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KİTAP ÖZETİ.... 

 

ROMAN: ÖTEKİLER                           

YAZAR : TUNCAY ÖZKAN 

 

 

Hüseyin, öbür adı “Rızgar”. köyünün en yoksulu ve öksüz. 

Hüseyin Munzur suyunda çeliklenir. Urartu mezarlarının, Osmanlıdan kalma çeşmelerin,  

doğa cennetinin içinde onun yaşamı zorunluluklardır. “Yani temel tercihimiz zorunluluktu”.  

“Ama fakirlik zorunluluk demekti.” “Zorunluluklar özgürlüğümü yiyen birer canavara 

dönüşüyordu.” 

1980 öncesi siyasal çatışmalar, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası baskı ve işkence dönemidir.  

Hüseyin bu yıllarda, Munzur suyunda “balık avlar gibi odun toplar”. 

Köye 1987’de gelen bir asker kaçağı Hüseyin’in yaşamını değiştirir. Kimseden görmediği ilgiyi 

O’ndan görür. Hüseyin artık “Devrimcidir”.  Böylece Hüseyin’in yaşamı tam anlamıyla değişir. 

“Ormanlar, ormanlar ve dereler, çaylar içinde dünyanın en güzel renklerine sahip olduğumuzu 

sonradan anladığım Ovacık’taydık.” 

Hüseyin, aşık olur. Ama “Devrimciler evlenemez”.  Bir köy evinde baskınla tutuklanır.  

İşkence görür. Cezaevinde “Hep beraber” kalırlar. Cezaevinden bir grup kaçarlar.  

Zorunluluk, Hüseyin yani Rızgar, PKK’ya katılır. Rızgar artık Suriye’dedir. 

Rızgar çok ihanet, ölüm, çaresizlik ve çatışma yaşar. Yakılan ormanların, köylerin içinde yaşam 

mücadelesi verir. “Köyde yaşayan var mı diye aramaya başladım. Evlere tek tek baktım. Korku filmi 
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sahnesi gibiydi her şey. Ahırlarda ölmüş hayvanlar kokuşmuştu.”, “Baskınlarda çocuk , hayvan  

fark etmez öldürülürdü. Ölen arkadaşının yasını tutmak yasaktır.“  

“Parmaksız Zeki’nin” birliklerine yaptığı işkencede Hüseyin de nasibini alır. Öyle ki,  

“Parmaksız Zeki’nin” rezaletlerinden kurtulmak için ölümüne saldırıp ölenler veya kamplardan 

kaçanlar olur. Parmaksız Zeki, Apo’dan aldığı eleştirilerin acısını, acımasızlık yaparak çıkarır.  

Kamplarda cinsellik tümden yasaktır. Yas tutmak, birini sevmek yasaktır.  

Yalnızca ölenin işe yarayan eşyaları alınır. 

Erkek baskısı altında aşağılanan kadınlar, dağda baskı ve aşağılanmanın daha beteri ile yaşamak 

zorunda kalır. Oysa orada yalnızca nöbet tutulurken, yemek yerken ve ortak sorunların 

konuşulduğu ortamlarda kadın ve erkek konuşabilir. Böyle durumun dışında kadın ve erkek birlikte 

yakalanırsa öldürülür. Hatta daha aşağılık muamele yapılır. Rızgar, burada Hasret’e aşık olur. 

Gizlice birlikte olurlar. Ama ayrılmak zorunda kalırlar. 

Kadınlar, erkeklere göre daha sert ve en önde çarpışır. Çünkü başka şansları yoktur.  

Operasyonların durmadan sürdüğü 1993-94 yıllarında PKK içinde katliamlar acımasızca  

devam eder. Halk ise bir yandan asker, bir yandan PKK arasında nefes alamaz duruma gelir. 

Hüseyin asker için asker, Hüseyin için “öteki” dir. “Onlar da bizim ötekimiz oldular.”  

***** 

Önceki örgütü TDKP’den yozlaşmış ilişkiler yüzünden ayrılan Hüseyin, burada insanlığın  

nasıl yozlaştığını en acımasız deneyimlerle öğrenir. Hüseyin operasyonlar sırasında kaya ve  

ağaç kovuklarında, boşaltılmış köylerde, açlıkla ve soğukla iç içedir. İlk aşkının köyüne gider ama 

köy boşaltılmıştır. Artık o güzelim ormanlar ya kesilmiş ya da yakılmıştır. “Asırlık ceviz ağaçları,  

göz alabildiğine uzanan koca orman, o koca orman hızarla yok edilmişti.”  

***** 

Rızgar teslim olur. Hüseyin sorgulanır. Sorguda Parmaksız’ı ve yaptıklarını anlatır. Burada annesinin 

ölüm haberini alır. “Pişman” olanları, dağdaki acımasızlıktan sonra cezaevi ve sorgulamalar 

beklemektedir. “Böylece, ‘pişmanım’ diye devlete gelen, doğduğuna pişman duruma gelene dek 

sömürülür”. Hüseyin on yıla yakın hapislikten sonra dışarı çıkar ama serbest değildir. Askere alınır. 

İyi tanıdığı bölgede her operasyona gönderilir. Bir zamanlar kendinin içinde olduğu soğuk, açlık, 

baskı altındaki insanların karşısındadır artık. Hüseyin, askerde “Teslim olanı korur, yaralının 

ölmesine izin vermezdi. Yaşatma, kazanma çabasındaydı.”  düşüncesiyle hareket eden komutanları 

tanır, çatışmalarda onların öldürülmelerine tanık olur. 

***** 

Askerlik biter. Hüseyin’in gidecek hiçbir yeri yoktur. Askerden, polisten ve gerilladan uzak durması 

gerektiğini bilir. İstanbul’a yerleşmeye karar verir. Halası O’nu Saadet ile tanıştırır.  

Hüseyin, Saadet ile evlenme aşamasında sıkı bir şekilde iş arar; banklarda yatıp kalkar. Sonunda  

bir iş bulur. Evlenirler, ikinci el eşyalarla bir ev kurarlar. Eşi de gündelikçilik yapar. Bir kızları olur. 
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Hüseyin ve Saadet, artık kızları için çabalamaktadırlar. O, çok mutludur ama bu denli mutluk  

O’nu tedirgin etmektedir. Sıradan bir karşılaşmayla yaşamı yeniden değişir. Eski itirafçılardan  

bir arkadaşı ile yolda karşılaşırlar. Arkadaşı işsizdir. Hüseyin, arkadaşını kendisi gibi çaresiz ve 

insancıl sanıp kendi işyerinde işe yerleşmesini sağlar. Ama arkadaşı, Hüseyin’i ve Hüseyin’in 

patronunu dolandırır. Ağır bir borç yükünün altına girer Hüseyin. Bir gün kapıya polis gelir. 

***** 

“Ergenekon” derler. “O ne? Hiç bilmiyordum.” ,“Bunların el bombası var diye ihbar etmişti.” 

Hüseyin önce serbest bırakılır. Sonra “Gizli tanık olacaksın” diye yeniden alırlar. ”Hiç bilmediğimiz, 

tanımadığımız Ergenekon’a yem olduk gitti”. Arkadaşı önüne ne konursa kabul eder,  

ifadeleri imzalar. Hüseyin’in patronu, arkadaşı ve Hüseyin tutuklanır. “Dünyam yıkıldı.  

Kızıma, eşime kim bakacaktı?” 

***** 

Hüseyin, önce Devletin doğruyu bulacağını düşünür. Ama sonunda gene Devlet eliyle  

terörist yapılır. Mahkemeler başlar. “Görüntüde önce yüzü açıldı. Yaşadığım şeyin adı şoktu. 

İnanamıyordum. Gizli tanık Deniz, Parmaksız Zeki ya da mahkemedeki adıyla Şemdin Sakık’tan 

başkası değildi.” “Mahkeme O’na, Parmaksız Zeki’ye, Sayın Şemdin Bey, diye sesleniyordu.”  

Yıllarca savaştığı düşmanıyla örgüt kurmuştur. Yaşamında hiç görmediği İlker Başbuğ ile  

aynı davadadır. PKK’dayken yöneticisi olan Şemdin Sakık ise tanıktır. “Sandalyede çakılı kalmışım. 

Bağırmamak için dudaklarımı ısırdım. Sonra elimi dişlerimin arasına yerleştirdim.”  

“-Hüseyin, gözünden yaş akıyor. Al bu mendile sil. – Öyle mi?” 

***** 

Görüş günleri ve telefonla eşi ve kızıyla görüşür. Üç yaşındaki küçük kızına, babasının fabrikada  

işi bitince eve geleceği söylenir; ısrarla babasını istemektedir.    

“Düzenin duvarları. Tımarhanelerle, hapishanelerin duvarlarının neden birbirlerine bu kadar çok 

benzediğini şimdi daha iyi anlıyorum.” Hüseyin, duvarlara inat, kendi kendine mektup yazar. 

“O andan sonra yaşadıklarımı mektuplar yazarak, konuşarak ve mücadele ederek  

herkese anlatmaya karar verdim. Unutulmamaya, yok olmamaya karar verdim.” 

“Artık zorunluluk yok!” 

******** 

 

Değerli okurlar, 

Tuncay Özkan’ın bu kitabı gerçek bir yaşam öyküsüdür. Roman bir solukta okunuyor.  

Yalın tümcelerle ne çok şey anlatılmış. Ben romanı sizler için özetlerken zorlandım.  

“Hüseyin” yazarken “Rızgar”, Rızgar” yazarken “Hüseyin” “öteki” oldular!   

Dengeyi bulmaya çalışırken, Hüseyin’in ve yaşatmaktan yana olan komutanlarının tutumları  

aklıma geldi. Bana göre Hüseyin’in en güzel sorusu;  
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 “İnsanlar bunca acıyla nasıl barış isteyerek yaşayacak?” sorusudur.  

Bildiğim, ya da anladığım bir şey varsa, o da emperyalizmin ne denli kurnaz ve iğrenç olduğudur.  

Bu “savaş” gerçekte hiçbirimizin değilken, tüm acıları bizler, üstelik de birbirimizi “ötekileştirerek” 

yaşıyoruz. 

“Hüseyin Tuncay Özkan” bu “ÖTEKİLER” romanı ile artık kesinlikle unutulmayacak ve  

asla yok olmayacak! 

                                                                                                                                                        

Birsen İğci SALTIK 

16 Kasım 2013, Ankara 

 

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

Sayın Mustafa Mutlu da köşesinde Tuncay Özkan’ın “Ötekiler” adlı romanına yer vermiş : 

 
MUSTAFA MUTLU 
 
Ölmediler, çoğalmaları için toprağa ektik onları! 

Tuncay Özkan, Silivri'ye düşeli 5 yıl 1 ay 6 gün oldu. 

O, bu süreye tam yedi kitap sığdırdı. 

Önceki altı kitabı gibi son kitabını da tükenmez kalemle yazmak zorunda kaldı. 

Bu kitap, O’nun ilk romanı! 

Ancak kurgu değil bu roman, tümüyle gerçek... 

Tuncay bu kitabında Tunceli'nin Şığso köyünde doğan, devrimci olup dağlara çıkan,  

bir ara Apo'nun korumalığını yapan, sonra itirafçılığa soyunan, ardından Ergenekon Davası'nda  

yolu Genelkurmay'ın eski Başkanı Org. İlker Başbuğ'la kesişen, cezaevi arkadaşı Hüseyin Yanç'ın, 

kod adıyla Rızgar'ın öyküsünü anlatıyor. 

Öykü zaten değme kurgulara taş çıkartacak ölçüde inanılmaz... 

Ancak Tuncay'ın kalemi de "roman"a çok yakışmış: 

Kırk yıllık romancı ustalığıyla kotarmış kitabı! 

*** 

"Arada kalmış" insanlarımızı, yani "Ötekileri" anlatıyor bu roman... 

Bir oturuşta okunacak denli de akıcı! Uzun zamandır, bittiği zaman üzüldüğünüz bir roman 

okumadıysanız, bu kitabın sizde bu hissi uyandıracağından emin olabilirsiniz. 

05 Kasım 2013, AYDINLIK 

***** 


