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Önsöz

Zamanın geçip gidişi karşısında büyükler kadar çocuklar 

da şaşkınlığa kapılırlar. Geçip giden bir gün nereye gider? 

Sevinçleri ve hüzünleriyle dünlerimiz nerededir? Edebi-

yat, acısıyla tatlısıyla geçmişi anımsamamıza yardımcı 

olur. Öykücünün gözünde, geçmiş yıllar ve zamanlar gibi 

dün de hâlâ orada duruyordur.

Öykülerde zaman yok olmaz. İnsanlar ve hayvanlar 

da. Yazar ve okurları için bütün varlıklar sonsuza kadar 

yaşar. Çok eskiden olup bitenler şimdi yaşanıyor gibidir.

Bu masalları işte bu ruhla yazdım. Anlattığım insanla-

rın pek çoğu artık yaşamıyor, ama benim gözümde hâlâ 

hayattalar; umarım, bilgelikleriyle, tuhaf inançlarıyla ve 

bazen de ahmaklıklarıyla okuyucunun gönlünü çalarlar.

Bu kitabı, kentleri yakıp yıkan, masum aileleri yok 

eden aptalca savaşlar ve acımasız kıyıcılıklar yüzünden 

büyümeye fırsat bulamayan tüm çocuklara adıyorum. Bu 

öykülerin okurlarının, bir gün büyüyüp yetişkinliğe eriş-

tiklerinde, yalnızca kendi çocuklarını değil, yeryüzünün 

dört bir yöresindeki bütün iyi çocukları da sevmelerini 

diliyorum.
I. B. S.
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SAHTE CENNET

Bir zamanlar, bu dünyanın bir yerinde Kadiş adında zen-

gin bir adam yaşıyordu. Bu adamın biricik oğlunun adı 

Atzel’di. Kadiş’lerin evinde, uzaktan akrabaları olan, 

Aksa adında öksüz bir kız da yaşamaktaydı. Atzel siyah 

saçlı, siyah gözlü, uzun boylu bir çocuktu. Aksa, At-

zel’den biraz daha kısa boyluydu, gözleri mavi, saçları 

altın sarısıydı. Hemen hemen aynı yaştaydılar. Bu iki 

çocuk birlikte yemek yer, birlikte ders çalışır, birlikte 

oyun oynardı. Atzel koca olurdu, Aksa da onun karısı. 

Büyüdüklerinde gerçekten evleneceklerine kesin gözüy-

le bakıyordu herkes.

Ne ki, büyüdüklerinde Atzel birden hastalanıverdi. O 

güne kadar kimsenin duymadığı bir hastalığa yakalan-

mıştı: Atzel öldüğünü sanıyordu.
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Böyle bir düşünceye nereden kapılmış olabilirdi ki? 

Kimbilir, belki de cennet masallarını dinleye dinleye 

kapılmıştı bu sanıya. Küçüklüğünde yaşlı dadısı ona cen-

netin nasıl bir yer olduğunu anlatır dururdu. Cennette 

çalışıp çabalamanın, ders çalışmanın, hatta en küçük bir 

zahmete katlanmanın bile gerekmediğini anlatırdı ona. 

İnsan cennette yaban öküzü ve balina eti yer, Tanrı’nın, 

helal süt emmiş kullarına ayırdığı şaraptan içer, bütün 

gün yan gelir yatar, elini sıcak sudan soğuk suya sok-

mazdı.

Atzel tembelin tekiydi. Sabahları erken kalkmaktan, 

ders çalışmaktan nefret ederdi. Bir gün babasının işinin 

başına geçmek zorunda kalacağını biliyor, ama bunu hiç 

istemiyordu.

Dadısı ona cennete gitmenin tek yolunun ölmek oldu-

ğunu söylediğinden, bir an önce ölmeye karar vermişti. 

Bunun üstüne o kadar düşünmüş, o kadar kafa yormuştu 

ki, çok geçmeden, gerçekten ölmüş olduğunu hayal etmeye 

başlamıştı.

Annesiyle babası, Atzel’in başına geleni fark edin-

ce hiç kuşkusuz büyük bir kaygıya kapılmışlardı. Aksa 

gizliden gizliye ağlayıp duruyordu. Atzel’i yaşadığına 

inandırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı, ama o 

inanmaya yanaşmıyordu. “Neden beni gömmüyorsu-

nuz?” diyordu. “Görmüyor musunuz, öldüm ben. Sizin 

yüzünüzden cennete gidemiyorum.”

Nice hekimler gelip Atzel’i muayene ettiler, hepsi de 

çocuğu sağ olduğuna inandırmaya çalıştı. Bak, konuşu-
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yorsun, yemek yiyorsun, uyuyorsun işte, diyorlardı. Ama 

Atzel bir süre sonra yemeden içmeden kesilmeye başladı, 

ağzını bıçak açmaz oldu. Ailesi artık gerçekten öleceğin-

den korkmaya başlamıştı.

Telaşa kapılan Kadiş sonunda Dr. Yötz adında, derin 

bilgisi ve bilgeliğiyle ünlü büyük bir hekime başvurdu. 

Dr. Yötz Atzel’in hastalığıyla ilgili anlatılanları dinledik-

ten sonra, “Sana söz veriyorum, oğlunu sekiz günde iyi-

leştiririm, ama bir şartla,” dedi Kadiş’e. “Sana ne kadar 

tuhaf gelirse gelsin, her dediğimi yapacaksın.”

Kadiş kabul edince de, Dr. Yötz o gün Atzel’i görmeye 

geleceğini söyledi. Kadiş ev halkını haberdar etmek için 

hemen eve koştu. Karısını, Aksa’yı ve hizmetkârları kar-

şısına alıp, hekimin buyruklarını sorgusuz sualsiz yerine 

getirmeleri gerektiğini söyledi; onlar da ses çıkarmadılar.

Dr. Yötz’ü, gelir gelmez, Atzel’in odasına aldılar. Ço-

cuk yatağında yatıyordu; ağzına bir şey koymadığı için 

sararıp solmuş, bir deri bir kemik kalmıştı, saçları dar-

madağınık, geceliği bumburuştu.

Doktor, Atzel’e şöyle bir baktıktan sonra, “Neden bu 

cesedi evde tutuyorsunuz? Neden cenazeyi kaldırmıyor-

sunuz?” diye bağırdı.

Çocuğun annesiyle babası bu sözleri duyunca dehşe-

te düştü, ama Atzel’in yüzünde bir gülümseyiş belirdi. 

“Gördünüz mü, haklıymışım,” dedi.

Kadiş ve karısı, doktorun sözleri karşısında apışıp kal-

malarına karşın, verdikleri sözü anımsadılar ve cenaze 

töreni için hemen hazırlıklara başladılar.
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Atzel doktorun sözleri karşısında o kadar heyecan-

lanmıştı ki yataktan fırladığı gibi göbek atıp oynamaya 

başladı. Kanı kaynayınca karnı acıktığı için yemek istedi. 

Ama Dr. Yötz, “Dur bakalım,” diye araya girdi. “Artık 

cennette yersin.”

Daha sonra doktor cennete benzeyen bir odanın hazır-

lanmasını istedi. Duvarlar beyaz satenle kaplandı, yerlere 

değerli halılar serildi. Pencerelerin kepenkleri, perdeler 

sımsıkı kapatıldı. Gece gündüz mumlar ve kandiller ya-

kıldı. Melekleri oynayacak olan hizmetkârlar beyazlara 

büründüler, sırtlarına kanatlar taktılar.

Atzel üstü açık bir tabuta yatırıldı ve bir cenaze töreni 

düzenlendi. Mutluluktan o kadar bitkin düşmüştü ki ça-

bucak uykuya dalmıştı. Uyanıp da kendini tanımadığı bir 

odada bulunca, “Neredeyim ben?” diye sordu.

Kanatlı hizmetkârlardan biri, “Cennettesiniz, efendi-

miz,” diye yanıtladı.

“Çok açım,” dedi Atzel. “Biraz balina etiyle kutsal şa-

rap getirin bana.”

“Hemen, efendimiz.”

Başuşak el çırpar çırpmaz bir kapı açıldı, kanatlı uşak-

lar ve hizmetçi kızlar ellerinde etler, balıklar, narlar ve 

hurmalar, ananaslar ve şeftalilerle dolu altın tepsilerle 

içeriye girdi. Kocaman ak sakallı, uzun boylu bir uşak, 

şarap dolu bir altın kadeh getirdi. Atzel o kadar acıkmıştı 

ki aç kurt gibi yedi, ne varsa silip süpürdü. Melekler çev-

resinde dolanıyor, yeniden istemesine fırsat kalmadan 

tabağını ve kadehini dolduruyorlardı.
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Atzel yemeğini bitirince dinlenmek istediğini söyledi. 

İki melek onu soyup yıkadı. Sonra da işlemeli ketenden bir 

gecelik giydirdiler, başına püsküllü bir külah geçirdiler ve 

onu ipek çarşaflar serilmiş, mor kadife sayvanlı bir yatağa 

yatırdılar. Atzel o saat derin ve mutlu bir uykuya daldı.

Uyandığında sabah olmuştu, ama geceden bir farkı 

yoktu. Pencerelerin kepenkleri kapalıydı, mumlar ve 

kandiller yanıyordu. Uşaklar Atzel’in uyandığını görür 

görmez bir koşu gittiler, bir gün önceki yemeklerin ay-

nısını getirdiler.

“Neden bana dünkü yemeklerin aynısını veriyorsu-

nuz?” diye sordu Atzel. “Süt, kahve, taze ekmek, tereya-

ğı falan yok mu?”

“Yok, efendimiz,” diye yanıtladı uşak. “Cennette in-

san hep aynı yemeği yer.”

“Peki şimdi gündüz mü, gece mi?” diye sordu Atzel.

“Cennette gece gündüz diye bir şey yoktur.”

Dr. Yötz hizmetkârların Atzel’le nasıl konuşacaklarını 

ve ona nasıl davranacaklarını en ince ayrıntılarına kadar 

anlatmıştı.

Atzel etleri, balıkları, meyveleri bir kez daha yedi, şa-

rabı içti, ama bu sefer bir gün önceki kadar iştahlı değil-

di. Yemeğini bitirip ellerini altın tasta yıkadıktan sonra, 

“Saat kaç?” diye sordu.

Uşaklardan biri, “Cennette zaman diye bir şey yok-

tur,” diye yanıtladı.

Bu kez, “Peki, şimdi ben ne yapayım?” diye soracak 

oldu Atzel.






