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ÖNDEYÝ
Bir yapýtý yayýmlamak onu büsbütün elden çýkar
mak deðildir belki, ama en azýndan baþkalarýyla pay
laþmaktýr. Bir kez yayýmlandýktan sonra, bizim olduðu
kadar da okurundur: verilecek her yargýya boyun
eðmek zorundadýr, her yoruma açýktýr. Geçerli ve
geçersiz yorumlar vardýr kuþkusuz, ama bizim kendi
yorumumuz da yorumlar arasýnda bir yorumdur artýk.
Bu bakýmdan, herhangi bir yapýtý yeniden yayýmlar
ken, geniþ düzeltmelere giriþerek kimi yerlerini kýrpýp
kimi yerlerini uzatmamýz, kimi yerlerinde kurgusal
deðiþiklikler yapmamýz bir tür mýzýkçýlýk sayýlabilir.
Özellikle Haney Yaþamalý gibi çok tartýþýlmýþ bir genç
lik ürününü bunca yýldan sonra yeniden yayýmlarken,
böyle bir tutum daha da baðýþlanmaz bir oyun bozanlýk
olarak görülebilir.
Haney Yaþamalý’yý okura yeniden sunarken, ona
hiç el sürmeden edemedim, ama bu düþünceyi de göz
den uzak tutmadým: içerik ve kurgu baðlamýnda hiçbir
deðiþiklik yapmamaya özen gösterdim; yaptýðým
düzeltmeler dilimizin hýzlý arýlaþmasýnýn zorunlu kýldý
ðý birtakým sözcük ve tümce deðiþikliklerinden öteye
geçmedi. Bir de, arada sýrada, yineleme niteliðindeki
sözcük ya da tümceleri karaladým.
Bütün bunlar hemen her yazarýn göze aldýðý, oku
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run da genellikle hoþgördüðü þeyler. Ama ben, bir baþ
ka düzlemde, oldukça önemli bir deðiþiklik daha yap
tým: Haney Yaþamalý’nýn ilk basýmýný oluþturan dokuz
öyküyü (“Sümüklüböcek”, “Bir Küçük Resim”, “Katu
þa Masalý”, “Haney Yaþamalý”, “Resim ile Eliþi”, “Do
kuz Ay On Gün”, “Kelepçe”, “Eski Öykü”, “Büyük Sar
hoþluk”), on bir öyküden oluþan Düþlerin Ölümü’nün
sekiz öyküsü (“Gene Aðlatmýþlar Kara Gözünden”,
“Yastýk”, “Yeni Gelin”, “Sisli Ses”, “Kamyon”, “Akça
Gölge”, “Hayristan’ýn Altýn Çaðý”, “Üþümek”) ve hiçbir
kitabýma girmemiþ olan “Leblebi” adlý öykümle har
man ettim.
Önemli bir ödül de kazanmýþ bir kitabýn bir bölü
münü atýp bir bölümünü bir baþka kitaba katarak bir
bakýma onu “yürürlükten kaldýrmak” ne ölçüde doðru
dur? Tartýþýlacak bir konu. Þu var ki, en az yirmi yýllýk
bir uzaklýktan bakýlýnca, her iki kitabýn da genellikle
ayný yöneliþleri, ayný arayýþlarý yansýttýðý, benzer zayýf
lýklarý içerdiði, iki ayrý kitap biçiminde yayýmlanmala
rýnýn biraz sabýrsýzlýktan, biraz da 1950-1960 dönemi
nin yayýncýlýk koþullarýndan kaynaklandýðý kolaylýkla
anlaþýlýyor. Öyle sanýyorum ki Haney Yaþamalý bu
biçimiyle daha bir bütünlük kazandý. Eski öykülerimi
yeniden yayýmlamam için nicedir beni sýkýþtýrýp duran
dost ve okurlarýn istekleri de kýsa yoldan gerçekleþmiþ
oldu böylece.

*
Yukarýdaki satýrlarý 1981 yýlýnda, Haney Yaþama
lý’yý yeniden yayýmlarken yazmýþtým. Birkaç küçük
düzeltme bir yana, 1981 baskýsýna baðlý kaldýðýma
göre, bu satýrlara ekleyecek fazla bir sözüm olamazdý.
Haney Yaþamalý’nýn ilk basýmý 1955, Düþlerin Ölü
mü’nün ilk basýmýysa 1958 yýlýnda yapýlmýþtý; yaþýný
baþýný almýþ bir insan olarak bu gençlik öyküleri konu
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sunda ne söyleyebilirdim? Ancak, kitabýmý dokuz yýl
dan sonra yeniden ele alýnca, kendi öykülerimi deðil de
bir öðrencimin öykülerini okuyormuþum gibi bir duygu
uyandý içimde, okumamýn ilk dakikasýndan son daki
kasýna kadar da deðiþmedi. Bu gençlik öykülerini
beðenmediðim, küçük gördüðüm için mi? Hayýr, bir
yerde çok doðal olmakla birlikte, böyle bir duyguya
kapýlmadým; tam tersine, her biri kendi baþýna ele alý
nýnca, bu öykülerin birçoðu, örneðin bir “Yeni Gelin”,
bir “Leblebi”, bir “Resim ile Eliþi”, bir “Büyük Sarhoþ
luk”, tam anlatýmýný, tam kurgusunu bulmuþ gibi geldi
bana, hiçbirine dudak bükmedim. Ama bu kurgu benim
kurgum, bu anlatým benim anlatýmým, bu duyarlýk
benim duyarlýðým deðildi sanki; bugün yazdýklarýmla
bu öyküler arasýndaki uzaklýk düþündüðümden çok
daha fazlaydý.
Sevinmek mi, yoksa üzülmek mi gerekirdi buna?
Doðrusunu söylemek gerekirse, kesin bir karar vere
medim. Böyle bir sorunun yanýtý ister istemez bir
deðer yargýsý içereceðine göre, karar vermek bana düþ
mezdi. Ancak bu konu biri olumlu, biri olumsuz, ama
sonuçta ayný kapýya çýkan iki yargýyý bir kez daha
anýmsattý bana. Olumlu yargý Ataç’ýndý: Ataç, Günce’
sinde, Sait Faik Armaðaný’nýn Haney Yaþamalý’ya
verildiðini bildirdikten sonra, “Haney Yaþamalý’da çok
güzel öyküler var, dilini de pek beðendim. Bay Tahsin
Yücel Uçan Daireler’den beri çok ilerledi, daha da iler
leyeceðini umuyorum”, diye yazýyordu. Olumsuz yar
gýya gelince, 1959 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü’nün
Düþlerin Ölümü’ne verilmesi dolayýsýyla Dünya gaze
tesinin ikinci sayfasýnda yayýmlanan çok sert bir yazý
nýn son tümcesiydi: yazar, yanýlmýyorsam Rauf Mut
luay, kitabý yerden yere vurduktan sonra, Türk Dil
Kurumu ödülünü anýþtýrarak, “Tahsin Yücel öyle þans
lý ki, günün birinde iyi bir öykücü bile olabilir”, gibi bir
þey söylüyordu.
13

O gün bu gün, öykülerim çok deðiþti, ama, korka
rým, ne Ataç’ýn umudunu gerçekleþtirebildim, ne Dün
ya yazarýnýn önbilisini. Haney Yaþamalý’dan fazla
uzaklaþtým da ondan mý acaba?
T.Y.
1991
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BÜYÜK SARHOÞLUK
Mümtaz Zeytinoðlu’na

Sarhoþ olacak adam deðildi o, dudaðýna içki deð
miþ adam deðildi. O defter sarhoþ etti onu, o defter
döndürdü baþýný. Eðilip alýr almaz, “Bak, ne gösterece
ðim sana!” dercesine açýlýverdi avcunda, gözlerinin
önüne bir küçücük görünüm serdi, renkli kalemlerle
çizilmiþ, beylik mi beylik bir görünüm. Açýk mavi bir
gökyüzüne doðru mor daðlar yükseliyordu. Mor daðla
rýn eteðinde, çatýsý kýrmýzý kiremitli bir ev vardý, duvar
larýna sarmaþýklar týrmanmýþtý, bacasýndan döne döne
bir mavi duman yükseliyordu. Çevresine yeþil aðaçlar
serpilmiþti. Yeþil aðaçlarýn arasýnda bir incecik yol kýv
rýlýyordu. Ýncecik yolun biraz ötesinden bir dere geçi
yordu. Derede yeþil baþlý ördekler yüzüyordu. Mor
daðlarýn ardýnda güneþ ya doðuyor, ya batýyordu.
Güneþe doðru aklý karalý bir kuþ uçmaktaydý. Yüreðine
bacasýndan döne döne dumanlar yükselen sarmaþýklý
evin sýcaklýðý mý doldu, nedir, duruverdi olduðu yerde,
resimden gözlerini ayýramadý. Ilýk ýlýk bir þeyler köpü
rüyordu içinde. Bakmaya doyamýyordu bir türlü, mor
daðlarda açan yaban çiçeklerinin kokusunu duyar gibi
oluyor, her þeyi unutuyordu. Baktýkça baþý dönüyor,
resimle bir oluyordu. Ýlk sarhoþluk o zaman baþladý.
Birden çýðlýk çýðlýða bir otomobil durdu önünde.
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Yerinden sýçradý. Gelip geçen insanlar, otomobiller,
tramvaylar gördü. Duran otomobilin penceresinden
sarý býyýklý bir parlak baþ çýktý, “Deve!” diye baðýrdý,
“Yolun ortasýnda durulur mu böyle?” Sonra gene çýðlýk
çýðlýða kalktý araba. Tümüyle gözden silininceye kadar
arkasýndan baktý. “Damasýz fýrlamasý”, dedi diþlerinin
arasýndan, “damasýzlarýn þoförleri hep böyle olur: it
gibi kaparlar adamý”. Gene deftere çevirdi gözlerini.
Avcunun içinde bükülmüþtü, bu kez kendiliðinden
açýlmadý. Kýrmýzý kaplý bir defterdi. Üst yanýnda bir
bankanýn iki harflik adý, alt yanýnda bir tarih yazýlýydý.
Gözleri tarihin üstünde durdu, kapandý. “Elli dörtten
elli çýktý, dört kaldý”, dedi, “tam dört yýllýk”. Dört yýlda
hiç eskimemiþti, yaldýzý parýl parýldý hâlâ. “Zavallý
çocuk”, diye söylendi. Hiç kuþkusuz, bir öðrenci yitir
miþti defteri. Gelip arar mýydý acaba? Aranmayacak
defter deðildi, arardý. Gittiði yollardan koþa koþa geri
dönerdi. Hemen yanýna yaklaþýr, “Kýrmýzý kaplý bir cep
defteri gördün mü, hemþerim?” diye sorardý. Ne derdi
o zaman? Ýçi burkuldu. Avcunda defteri bütün gücüyle
sýktý. Pek de istemiyordu çocuðun dönmesini.
Avcunu yavaþça, içindekini kaçýrmaktan korkar
gibi açtý. Defterin kýrmýzý kabýna dikti gözlerini. Yepye
ni bir oyuncaða bakan küçücük bir çocuk gibiydi. Elleri
titriyordu. Sayfalarý çevirmeye baþladý. Bu kez de dik
bir okullu yazýsýyla çiziktirilmiþ satýrlar çekti dikkatini.
Sökmeye çalýþtý. Çocuk her gün bir iki satýr karalamýþtý.
Nerdeyse birbirinin aynýydý bütün yazdýklarý: hepsi de
havayla dersler üstüneydi: “Bugün hiç derse kalkma
dým. Hava güzel”. – “Hava gene kötü. Notlar gene kesat.
Yazýlý berbat”. Defterde satýrlar birbirine girdi, okuya
maz oldu. “Zavallý çocuk, zavallý çocuk”, diye söylendi,
“tembelmiþ, ama iyi çocukmuþ”. Gözlerini ovuþturdu,
çevresine baktý. Ýnsanlar, arabalar geçiyordu, ama hepsi
de bir sisin ardýnda, bir baþka dünyada gibiydi. Yeni bir
sarhoþlukla dönüyordu baþý, içinde ad verilmez duygu
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lar köpürüyordu. Resmi bulmuþtu, gene öyle içer gibi
bakýyordu, ama þimdi gördükleri baþka þeylerdi: kara
önlüklü çocuklar koþuyordu þimdi önünde, deðiþmez
bir noktanýn çevresinde dönüp duruyorlardý.
Birden kafasýnda bir þimþek çaktý. Titreyen ellerle
ceplerini karýþtýrmaya baþladý. En sonunda bir küçü
cük kalem çýkardý birinden. Uzun uzun baktý. Sonra
çevresine bir göz gezdirdi. Kaldýrýmýn sonunda basa
maklar vardý. Ýlk basamaða çöktü. Küreðini, süpürge
sini yanýna uzattý. Kalemin ucunu aðzýna götürüp
tükürükledi. Resmin yanýndaki sayfaya bütün gücüyle
bir çizgi çekti. Kâðýt yýrtýldý. Koparýp attý. Kalemini
yeniden tükürükledi. Dört yanýný sarmaþýklar sarmýþ
bir küçük ev çizdi. Bacasýndan bir ince duman yükselt
ti. Göðe doðru bir kuþ uçurdu. Beðenmedi, “Olmadý”,
diye söylendi. Kollarý yanýna düþtü. Baþýný kaldýrdý.
Ýrkiliverdi birden: karþýki caminin minaresine bulutlar
takýlmýþtý. Öyle hoþtu ki! Gözleri yavaþ yavaþ aþaðýya
doðru indi. Þimdi bütünüyle görebiliyordu camiyi.
Deftere bakarken duyduðu o garipsi duygu köpürüyor
du ge
ne için
de. Bu kez da
ha da güç
lüy
dü. Önün
de
camiden baþka her þey dönüyor, döndükçe belirsizleþi
yor, silinip gidiyordu. Yüreði duruverecekti nerdeyse.
Artýk sarhoþluk sözcüðü anlatamazdý bu durumu, bu
sarhoþluk baþka sarhoþluktu. “Ne güzel!” dedi içinden.
“Resim gibi!” Aðzý þaþkýnlýkla açýlmýþtý. Burada bir
cami olduðunu bilirdi, ama böylesine güzel olduðunu
bilmezdi, gözü yerdeki çöplerde olduðundan, çoðun
lukla pek bakmazdý çevresine. Ama bugün bir baþkalýk
vardý onda, kýrmýzý kaplý defter içini altüst etmiþti.
Þimdi büsbütün baþkalaþýyordu.
Bir camiye, bir deftere, bir kaleme baktý, sonra,
coþkuyla, ellerini camiye doðru uzattý: koca bir yapý
deðil de kucaklanýp okþanacak, öpülecek bir þeydi san
ki. Derin derin soluk aldý. “Yapacaðým senin resmini,
cami!” dedi bir çocuk sevinciyle, “Hem nasýl olacak,
Haney Yaþamalý
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göreceksin!” Kalemini gene tükürükledi, camiye dik
katle baktý. Birden içi cýz ediverdi: cami öylesine güzel
di ki! Caminin resmini cami kadar güzel yapabilir miy
di? Kolay deðildi. Ama çabuk yendi korkuyu: “Elbet
te!” dedi kendi kendine. “Onu da bir insan yapmamýþ
mý? O da insan elinden çýkmamýþ mý?” Alnýnda bon
cuk boncuk terler vardý, sildi. “Ama o eller baþka eller
miþ”, diye düþündü, “öpülecek ellermiþ”. Kendi elleri
ne baktý. Parmaklarý incecikti, damarlarý mor mor
kabarmýþtý; avuçlarýnýn içi nasýr tutmuþtu, yarýk yarýk
tý. Omuz silkti. “Güzel ellerdi onunkiler, öpülecek eller
di, ama aðzý gözü beþ deðildi herhalde! Hadi bismil
lah!” dedi. Kalemini yeniden tükürükledi. Baþladý
baþlayacaktý ki, bir el dokundu omzuna.
Baþýný kaldýrýnca, neye uðradýðýný bilemedi. Çöp
çübaþýydý omzuna dokunan. Elleri kendiliðinden cebi
ne gitti, kalemi, defteri sakladý. Ama öyle korkulacak
bir þey yoktu: çöpçübaþý dost dost gülümsüyordu;
kötülük gelmezdi böylelerinden.
“Ne haber?” dedi çöpçübaþý.
“Saðlýðýn, çavuþ.”
“Yoruldun mu?”
“Yorulmadým. Ne var yorulacak?”
“Laf mý seninki de?” diye güldü çöpçübaþý. “Yorul
mak ayýp mý bre? Yorulmasan oturur muydun?”
Yanýna çöktü, omzunu okþadý.
“Yorulmak ayýp deðil”, dedi. “Herkes yorulur bu
dünyada, insan olan herkes. Büyük adamlar bile, Ýsmet
Paþa bile.”
Dinlemiyordu, dinleyemiyordu, “Haklýsýn”, der
gibilerden baþýný sallýyordu yalnýzca. Gözleri hep cami
deydi. Resme nerden baþlayacaðýný düþünüyordu. Çöp
çübaþý bir yumruk indirdi sýrtýna.
“Þuna bak, hemþerim!” dedi. “Bak da karý görsün
gözün! Benim böyle bir avradým olsun, baþka bir þey
istemem. Ýþimi bile alsýnlar elimden isterlerse. Böyle
20

bir karýnýn koynunda acýkýlmaz ki.”
Baþýný çevirip bakmadý bile. Çöpçübaþý aðzýný
þapýrdata þapýrdata sürdürdü konuþmasýný:
“Atacaksýn yataðýn üstüne, sen de yanýna uzana
caksýn, burnunu memenin dibine gömeceksin, kokla
yacaksýn. Fazlasýnda gözüm yok benim. Yok ya bunu
da az sanma! Hani kupkuru bir yazýda tek baþýna yürür
durursun, bacaklarýn tutmaz olur, güneþ tependedir,
imanýný gevretir. Dudaklarýn kurur, çatlar. Bir yudum
su bulamazsýn. Sonra bir pýnar çýkýverir önüne. Verir
sin aðzýný oluða, lýk, lýk, lýk... Týpký öyle iþte. Öyle susa
dým ki, hemþerim! Güzel karýydý kaltak.”
O, sayýklar gibi, “Cami güzel”, diye mýrýldandý.
“Çüþ!” diye atýldý çöpçübaþý. “Laf mý seninki de?
Kadýn baþka, cami baþka. Müslümanlýðýn bu kadarý
da...”
“Müslümanlýktan deðil: cami güzel diyorum ben,
þu cami!”
Çöpçübaþý ayaða kalktý.
“Bugün sende bir hal var”, dedi. “Hadi, davran, her
yer pislik içinde. Süpür biraz. Biraz sonra gene gelip
bakacaðým! Hadi eyvallah!”
Kalktý. Süpürgeye, küreðe nefretle baktý. Yerdeki
çöplere nefretle baktý. Süpürgeyi geliþigüzel sallamaya
baþladý. Ama aklý fikri camideydi. Baþýný kaldýrýp uzun
uzun bakýyordu ikide bir. Camiden uzaklaþamýyordu.
Daha öteye gitmiyordu bir türlü ayaklarý. En sonunda
dayanamadý: küreði de, süpürgeyi de fýrlatýp attý. Sýrtý
kambur, suratý buruþ buruþ bir adam yaklaþtý yanýna,
“Yoruldun galiba, evlat, haklýsýn, kolay deðil”, dedi.
Yanýt vermedi. Hem ne diyebilirdi ki? Eðildi, süpür
geyle küreði aldý. Sonra gene camiye çevirdi gözlerini,
çok güzel bir kadýna bakar gibi, istekle, özlemle, tut
kuyla baktý, baþý döndü. Eli kendiliðinden cebine gitti,
kalemi tutup sýktý. Sonra býraktý. Eliyle havada bir
kubbe çizdi. Sonra duvarlarý indirdi. Pencereleri yer
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leþtirdi. Minareye bir bulut doladý. Arkada denizi dal
galandýrdý. Martýlarý uçurdu. “Yapacaðým senin resmi
ni, cami!” dedi diþlerinin arasýndan.
Basamaða çökeceði sýrada çöpçübaþý gözlerinin
önüne geldi. Ýrkildi. Yeniden doðruldu. “Hükümet ada
mýna güven olmaz”, diye mýrýldandý, “saðý solu belli
olmaz heriflerin”. Ýçini çekti. Dokunsan aðlayacaktý.
Öylesine derin bir keder çökmüþtü içine. Gene süpür
geye davrandý. Gözleri yerdeydi. Camiye bakmak iste
miyordu artýk, korkuyordu. Ama ister baksýn, ister
bakmasýn, cami hep beyninin içindeydi. En sonunda
dayanamadý, ilk oturduðu yere gidip basamaða çöktü.
Çöpçübaþý nerdeyse dönerdi, ama bugün iyi günün
deydi, belki de kýzmazdý yaptýðýna. Defterini, kalemini
çýkardý. Bir bulunmaz dosta, bir candan sevgiliye
bakar gibi baktý camiye. “Yapacaðým, cami”, dedi gene,
“yapacaðým!” Bu kez gözlerinin içi gülüyordu: resmini
yapýp cebine koyduðu zaman camiyi cebine koyacaktý
sanki, cami kendisinin olacaktý. Tertemiz bir sayfa bul
du. “Bismillah”, dedi. Kalemi aðzýna götürürken, önü
ne bir gölge düþtü. Önce aldýrmadý, ama baþýný kaldýrýp
da camiyi göremeyince kan beynine sýçradý. Önüne bir
çocuk dikilmiþ, alaylý alaylý alaylý sýrýtýyordu.
“Çekil önümden, hemþerim, göremiyorum!” dedi.
Çocuk aldýrmadý, güldü yalnýzca.
“Çekil, oðlum! Çekil dedik sana!” diye haykýrdý.
Oðlan gene kýmýldamayýnca, süpürgeyi kapmasýy
la yerinden fýrlamasý bir oldu. Çocuk ancak o zaman
yaðladý tabanlarý.
Yeniden oturduðu zaman burnundan soluyordu,
gene de yaþamýnýn en güzel dakikasýný yaþamaktaydý:
öfkeyi de, kuþkuyu da kovmuþtu çocukla birlikte:
yapacaktý bu caminin resmini. Yapýyordu da, ilk çizgi
tam istediði gibiydi iþte. Ne var ki, ikinci çizgiyi çek
mek üzere camiye bakarken çöpçübaþýný gördü: karþý
kaldýrýmdan kendisine doðru gelmekteydi. Kollarý kas
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katý kesildi. Gene de çekti çizgisini. Beðendi.
“Ne oldu gene?” dedi çöpçübaþý. “Gene çökmüþ
sün, bakýyorum. Dedim ya, bir hal var bugün sende.
Bir þeycik yapmadýn. Devlet baba beleþ ekmek yedir
mez adama. Elinde bir defter, bir kalem! Yol mühendisi
misin, bre feleksiz!”
Çöpçübaþý gözlerinin içine baktý. Söyledikleri hoþ
þeyler deðildi, ama sesi yumuþak çýkýyordu, bir dost
sesiydi kuþkusuz. Bilirdi, iyi adamdý çavuþ: saðý solu
belli olmazdý ya kötülüðü de dokunmazdý. Gülümsedi.
“Gel, otur hele, terlemiþsin”, dedi.
Çöpçübaþý ayaðýný yere vurdu birden.
“Beni de suçuna ortak mý edeceksin?” diye gürledi.
“Yok”, dedi, “öyle bir niyetim yok, oturmana bak.”
Çöpçübaþý bu sözü beklermiþ gibi yumuþayýverdi
gene.
“Hadi “öyle olsun”, deyip oturdu.
Çöpçübaþýna böyle çekinmeden oturmasýný söyle
mesine, onun da oturmaya razý oluþuna þaþtý. Eskiden
böyle deðildi. Nasýl göze almýþtý? Sonra koltuklarý
kabardý. “Ama öyle iki çizgi çektim ki”, diye düþündü,
“mühendis haltetmiþ!”
“Þu camiyi görüyor musun, çavuþ?” dedi. “Güzel
cami, deðil mi?”
“Ne yapalým güzelse, bize ne?”
“Çavuþ, bak, ne söyleyeceðim: iznin olursa resmini
yapacaðým bu caminin.”
Çavuþ kahkahayý koyverdi.
“Sen oynatmýþsýn, hemþerim!” dedi. “Oynatmýþsýn
sen! Öðrenci misin? Çöpçüsün. Yaþýný baþýný almýþ bir
adamsýn. Senin iþin sokaklarý süpürmek. Bak, ortalýk
pislik içinde. Hadi, durma, þuralarý al biraz. Hiç gülece
ðim yoktu vallahi!”
“Gülme öyle, çavuþ”, diye inledi, “öne var bunda
gülecek? Yalnýz öðrenciler mi resim yapar? Sonra ben
de...”
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