsayımlardan öteye gidileme
mektedir.
Olayı anımsayalım:
Sabahattin Ali, Edirnekapı’da
berberlik yapan Haşan İbral’ın
aracılığıyla kendisini Bulgaristan’a
kaçırması için Ali Ertekin’le anla
şır. 1 Nisan 1948’de kamyonla
Kırldareli’ne hareket ederler. Ay
nı günün akşamı da sözde peynir
almak için Kırklareli’nden ayrılır
lar. 10-12 kilometre sonra Sabahat
tin Ali kamyonu durdurur. Ali Er
tekin’le peynirlerin bulunduğu çift
liğe gideceklerini, belki yaya ola
rak başka çiftlikleri de dolaşacak
larını söyler ve şoförden Kırklareli’ne dönerek kendisini orada bek
lemesini ister. Daha sonra Erte
kin’le ikisi Üsküp ile Yündolan
köyleri arasında Sazara yönüne
doğru yola koyulurlar. Orman
içinde yürürlerken, Sabahattin Ali
(sözde kendisini tanımayan) Ali
Ertekin’e kimliğini açıklar ve Bul
garistan’a geçtikten sonra yurtdışındaki Türkleri örgütleyeceğini,
onları çeşitli yollarla Türkiye’ye so
kacağım ve rejimi yıkacağım anla
tır. Bu sözler üzerine Ali Ertekin’in
“milli” duyguları kabarır, önce
onu ele vermeyi düşünür. Ama
sonra vazgeçerek fenalaştığım söy
ler. Nasılsa sınır çok yakınlarında
dır. O geceyi ateş yakarak orman
da geçirirler. Ertesi sabah Sabahat
tin Ali benzeri sözleri yineleyince
daha fazla dayanamayan Ali Ertekin, elindeki sopayla onu öldürür.
Ali Ertekin’in polisteki ilk ifa
desinde, Kırklareli Sorgu Yargıçlı
ğımda ve yargılanması sırasında
anlattığı olay kaba çizgileriyle budur. Ama ayrıntılara girildiğinde
iş karışmakta, tutarsızlıklarla, çe
lişkilerle karşılaşılmaktadır. Ali
Ertekin’in Sabahattin Ali’yi öldür
düğünü söylediği yer (ceset de ora

da bulunmuştur) sınıra 35-40 kilo
metre uzaklıktadır. Oysa yine Ertekin, Sabahattin Ali’ye bir ifade
sinde Bulgar sınır kulelerini, bir
ifadesinde de ilerideki Bulgar top
raklarını gösterdiğini söylemiştir.
Ayrıca olayın gelişimini her sefe
rinde farklı biçimde anlatmakta
dır. İlgili tamkların açık celseler
deki ifadeleri de birbirini tutm a
maktadır. Kimi taraklarsa poliste
alınan ifadelerinin Ali Ertekin’in
ifadesine uydurulduğunu öne sür
müşlerdir.
En önemlisi, 16 Haziran 1948’de
bir çoban tarafından bulunan ve
hükümet tabibince incelendikten
(22 haziran) sonra bulunduğu ye
re gömülen cesetle ilgili bilgiler de
tutarsızdır. Kimliği saptanamayan
bu ceset “iskelet haline” dönüş
müştür ve hükümet tabibi “kafa
tasının kıllı derisinde mevcut sa
rımtırak saçların müşahedesinden
bu cesedin sarımtırak saçlı, tahmi
nen uzunca boylu hissini veren bir
erkek cesedi olduğu” kanısına var
mıştır. Aradan tam altı ay geçtik
ten sonra Ali Ertekin’in “itirafı”
üzerine “gömüldüğü yerden çıka
rılan kemikler” 11 Ocak 1949'da
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bu kez Kırklareli Memleket Has
tanesi baştabibiyle hükümet tabi
bince yeniden incelenmiş, cesedin
kır saçlı, “ 1.64 veya 1.65 boyunda
olması” gerektiği saptanmıştır.
Her iki incelemede tek ortak yan,
kafamn “sağ cidar kemiğinde” bir
çöküntü bulunduğudur. Üstelik
nedense “eşyalar ve tanıkların ifa
deleri üzerine maktule ait kadav
ranın İstanbul’da Adli Dp müessesesine gönderilmesine ve ailesi
ne gösterilmesine” gerek görülme
miştir (Cumhuriyet gaz., 27 Ocak
1949). Oysa Ali Ertekin, bütün ifa
delerinde elindeki sopayı Sabahat
tin Ali’nin “kafasının sol tarafına”
vurduğunu; Sorgu Yargıçlığında
bu darbeden sonra onun “sağ ta
rafına doğru”, mahkemenin yap
tığı keşif sırasında ise “yüzü

A jlp c i Ifp rtn c tla r i V İa S a b a h a ttin Ali (en solda otu-

H i i c d i v c u u b t i d n y i d ran) ai,esi ve yakın dostla.
rıyla birlikte. (Oturanlar, soldan sağa) Sabahattin Ali, şair Orhan Veli, Devlet
Konservatuvarı'nın Macar eğitmenlerinden piyanist Rozi Szabo, Muvaffak Şe
refin karısı Rabia Şeref ve Sabahattin Ali'nin karısı Aliye Ali. (Arkada solda)
Rozi Szabo'nun kocası Macar mühendis Szabo ve (arkada sağda) avukat Mu
vaffak Şeref. (Solda ayakta) Matika Szabo ve Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali.

koyun" yere serildiğini söylemiştir.
Yine nedense bu “sağ” ve “sol”
konusu üzerinde mahkemede hiç
durulmamıştır.
Bulunan cesedin Sabahattin
Ali’ye ait olup olmadığı konusun
daki kuşkular bu kadar da değil
dir. Sorgu Yargıçlığının Kararnamesi’nde hem cesedin iskelete dö
nüştüğü ve iskeletin dağıldığı be
lirtilmekte, hem de cesedin üstün
de bulunan giysilerden söz edil
mektedir. Ayrıca cesedin ağzında
“bir altın diş” dışında başka diş
yoktur. Kol kemikleri de buluna
mamıştır (Olayın ortaya çıktığı
günlerde cesedin kimliği konusu
gazetelerde de tartışılmış, özellik
le Hürriyet Gazetesi’nde cesedin
başka birine ait olduğu tezi savu
nulmuştur. Yine Hürriyet’te cese
di bulan çobanın, cesedin bir köy
lüye ait olduğunu, göğsünün siyah
kıllarla örtülü bulunduğunu söy
lediği haberi de yer almaktadır).
Eldeki bilgiler dikkatle incelen
diğinde Sabahattin Ali’yi Ali Er
tekin’in öldürmediği, yalnızca bu
rolü üstlendiği izlenimi güçlenmektedir. Bulgar smır kulelerinin ya da
topraklarının çok yakınına getiril
diğini öğrenen Sabahattin Ali’nin,
Ali Ertekin’in sudan bahanesine
kanarak konaklamayı, üstelik ateş
yakarak konaklamayı ve ertesi ge
ceyi beklemesi akla aykırıdır. An
laşıldığına göre Ali Ertekin, hazır
lanan senaryoda Sabahattin Ali
yi Bulgar sınırına kadar götürmek
le görevlidir. 1 Nisan 1948 günü dc
bu görevini yerine getirmiştir. Ya
sonra? Sonrası karanlıktır.
Bu karanlık, Ali Ertekin’in yar
gılanması sırasında olaya, şu ya da
bu biçimde, Milli Emniyet’in de
karıştığı ortaya çıktığına göre ön
ce de belirttiğim gibi Sabahattin
Ali dosyasının yeniden açılmasıy
la aydınlanabilir. Yanıtlanması ge
reken soru, Sabahattin Ali’nin ne
rede ve nasıl öldürüldüğünden çok,
neden öldürüldüğü, öldürülmesi
nin ardında kimlerin bulunduğu
sorusudur. Bu sorunun yanıtı,
Türkiye’nin çağdaşlığın ve demok
rasinin neresinde bulunduğunun
da göstergesidir çünkü.

40. ölüm yıldönümürıüze hoşgeldiniz

Merhaba Sabahattin A b...
AYLA KUTLU__________
“ Zalımlara inat yaşarım’’ diye
bitirir Başaran, Sabahattin Ali için
yazdığı “ Bir Haberin Yalanlan
ması” adlı şiirini.
Kırk yıl geçmiş aradan. Öldü
rüldü, bir hendekte bırakıldı, çü
rüdü. Aylar sonra kemikleri bu
lundu. Gazetelerin birinci sayfası
na geçti. Kısa bir yafta asıldı dün
yada geçirdiği kırk bir yılın üstü
ne: Vatan haini... Cezasını bul
du... Su testisi su yolunda kırılır...
Ülkemin insanları üstündeki
baskı dönemleri bitmiyor, dalga
larla geliyor. Her dalganın işlevi
önceden belli: öldürme, yıldırma,
işsiz, ailesiz, sevgisiz bırakma.
Egemen güçler işkence etmekten,
haksızlıkları sürdürmekten çekin
miyor. Suçsuz insanları bile çev
relerinden, sağlıklarından ve de-

Sabahattm
Ali
anılıyor
Kültür Servisi — Sabahat
tin Ali’nin öldürülüşünün
kırkıncı yılı dolayısıyla bir
anma toplanası düzenlendi.
Cumhuriyet Kitap Kulübü1nün İstanbul Gazeteciler Ce
miyeti Konferans Salonu’nda
düzenlediği anma toplantısı
bugün saat 14.00’te başlaya
cak.
Sabahattin Ali Anma Tbplantısı'na konuşmacı olarak
Kasih Nuri İleri, Müzehher
Vâ-NÛ, Oktay Akbal, Asım
Bezirci ve Atilla Özkınmlı
katılacaklar. •
Sabahattin Ali’nin kişiliği
vc sanatının ele alınacağı top
lantıda ayrıca Sabahattin Ali
üstüne kitapları bulunan
Atilla özkınmlı. Filiz Ali ve
Asım Bezirci okurlarına ki
taplarını imzalayacaklar.

ğerlerinden koparıyorlar. Sürekli
olarak kullandıkları sav: “ Vatan
hainliği” . Aydın, bilim adamı, sa
natçı ve düşünürler bir anda “ va
tan hainleri” ne dönüştürülüyor ve
radyolardan, televizyondan elli beş
milyona bu gerçek (!) duyurulu
yor.
Herkes ölür: O biçimde, bu bi
çimde. Bazılan yaşarken ölüyor.
Siz ise, yaşamınız haksızca kısa ke
silmiş olsa da, ak saçlarınız yaşa
mınızın son anında, kendi kanınız
da dağılan ak bir gülün yaprağı gi
bi titreşerek yüzmüş olsa da... Ya
şıyorsunuz. ölüm orta yerde: Ar
dınızdan saldıran, eşyanızı çalan
katile “ yurtsever” denildi. Bi»yıl
dan biraz fazla yatü. Toplumla ve
sizin yitikliğinizle ödeştirildi. Ya
şamının geri kalanım bir anda ulu
sal duyguları alevlenivermiş bir
“ yurtsever” olarak geçirdi.
Ülkemde adalet terazisinin eşit
lik göstergesine sürekli dokunu
yorlar. O yüzden insanı toprağın
da yaşamaz ediyorlar.
Kırk yıl sonra, en son oturdu
ğunuz ağacın altından kalkıyor,
son anınıza kadar okuduğunuz ki
tabı bırakıyor, kırık kemiklerini
zi yapıştırıyor, karanızı kurutup,
tüm içsel zenginliğinizle okurları
nızın karşısına çıkıyorsunuz. Size
“ M erhaba” demekten mutluluk
duyan yeni kuşakların karşısına.
Siz, insanımızı anlattığınız, ay
dın olduğunuz, seslendiğiniz her
kesi düşündürebildiğiniz için çok
kişiyi rahatsız ediyordunuz.
Kimlerdi onlar?
Savaş öncesinde büyük toprak
sahipleriyle, büyük tüccarla kan ve
aile bağları kurup kaynaşan yük
sek düzeydeki kamu görevlileriy
di; savaşın yolsuzluklarının parsa
sını ve oluşturduğu artık değeri
toplamış yeni zenginlerdi; bir o ya
na bir bu yana yanaşan ve her yan
değiştirdiklerinde kendi yurtsever
liklerinden gözleri yaşaran politi
kacılardı; dünyadaki gelmiş geç
miş en kan dökücü, en hırslı on
başısının ardına takılmış kafatas
çılardı. Sıcaktınız, duyguluydu
nuz, duyarlıydınız, haksızlığı açık
lıyordunuz, uyuyanları uyandırı
yordunuz.

Marko Paşa bir karabasandı,
“ Sırça Köşk” bir kehanetti, tüy
leri ürpertiyordu, “ Kuyucaklı Yusuf” u nasıl onaylayabilirlerdi?
Nihal Atsız size hakaret ediyor
du. Bunu dönemin başbakanına
yazdığı açık mektupla yapıyordu.
Mahkeme, suçu farklı nitelendir
mekle kalmadı, en hafif cezayı
verdi ve erteledi. O size sürekli ha
karetler yağdırırken yanıtlamamış,
mahkemeye başvurmuştunuz. Bu
nun anlamı, sizin söylenenleri doğ
ru olarak kabullenmenizdi yargı
ca göre!
Dışarı çıktığınızda üzerinize
gençleri saldırtıyorlardı.
. Yıl 1944’tü, kırk yaşınıza yak
laşıyor ve işsiz kalıyordunuz.
Öldüğünüz günlerde kabul edi
len İnsan Hakları Evrensel Bildir
gesi ’nin birinci maddesinde şöyle
deniyor: “ İnsanlar hür doğar ve
insan olma onuru ve haklar yö
nünden eşittir.” Bu, şu demek: İn
san olma onuru, yasa koyucunun
vereceği bir hak değil, insanın var

lığıyla başlayan bir hak. Herkes
yararlanmalı değil miydi öyleyse?
Değildi ve bu onuru yıllarca baş
kaları için yok sayanlar bugünler
de savunmaya başladı.
Yalnızca sanatsal ve düşünsel
olarak değil, yaşamsal olarak da
el attığınız dalları kurutuyorlardı.
Daha önce bir kez yapmak zom d a kaldığınız gibi -Bırakalım,
gerçekler çıksın ortaya. Olan şey
ler varsa saklam anın yararı
yoktur- Affedersiniz, ben yanılmı
şım. Siz iyi, siz büyük, siz haklı ve
bağışlayıcısınız... demediniz.
Durgun sular her zaman bozu
lur. Durgunluğu savunan ve top
lumun dinamikliğini kabullenme
yenler durgun sulara benziyorlar.
Giderek daha hızlı bozuldukları
nın ayrımına yeni yeni varmaya
başladılar. Kurumak veya topra
ğın göz erişmez derinliklerine sızıp
yığılmaktan başka seçenek yok ön
lerinde.
Oysa siz, siz ne kadar canlısınız.
Kırkıncı ölüm yıldönümünüze
hoşgeldiniz.

SUTÜVEN’LE AKÇAY’DA —

Sabahattin Ali (sağda), Edremitli şair Mustafa Se
yit Sutüven'le Akçay'da bir kahvede. 1969'da ölen Sutiiven, Edremit yakınında
ki Sutüven dere ve çağlayanına bir övgü olan "Sutüven" şiiriyle tanınmıştı.
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