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CAHİT SITKI TARANCI, 1910’da Diyarbakır’da doğdu. Galatasaray 
Lisesi’nin ardından Mülkiye Mektebi’ne girdi. Burada yarım kalan eği-
timini tamamlamak için gittiği Paris’ten İkinci Dünya Savaşı’nın başla-
ması sebebiyle dönmek zorunda kaldı. Burhaniye’de askerliğini yap-
tıktan sonra Ankara’ya yerleşti ve birkaç kuruluşta çevirmen olarak 
çalıştı. 19. yüzyıl Fransız şiirinden, özellikle de lise yıllarında karşılaşıp 
bütün sanat hayatında apayrı bir yere koyduğu Baudelaire’den etkile-
nen Cahit Sıtkı, şiirlerinde biçim kaygısını ön planda tuttu, hayatın 
zevkleri ve ölüm temalarına yoğunlaştı. Kendinden sonra gelen ku-
şakların üzerinde büyük etkisi oldu. Tarancı, “Otuz Beş Yaş” şiiriyle 
1946 yılında CHP Şiir Ödülü’nü kazandı. Şiirleri Otuz Beş Yaş, öykü-
leri Gün Eksilmesin Penceremden, diğer yazıları Avuçlarıma Sığmıyor 
Yıldızlar, ailesine gönderdiği mektupları Evime ve Nihal’e Mektuplar, 
Ziya Osman Saba’ya gönderdiği mektupları ise Ziya’ya Mektuplar adlı 
kitaplarda toplandı. Yakalandığı ağır hastalığın tedavisi için Viyana’ya 
götürüldüyse de kurtarılamadı, 1956 yılında Viyana’da öldü.
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Cahit Sıtkı Tarancı’nın öyküleri yıllar önce İsmail Cem 
tarafından bir araya getirilerek, fotokopileri, Can Yayınları’nda 
Erdal Öz’e teslim edilmişti. Tarancı’nın bir dönem öyküler 
yazdığı biliniyordu elbette; ama özellikle genç kuşak bu öykü-
leri görmemiş, okumamıştı. Bu yüzden Tarancı denince akla 
Otuz Beş Yaş şiirinden başka bir şey gelmiyordu. 2005 başında 
yayınevi arşivi yenilendi; bütün eski dosyalar ile 1981 yılından 
bu yana basılmış kitaplar derlenip bir araya getirildi, numara-
landı ve sağlıklı, kalıcı bir arşiv elde edildi. Bu çalışmalar sıra-
sında İsmail Cem’in teslim ettiği dosya da gündeme geldi. O 
günlerde Cumhuriyet Kitap dergisinde Fethi Naci’nin “Seçil-
miş Hikâyeler” başlıklı köşesinde Tarancı’nın bir öyküsü ya-
yımlandı. “Dördüncü Sevgiliyi Ararken” adlı bu öykü, özellikle 
genç okurlar tarafından çok beğenilmişti. Bu çalışma yapılır-
ken öykülerin yayımlandığı Cumhuriyet gazetesinin 1937-
1945 yılları yeniden tarandı, şairin öykü yayımladığı başka 
dergilere bakıldı; böylece bu güzel seçki oluşturuldu. Taran-
cı’nın 43 öyküsü ilk kez bir araya gelmiş oldu. Bu kitap için M. 
Sadık Aslankara’dan bir önsöz ile bir inceleme yazısı isteyen 
Erdal Öz, ne yazık ki kitabı göremeden aramızdan ayrıldı; ama 
şimdi kitap onun önerdiği başlıkla, Gün Eksilmesin Pencerem-
den adıyla, yayımlanıyor. Kitabı onun güzel anısına adıyoruz.

M. Sadık Aslankara, Cahit Sıtkı Tarancı’nın söyleyişini, 
tadını bozmamak için metinlerdeki eskimiş sözcükleri değiş-
tirmedi. Ama kimi metinleri genç okurlara okutarak, bu keli-
meleri biraz da genç okurun gözünden saptadı ve bunlar için 
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kitabın arkasına bir de sözlükçe hazırladı. Metinlere, yazım 
yenilemesi dışında (söyliyen/söyleyen gibi) dokunmadı. Ede-
biyatımızın bu büyük ustasını ölümünün 50. yılında bu kitap-
la anarken öykülerin bir araya gelmesinde emeği geçen İsmail 
Cem’e ve M. Sadık Aslankara’ya teşekkür ediyoruz.

İstanbul, 2006
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Gazetemin birinci sayfasındaki mühim siyasi haber-
leri okumuş, iç sayfalardaki müteferrik haberlere göz 
gezdiriyordum. “İzmir’de müessif bir kaza” başlıklı bir 
haberin daha ilk satırında, elimde ayna olmamasına rağ-
men, benzimin kül gibi olduğunu hissettim. Kara haber 
şuydu:

İzmir’in kurtuluşuna tesadüf eden 9 Eylül gecesi, 
bütün İzmir’in bu sevinçli yıldönümünü fener alaylarıy-
la, türlü şenliklerle kutluladığı bir saatte, Kordon
boyu’nda Çiçek Apartmanı’nın dördüncü katında otu-
ran İzmir Lisesi edebiyat muallimlerinden Hilmi Çekin-
gen, yatak odasının penceresinden şehrayini seyreder-
ken muvazenesini kaybederek aşağı düşmüş, beyni 
parçalanarak ölmüştür.

Eski bir mektep arkadaşımın bu beklenmedik ölü-
münden mütevellit teessürüme, hazin bir hayret de ka-
rışıyordu. Hilmi’nin pencereden düşerek ölmesi. Nasıl ki 
bazı genç kızlar gök gürlemesinden, bazı hanımefendiler 
fareden, bazı kılıbık kocalar karılarından korkar; Hilmi 
de pencerelerden dehşetli surette korkardı.

Onu ilk tanıdığım günü hiç unutmam. Galatasaray’a 

 PENCERELERDEN  
KORKAN ADAM
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yeni girmiştim. O gün sınıfta, dilini bilmediğim bir mem-
lekette imiş gibi sıkılmıştım. Geceleyin, mütalaadan son-
ra, yatakhaneye çıktığımız zaman, karyolamın pencere 
yanında kurulduğunu görünce büsbütün canım sıkıldı. 
Bünyemin zayıflığı, soğuktan çabuk müteessir olmam 
beni sıhhat hususunda son derece ihtiyatlı ve tedbirli 
bulunmaya mecbur ediyordu. Yanımda yatan çocuğun, 
pencere önünü duvar dibine tercih edeceğini –leyli mek-
tep yatakhanelerinde pencere önünde yatmak adeta bir 
imtiyazdır, orada ya mektebin kıdemli talebeleri yahut 
da pazısına güvenenler yatar– umarak, “Affedersiniz kar-
deşim,” dedim, “sizden bir ricada bulunacaktım, yerleri-
mizi değişebilir miyiz? Pencere önünde yatmak sıhha-
tim için tehlikeli de...” Henüz ismini bile bilmediğim bu 
çocuk, hiçbir sebep zikretmeden, “Olmaz kardeşim,” 
dedi, “ben yerimi değiştiremem.” O gece, bu hodbinlik-
ten dolayı bu çocuğa içerlediğim halde, sonraları, tabiat-
larımız arasındaki benzerlik, edebiyat aşkımız ve riyazi-
ye nefretimiz bana öfkemi, ona hodbinliğini unutturarak 
aramızdaki münasebeti, herhangi bir sınıf arkadaşlığın-
dan can ciğer dostluğa kadar götürdü; öyle ki içtiğimiz 
su ayrı gitmez olmuştu. Bir öğle teneffüsü, bütün çocuk-
lar teneffüsteyken arka sıralardan birine çekilmiş, Victor 
Hugo’nun şiirlerini okuyorduk. Birden teneffüshanede 
bir gürültüdür koptu, hemen yerimden fırlayarak pence-
reye koştum, bahçede maç vardı, oyuncular arasında pe-
naltıdır değildir, diye bir kavga çıkmıştı, bütün futbol 
maçlarımızda olduğu gibi. Yerinden kımıldamamış olan 
Hilmi’ye dönerek: “Koş bak,” dedim, “sekizden Necati ile 
dokuzdan Hikmet tutuşmuşlar...” Fakat Hilmi hiç oralı 
olmadı. Tekrar yanına geldiğim zaman dayanamadım. 
“Ya  hu,” dedim, “dışarı âlemle hiç alâkadar olmuyorsun! 
N’olacak senin bu pasif halin?” Ellerini önümüzde duran 
kitabın açılmış yaprakları üstüne bastırarak, ayağının na-
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sırına basılmış bir adamın can acısıyla, “Ah bilseydin!” 
dedi ve başladı anlatmaya:

“Altı aylıkken mi, bir yaşımda iken mi pek bilmiyo-
rum, fakat henüz memeden kesilmemişim, bir gece, 
mevsim yaz olacaktı ki şehrin dışındaki sayfiye köşkle-
rinden birinde bulunuyorduk. Galiba biraz da hasta ve 
mızmız bir çocuk olduğum için, o kadar çok ve fasılasız 
ağlamışım ki, tesadüfen uykusu kaçan babam, uyuyama-
masını benim ağlamama hamlederek, uykusuzluğun son 
haddine getirdiği bir asabiyetle yatağından fırlamış, beni 
beşiğimden kaptığı gibi, açık duran pencereye koşmuş 
ve annem tam vaktinde yetişmeseymiş, pencerenin öte-
sindeki siyah ve korkunç boşluğa atıyormuş. On sekiz 
senelik hayatımda babamın o çılgın hareketi yapamadı-
ğına esef ettiğim karanlık anlar olduğu gibi, bu çılgınlı-
ğın önüne geçen anneme, su katılmamış sevgime ilave-
ten, minnet ve şükran duyduğum aydınlık anlar da oldu. 
Fakat alınyazımın yazıldığı o gece, çocuk ruhum üzerin-
de öyle derin bir tesir yapmış olacak ki, o ecel penceresi 
daima gözlerimin önündedir ve o pencerenin ötesindeki 
siyah ve korkunç boşluk, Paskal’ın kımıldayan uçurumu 
gibi, yanı başımdan ayrılmadı, bugüne kadar mektep ha-
yatımın her safhasında bana refakat etti. Bunun içindir 
ki her pencereyi o pencereye benzetiyor ve pencere ke-
narında durmaya, pencereden dışarı bakmaya, hele pen-
cere yanında yatmaya korkuyorum. Hâlâ hatırımdadır, 
yedi-sekiz yaşlarımda vardım; ramazandı, minarelerde 
mahyalar kurulmuştu. O zaman, benden küçük iki kar-
deşim daha olduğu için artık annemin yanında değil, bü-
yükannemin yanında yatıyordum. Büyükannemin birin-
ci kattaki odasından mahallemizdeki caminin minaresini 
görebilmek için, boyumuzun küçüklüğü hasebiyle pen-
cere parmaklığına tırmanmamız lazımdı. Bir akşam, kü-
çük kardeşlerim pencere parmaklığına tırmanmış, gelin-
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lik bir kız gibi süslenmiş olan minareyi temaşa ederler-
ken, ben pencereden korktuğum için onlardan uzak dur-
muş, çocuk tecessüs ve neşelerine iştirak edememiştim. 
O aralık babam içeri girdi, kardeşlerimi pencere par-
maklığında görünce hiddetle, ‘İnin bakayım oradan yu-
murcaklar!’ dedi ve bana dönerek ilave etti: ‘Aferin be-
nim akıllı oğlum.’ O anda kardeşlerimi ne kadar kıskan-
dığımı ve pencereye niçin yaklaşamadığımı babam nere-
den bilecekti? Hem ben minareleri, minaresiz şehir ta-
savvur edemeyecek kadar severim.

Yaşım ilerledikçe bu korku bende daha şuurlu bir 
hal aldı. Pencere mefhumu benim için bütün korkuları-
mın, kuruntularımın sembolü oldu. Bana öyle geliyordu 
ki –hâlâ da öyle gelir– her pencere o ecel penceresidir, 
herhangi bir sebep –dalgınlık, ihtiyatsızlık, sarhoşluk, so-
kaktan geçen güzel bir kadını daha iyi görmek arzusu– 
babamın yerine geçebilir; ve annem yanımda olmayabi-
lir... Ve... Nitekim, geçen sene bir gece müthiş bir rüya 
gördüm, gene öyle çocuktum, beşiğimde sebepsiz ağlı-
yordum, yatağında bir sağa bir sola dönen ve gene uyu-
mayan babam, gene öyle asabiyetle yatağından fırlıyor, 
beşiğimden kaptığı gibi beni açık duran pencereye koşu-
yor ve bu sefer annem sofada olduğu için, pencerenin 
ötesindeki o siyah ve korkunç boşluğa fırlatıyordu. Bu 
rüyadan nasıl uyandığımı ben bilirim. İçimde öyle bir 
sezgi var ki, bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün, 
beş sene, on sene, yirmi sene sonra, muhakkak surette bir 
pencereden düşerek öleceğim.”

Demek insan bazen nasıl öleceğini kestirebiliyor...

16 Ekim 1937
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