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ÖN DE YÝ

Bir ya pý tý ya yým la mak onu büs bü tün el den çý kar-
mak de ðil dir bel ki, ama en azýn dan baþ ka la rýy la pay-
laþ mak týr. Bir kez ya yým lan dýk tan son ra, bi zim ol du ðu 
ka dar da oku run dur: ve ri le cek her yar gý ya bo yun 
eð mek zo run da dýr, her yo ru ma açýk týr. Ge çer li ve 
ge çer siz yo rum lar var dýr kuþ ku suz, ama bi zim ken di 
yo ru mu muz da yo rum lar ara sýn da bir yo rum dur ar týk. 
Bu ba kým dan, her han gi bir ya pý tý ye ni den ya yým lar-
ken, ge niþ dü zelt me le re gi ri þe rek ki mi yer le ri ni kýr pýp 
ki mi yer le ri ni uzat ma mýz, ki mi yer le rin de kur gu sal 
de ði þik lik ler yap ma mýz bir tür mý zýk çý lýk sa yý la bi lir. 
Özel lik le Ha ney Ya þa ma lý gi bi çok tar tý þýl mýþ bir genç-
lik ürü nü nü bun ca yýl dan son ra ye ni den ya yým lar ken, 
böy le bir tu tum da ha da ba ðýþ lan maz bir oyun bo zan lýk 
ola rak gö rü le bi lir.

Ha ney Ya þa ma lý’yý oku ra ye ni den su nar ken, ona 
hiç el sür me den ede me dim, ama bu dü þün ce yi de göz-
den uzak tut ma dým: içe rik ve kur gu bað la mýn da hiç bir 
de ði þik lik yap ma ma ya özen gös ter dim; yap tý ðým 
dü zelt me ler di li mi zin hýz lý arý laþ ma sý nýn zo run lu kýl dý-
ðý bir ta kým söz cük ve tüm ce de ði þik lik le rin den öte ye 
geç  me di. Bir de, ara da sý ra da, yi ne le me ni te li ðin de ki 
söz cük ya da tüm ce le ri ka ra la dým. 

Bü tün bun lar he men her ya za rýn gö ze al dý ðý, oku-
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run da ge nel lik le hoþ  gör dü ðü þey ler. Ama ben, bir baþ-
ka düz lem de, ol duk ça önem li bir de ði þik lik da ha yap-
tým: Ha ney Ya þa ma lý’nýn ilk ba sý mý ný oluþ tu ran do kuz 
öy kü yü (“Sü mük lü bö cek”, “Bir Kü çük Re sim”, “Ka tu-
þa Ma sa lý”, “Ha ney Ya þa ma lý”, “Re sim ile Eli þi”, “Do-
kuz Ay On Gün”, “Ke lep çe”, “Es ki Öy kü”, “Bü yük Sar-
hoþ lu k”), on bir öy kü den olu þan Düþ le rin Ölü mü’nün 
se kiz öy kü sü (“Ge ne Að lat mýþ lar Ka ra Gö zün den”, 
“Yas týk”, “Ye ni Ge lin”, “Sis li Ses”, “Kam yon”, “Ak ça 
Göl ge”, “Hay ris tan’ýn Al týn Ça ðý”, “Ü þü mek”) ve hiç bir 
ki ta bý ma gir me miþ olan “Leb le bi” ad lý öy küm le har-
man et tim. 

Önem li bir ödül de ka zan mýþ bir ki ta býn bir bö lü-
mü nü atýp bir bö lü mü nü bir baþ ka ki ta ba ka ta rak bir 
ba ký ma onu “yü rür lük ten kal dýr mak” ne öl çü de doð ru-
dur? Tar tý þý la cak bir ko nu. Þu var ki, en az yir mi yýl lýk 
bir uzak lýk tan ba ký lýn ca, her iki ki ta býn da ge nel lik le 
ay ný yö ne liþ le ri, ay ný ara yýþ la rý yan sýt tý ðý, ben zer za yýf-
lýk la rý içer di ði, iki ay rý ki tap bi çi min de ya yým lan ma la-
rý nýn bi raz sa býr sýz lýk tan, bi raz da 1950-1960 dö ne mi-
nin ya yýn cý lýk ko þul la rýn dan kay nak lan dý ðý ko lay lýk la 
an la þý lý yor. Öy le sa ný yo rum ki Ha ney Ya þa ma lý bu 
bi çi miy le da ha bir bü tün lük ka zan dý. Es ki öy kü le ri mi 
ye ni den ya yým la mam için ni ce dir be ni sý kýþ tý rýp du ran 
dost ve okur la rýn is tek le ri de ký sa yol dan ger çek leþ miþ 
ol du böy le ce.

*

Yu ka rý da ki sa týr la rý 1981 yý lýn da, Ha ney Ya þa ma
lý’yý ye ni den ya yým lar ken yaz mýþ tým. Bir kaç kü çük 
dü zelt me bir ya na, 1981 bas ký sý na bað lý kal dý ðý ma 
gö re, bu sa týr la ra ek le ye cek faz la bir sö züm ola maz dý. 
Ha ney Ya þa ma lý’nýn ilk ba sý mý 1955, Düþ le rin Ölü
mü’nün ilk ba sý mýy sa 1958 yý lýn da ya pýl mýþ tý; ya þý ný 
ba þý ný al mýþ bir in san ola rak bu genç lik öy kü le ri ko nu-
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sun da ne söy le ye bi lir dim? An cak, ki ta bý mý do kuz yýl-
dan son ra ye ni den ele alýn ca, ken di öy kü le ri mi de ðil de 
bir öð ren ci min öy kü le ri ni oku yor mu þum gi bi bir duy gu 
uyan dý içim de, oku ma mýn ilk da ki ka sýn dan son da ki-
ka sý na ka dar da de ðiþ me di. Bu genç lik öy kü le ri ni 
be ðen me di ðim, kü çük gör dü ðüm için mi? Ha yýr, bir 
yer de çok do ðal ol mak la bir lik te, böy le bir duy gu ya 
ka pýl ma dým; tam ter si ne, her bi ri ken di ba þý na ele alý-
nýn ca, bu öy kü le rin bir ço ðu, ör ne ðin bir “Ye ni Ge lin”, 
bir “Leb le bi”, bir “Re sim ile Eli þi”, bir “Bü yük Sar hoþ-
luk”, tam an la tý mý ný, tam kur gu su nu bul muþ gi bi gel di 
ba na, hiç bi ri ne du dak bük me dim. Ama bu kur gu be nim 
kur gum, bu an la tým be nim an la tý mým, bu du yar lýk 
be nim du yar lý ðým de ðil di san ki; bu gün yaz dýk la rým la 
bu öy kü ler ara sýn da ki uzak lýk dü þün dü ðüm den çok 
da ha faz lay dý. 

Se vin mek mi, yok sa üzül mek mi ge re kir di bu na? 
Doð ru su nu söy le mek ge re kir se, ke sin bir ka rar ve re-
me dim. Böy le bir so ru nun ya ný tý is ter is te mez bir 
de ðer yar gý sý içe re ce ði ne gö re, ka rar ver mek ba na düþ-
mez di. An cak bu ko nu bi ri olum lu, bi ri olum suz, ama 
so nuç ta ay ný ka pý ya çý kan iki yar gý yý bir kez da ha 
aným sat tý ba na. Olum lu yar gý Ataç’ýn dý: Ataç, Gün ce’ 
sin de, Sait Faik Ar ma ða ný’nýn Ha ney Ya þa ma lý’ya 
ve ril di ði ni bil dir dik ten son ra, “Ha ney Ya þa ma lý’da çok 
gü zel öy kü ler var, di li ni de pek be ðen dim. Bay Tah sin 
Yü cel Uçan Dai re ler’den be ri çok iler le di, da ha da iler-
le ye ce ði ni umu yo rum”, di ye ya zý yor du. Olum suz yar-
gý ya ge lin ce, 1959 Türk Dil Ku ru mu Öy kü Ödü lü’nün 
Düþ le rin Ölü mü’ne ve ril me si do la yý sýy la Dün ya ga ze-
te si nin ikin ci say fa sýn da ya yým la nan çok sert bir ya zý-
nýn son tüm ce siy di: ya zar, ya nýl mý yor sam Rauf Mut-
luay, ki ta bý yer den ye re vur duk tan son ra, Türk Dil 
Ku ru mu ödü lü nü anýþ tý ra rak, “Tah sin Yü cel öy le þans-
lý ki, gü nün bi rin de iyi bir öy kü cü bi le ola bi lir”, gi bi bir 
þey söy lü yor du. 
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O gün bu  gün, öy kü le rim çok de ðiþ ti, ama, kor ka-
rým, ne Ataç’ýn umu du nu ger çek leþ ti re bil dim, ne Dün
ya ya za rý nýn ön bi li si ni. Ha ney Ya þa ma lý’dan faz la 
uzak laþ tým da on dan mý aca ba?  

 T.Y.
1991
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BÜYÜK SAR HOÞ LUK

Müm taz Zey ti noð lu’na  

Sar hoþ ola cak adam de ðil di o, du da ðý na iç ki deð-
miþ adam de ðil di. O def ter sar hoþ et ti onu, o def ter 
dön dür dü ba þý ný. Eði lip alýr al maz, “Bak, ne gös te re ce-
ðim sa na!” der ce si ne açý lý ver di av cun da, göz le ri nin 
önü ne bir kü çü cük gö rü nüm ser di, renk li ka lem ler le 
çi zil miþ, bey lik mi bey lik bir gö rü nüm. Açýk ma vi bir 
gök yü zü ne doð ru mor dað lar yük se li yor du. Mor dað la-
rýn ete ðin de, ça tý sý kýr mý zý ki re mit li bir ev var dý, du var-
la rý na sar ma þýk lar týr man mýþ tý, ba ca sýn dan dö ne dö ne 
bir ma vi du man yük se li yor du. Çev re si ne ye þil aðaç lar 
ser pil miþ ti. Ye þil aðaç la rýn ara sýn da bir in ce cik yol kýv-
rý lý yor du. Ýn ce cik yo lun bi raz öte sin den bir de re ge çi-
yor du. De re de ye þil baþ lý ör dek ler yü zü yor du. Mor 
dað la rýn ar dýn da gü neþ ya do ðu yor, ya ba tý yor du. 
Gü ne þe doð ru ak lý ka ra lý bir kuþ uç mak tay dý. Yü re ði ne 
ba ca sýn dan dö ne dö ne du man lar yük se len sar ma þýk lý 
evin sý cak lý ðý mý dol du, ne dir, du ru ver di ol du ðu yer de, 
re sim den göz le ri ni ayý ra ma dý. Ilýk ýlýk bir þey ler kö pü-
rü yor du için de. Bak ma ya do ya mý yor du bir tür lü, mor 
dað lar da açan ya ban çi çek le ri nin ko ku su nu du yar gi bi 
olu yor, her þe yi unu tu yor du. Bak týk ça ba þý dö nü yor, 
re sim le bir olu yor du. Ýlk sar hoþ luk o za man baþ la dý.

Bir den çýð lýk çýð lý ða bir oto mo bil dur du önün de. 
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Ye rin den sýç ra dý. Ge lip ge çen in san lar, oto mo bil ler, 
tram  vay lar gör dü. Du ran oto mo bi lin pen ce re sin den 
sa rý bý yýk lý bir par lak baþ çýk tý, “De ve!” di ye ba ðýr dý, 
“Yo lun or ta sýn da du ru lur mu böy le?” Son ra ge ne çýð lýk 
çýð lý ða kalk tý ara ba. Tü müy le göz den si li nin ce ye ka dar 
ar ka sýn dan bak tý. “Da ma sýz fýr la ma sý”, de di diþ le ri nin 
ara sýn dan, “da ma sýz la rýn þo för le ri hep böy le olur: it 
gi bi ka par lar ada mý”. Ge ne def te re çe vir di göz le ri ni. 
Av cu nun için de bü kül müþ tü, bu kez ken di li ðin den 
açýl ma dý. Kýr mý zý kap lý bir def ter di. Üst ya nýn da bir 
ban ka nýn iki harf lik adý, alt ya nýn da bir ta rih ya zý lýy dý. 
Göz le ri ta ri hin üs tün de dur du, ka pan dý. “El li dört ten 
el li çýk tý, dört kal dý”, de di, “tam dört yýl lýk”. Dört yýl da 
hiç es ki me miþ ti, yal dý zý pa rýl pa rýl dý hâlâ. “Za val lý 
ço cuk”, di ye söy len di. Hiç kuþ ku suz, bir öð ren ci yi tir-
miþ ti def te ri. Ge lip arar mýy dý aca ba? Aran ma ya cak 
def ter de ðil di, arar dý. Git ti ði yol lar dan ko þa ko þa ge ri 
dö ner di. He men ya ný na yak la þýr, “Kýr mý zý kap lý bir cep 
def te ri gör dün mü, hem þe rim?” di ye so rar dý. Ne der di 
o za man? Ýçi bur kul du. Av cun da def te ri bü tün gü cüy le 
sýk tý. Pek de is te mi yor du ço cu ðun dön me si ni. 

Av cu nu ya vaþ ça, için de ki ni ka çýr mak tan kor kar 
gi bi aç tý. Def te rin kýr mý zý ka bý na dik ti göz le ri ni. Yep ye-
ni bir oyun ca ða ba kan kü çü cük bir ço cuk gi biy di. El le ri 
tit ri yor du. Say fa la rý çe vir me ye baþ la dý. Bu kez de dik 
bir okul lu ya zý sýy la çi zik ti ril miþ sa týr lar çek ti dik ka ti ni. 
Sök me ye ça lýþ tý. Ço cuk her gün bir iki sa týr ka ra la mýþ tý. 
Ner dey se bir bi ri nin ay nýy dý bü tün yaz dýk la rý: hep si de 
ha vay la ders ler üs tü ney di: “Bu gün hiç der se kalk ma-
dým. Ha va gü zel”. – “Ha va ge ne kö tü. Not lar ge ne ke sat. 
Ya zý lý ber bat”. Def ter de sa týr lar bir bi ri ne gir di, oku ya-
maz ol du. “Za val lý ço cuk, za val lý ço cuk”, di ye söy len di, 
“tem bel miþ, ama iyi ço cuk muþ”. Göz le ri ni ovuþ tur du, 
çev re si ne bak tý. Ýn san lar, ara ba lar ge çi yor du, ama hep si 
de bir si sin ar dýn da, bir baþ ka dün ya da gi biy di. Ye ni bir 
sar hoþ luk la dö nü yor du ba þý, için de ad ve ril mez duy gu-
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lar kö pü rü yor du. Res mi bul muþ tu, ge ne öy le içer gi bi 
ba ký yor du, ama þim di gör dük le ri baþ ka þey ler di: ka ra 
ön lük lü ço cuk lar ko þu yor du þim di önün de, de ðiþ mez 
bir nok ta nýn çev re sin de dö nüp du ru yor lar dý. 

Bir den ka fa sýn da bir þim þek çak tý. Tit re yen el ler le 
cep le ri ni ka rýþ týr ma ya baþ la dý. En so nun da bir kü çü-
cük ka lem çý kar dý bi rin den. Uzun uzun bak tý. Son ra 
çev re si ne bir göz gez dir di. Kal dý rý mýn so nun da ba sa-
mak lar var dý. Ýlk ba sa ma ða çök tü. Kü re ði ni, sü pür ge-
si ni ya ný na uzat tý. Ka le min ucu nu að zý na gö tü rüp 
tükü rük le di. Res min ya nýn da ki say fa ya bü tün gü cüy le 
bir çiz gi çek ti. Kâðýt yýr týl dý. Ko pa rýp at tý. Ka le mi ni 
ye ni den tükü rük le di. Dört ya ný ný sar ma þýk lar sar mýþ 
bir kü çük ev çiz di. Ba ca sýn dan bir in ce du man yük selt-
ti. Gö ðe doð ru bir kuþ uçur du. Be ðen me di, “Ol ma dý”, 
di ye söy len di. Kol la rý ya ný na düþ tü. Ba þý ný kal dýr dý. 
Ýr ki li ver di bir den: kar þý ki ca mi nin mi na re si ne bu lut lar 
ta kýl mýþ tý. Öy le hoþ tu ki! Göz le ri ya vaþ ya vaþ aþa ðý ya 
doð ru in di. Þim di bü tü nüy le gö re bi li yor du ca mi yi. 
Def te re ba kar ken duy du ðu o ga rip si duy gu kö pü rü yor-
du ge ne için de. Bu kez da ha da güç lüy dü. Önün de 
ca mi den baþ ka her þey dö nü yor, dön dük çe be lir siz le þi-
yor, si li nip gi di yor du. Yü re ði du ru ve re cek ti ner dey se. 
Ar týk sar hoþ luk söz cü ðü an la ta maz dý bu du ru mu, bu 
sar hoþ luk baþ ka sar hoþ luk tu. “Ne gü zel!” de di için den. 
“Re sim gi bi!” Að zý þaþ kýn lýk la açýl mýþ tý. Bu ra da bir 
ca mi ol du ðu nu bi lir di, ama böy le si ne gü zel ol du ðu nu 
bil mez di, gö zü yer de ki çöp ler de ol du ðun dan, ço ðun-
luk la pek bak maz dý çev re si ne. Ama bu gün bir baþ ka lýk 
var dý on da, kýr mý zý kap lý def ter içi ni al tüst et miþ ti. 
Þim di büs bü tün baþ ka la þý yor du. 

Bir ca mi ye, bir def te re, bir ka le me bak tý, son ra, 
coþ kuy la, el le ri ni ca mi ye doð ru uzat tý: ko ca bir ya pý 
de ðil de ku cak la nýp ok þa na cak, öpü le cek bir þey di san-
ki. De rin de rin so luk al dý. “Ya pa ca ðým se nin res mi ni, 
ca mi!” de di bir ço cuk se vin ciy le, “Hem na sýl ola cak, 
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gö re cek sin!” Ka le mi ni ge ne tükü rük le di, ca mi ye dik-
kat le bak tý. Bir den içi cýz edi ver di: ca mi öy le si ne gü zel-
di ki! Ca mi nin res mi ni ca mi ka dar gü zel ya pa bi lir miy-
di? Ko lay de ðil di. Ama ça buk yen di kor ku yu: “El bet-
te!” de di ken di ken di ne. “O nu da bir in san yap ma mýþ 
mý? O da in san elin den çýk ma mýþ mý?” Al nýn da bon-
cuk bon cuk ter ler var dý, sil di. “A ma o el ler baþ ka el ler-
miþ”, di ye dü þün dü, “ö pü le cek el ler miþ”. Ken di el le ri-
ne bak tý. Par mak la rý in ce cik ti, da mar la rý mor mor 
ka bar mýþ tý; avuç la rý nýn içi na sýr tut muþ tu, ya rýk ya rýk-
tý. Omuz silk ti. “Gü zel el ler di onun ki ler, öpü le cek el ler-
di, ama að zý gö zü beþ de ðil di her hal de! Ha di bis mil-
lah!” de di. Ka le mi ni ye ni den tükü rük le di. Baþ la dý 
baþ la ya cak tý ki, bir el do kun du om zu na. 

Ba þý ný kal dý rýn ca, ne ye uð ra dý ðý ný bi le me di. Çöp-
çü ba þýy dý om zu na do ku nan. El le ri ken di li ðin den ce bi-
ne git ti, ka le mi, def te ri sak la dý. Ama öy le kor ku la cak 
bir þey yok tu: çöp çü ba þý dost dost gü lüm sü yor du; 
kö tü lük gel mez di böy le le rin den. 

“Ne ha ber?” de di çöp çü ba þý. 
“Sað lý ðýn, ça vuþ.” 
“Yo rul dun mu?” 
“Yo rul ma dým. Ne var yo ru la cak?” 
“Laf mý se nin ki de?” di ye gül dü çöp çü ba þý. “Yo rul-

mak ayýp mý bre? Yo rul ma san otu rur muy dun?” 
Ya ný na çök tü, om zu nu ok þa dý. 
“Yo rul mak ayýp de ðil”, de di. “Her kes yo ru lur bu 

dün ya da, in san olan her kes. Bü yük adam lar bi le, Ýs met 
Pa þa bi le.” 

Din le mi yor du, din le ye mi yor du, “Hak lý sýn”, der 
gi bi ler den ba þý ný sal lý yor du yal nýz ca. Göz le ri hep ca mi-
dey di. Res me ner den baþ la ya ca ðý ný dü þü nü yor du. Çöp-
çü ba þý bir yum ruk in dir di sýr tý na. 

“Þu na bak, hem þe rim!” de di. “Bak da ka rý gör sün 
gö zün! Be nim böy le bir av ra dým ol sun, baþ ka bir þey 
is te mem. Ýþi mi bi le al sýn lar elim den is ter ler se. Böy le 
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bir ka rý nýn koy nun da acý kýl maz ki.” 
Ba þý ný çe vi rip bak ma dý bi le. Çöp çü ba þý að zý ný 

þa pýr da ta þa pýr da ta sür dür dü ko nuþ ma sý ný: 
“A ta cak sýn ya ta ðýn üs tü ne, sen de ya ný na uza na-

cak sýn, bur nu nu me me nin di bi ne gö me cek sin, kok la-
ya cak sýn. Faz la sýn da gö züm yok be nim. Yok ya bu nu 
da az san ma! Ha ni kup ku ru bir ya zý da tek ba þý na yü rür 
du rur sun, ba cak la rýn tut maz olur, gü neþ te pen de dir, 
ima ný ný gev re tir. Du dak la rýn ku rur, çat lar. Bir yu dum 
su bu la maz sýn. Son ra bir pý nar çý ký ve rir önü ne. Ve rir-
sin að zý ný olu ða, lýk, lýk, lýk... Týp ký öy le iþ te. Öy le su sa-
dým ki, hem þe rim! Gü zel ka rýy dý kal tak.” 

O, sa yýk lar gi bi, “Ca mi gü zel”, di ye mý rýl dan dý. 
“Çüþ!” di ye atýl dý çöp çü ba þý. “Laf mý se nin ki de? 

Ka dýn baþ ka, ca mi baþ ka. Müs lü man lý ðýn bu ka da rý 
da...” 

“Müs lü man lýk tan de ðil: ca mi gü zel di yo rum ben, 
þu ca mi!” 

Çöp çü ba þý aya ða kalk tý. 
“Bu gün sen de bir hal var”, de di. “Ha di, dav ran, her 

yer pis lik için de. Sü pür bi raz. Bi raz son ra ge ne ge lip 
ba ka ca ðým! Ha di ey val lah!” 

Kalk tý. Sü pür ge ye, kü re ðe nef ret le bak tý. Yer de ki 
çöp le re nef ret le bak tý. Sü pür ge yi ge li þi gü zel sal la ma ya 
baþ la dý. Ama ak lý fik ri ca mi dey di. Ba þý ný kal dý rýp uzun 
uzun ba ký yor du iki de bir. Ca mi den uzak la þa mý yor du. 
Da ha öte ye git mi yor du bir tür lü ayak la rý. En so nun da 
da ya na ma dý: kü re ði de, sü pür ge yi de fýr la týp at tý. Sýr tý 
kam bur, su ra tý bu ruþ bu ruþ bir adam yak laþ tý ya ný na, 
“Yo rul dun ga li ba, ev lat, hak lý sýn, ko lay de ðil”, de di. 
Ya nýt ver me di. Hem ne di ye bi lir di ki? Eðil di, sü pür-
gey le kü re ði al dý. Son ra ge ne ca mi ye çe vir di göz le ri ni, 
çok gü zel bir ka dý na ba kar gi bi, is tek le, öz lem le, tut-
kuy la bak tý, ba þý dön dü. Eli ken di li ðin den ce bi ne git ti, 
ka le mi tu tup sýk tý. Son ra bý rak tý. Eliy le ha va da bir 
kub be çiz di. Son ra du var la rý in dir di. Pen ce re le ri yer-
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leþ tir di. Mi na re ye bir bu lut do la dý. Ar ka da de ni zi dal-
ga lan dýr dý. Mar tý la rý uçur du. “Ya pa ca ðým se nin res mi-
ni, ca mi!” de di diþ le ri nin ara sýn dan. 

Ba sa ma ða çö ke ce ði sý ra da çöp çü ba þý göz le ri nin 
önü ne gel di. Ýr kil di. Ye ni den doð rul du. “Hü kü met ada-
mý na gü ven ol maz”, di ye mý rýl dan dý, “sa ðý so lu bel li 
ol maz he rif le rin”. Ýçi ni çek ti. Do kun san að la ya cak tý. 
Öy le si ne de rin bir ke der çök müþ tü içi ne. Ge ne sü pür-
ge ye dav ran dý. Göz le ri yer dey di. Ca mi ye bak mak is te-
mi yor du ar týk, kor ku yor du. Ama is ter bak sýn, is ter 
bak ma sýn, ca mi hep bey ni nin için dey di. En so nun da 
da ya na ma dý, ilk otur du ðu ye re gi dip ba sa ma ða çök tü. 
Çöp çü ba þý ner dey se dö ner di, ama bu gün iyi gü nün-
dey di, bel ki de kýz maz dý yap tý ðý na. Def te ri ni, ka le mi ni 
çý kar dý. Bir bu lun maz dos ta, bir can dan sev gi li ye 
ba kar gi bi bak tý ca mi ye. “Ya pa ca ðým, ca mi”, de di ge ne, 
“ya pa ca ðým!” Bu kez göz le ri nin içi gü lü yor du: res mi ni 
ya pýp ce bi ne koy du ðu za man ca mi yi ce bi ne ko ya cak tý 
san ki, ca mi ken di si nin ola cak tý. Ter te miz bir say fa bul-
du. “Bis mil lah”, de di. Ka le mi að zý na gö tü rür ken, önü-
ne bir göl ge düþ tü. Ön ce al dýr ma dý, ama ba þý ný kal dý rýp 
da ca mi yi gö re me yin ce kan bey ni ne sýç ra dý. Önü ne bir 
ço cuk di kil miþ, alay lý alay lý alay lý sý rý tý yor du. 

“Çe kil önüm den, hem þe rim, gö re mi yo rum!” de di. 
Ço cuk al dýr ma dý, gül dü yal nýz ca. 
“Çe kil, oð lum! Çe kil de dik sa na!” di ye hay kýr dý. 
Oð lan ge ne ký mýl da ma yýn ca, sü pür ge yi kap ma sýy-

la ye rin den fýr la ma sý bir ol du. Ço cuk an cak o za man 
yað la dý ta ban la rý. 

Ye ni den otur du ðu za man bur nun dan so lu yor du, 
ge ne de ya þa mý nýn en gü zel da ki ka sý ný ya þa mak tay dý: 
öf ke yi de, kuþ ku yu da kov muþ tu ço cuk la bir lik te: 
ya pa cak tý bu ca mi nin res mi ni. Ya pý yor du da, ilk çiz gi 
tam is te di ði gi biy di iþ te. Ne var ki, ikin ci çiz gi yi çek-
mek üze re ca mi ye ba kar ken çöp çü ba þý ný gör dü: kar þý 
kal dý rým dan ken di si ne doð ru gel mek tey di. Kol la rý kas-
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ka tý ke sil di. Ge ne de çek ti çiz gi si ni. Be ðen di. 
“Ne ol du ge ne?” de di çöp çü ba þý. “Ge ne çök mü þ-

sün, ba ký yo rum. De dim ya, bir hal var bu gün sen de. 
Bir þey cik yap ma dýn. Dev let ba ba be leþ ek mek ye dir-
mez ada ma. Elin de bir def ter, bir ka lem! Yol mü hen di si 
mi sin, bre fe lek siz!” 

Çöp çü ba þý göz le ri nin içi ne bak tý. Söy le dik le ri hoþ 
þey ler de ðil di, ama se si yu mu þak çý ký yor du, bir dost 
se siy di kuþ ku suz. Bi lir di, iyi adam dý ça vuþ: sa ðý so lu 
bel li ol maz dý ya kö tü lü ðü de do kun maz dý. Gü lüm se di. 

“Gel, otur he le, ter le mi þsin”, de di. 
Çöp çü ba þý aya ðý ný ye re vur du bir den. 
“Be ni de su çu na or tak mý ede cek sin?” di ye gür le di. 
“Yok”, de di, “öy le bir ni ye tim yok, otur ma na bak.” 
Çöp çü ba þý bu sö zü bek ler miþ gi bi yu mu þa yý ver di 

ge ne. 
“Ha di “öy le ol sun”, de yip otur du. 
Çöp çü ba þý na böy le çe kin me den otur ma sý ný söy le-

me si ne, onun da otur ma ya ra zý olu þu na þaþ tý. Es ki den 
böy le de ðil di. Na sýl gö ze al mýþ tý? Son ra kol tuk la rý 
ka bar dý. “A ma öy le iki çiz gi çek tim ki”, di ye dü þün dü, 
“mü hen dis hal tet miþ!” 

“Þu ca mi yi gö rü yor mu sun, ça vuþ?” de di. “Gü zel 
ca mi, de ðil mi?” 

“Ne ya pa lým gü zel se, bi ze ne?” 
“Ça vuþ, bak, ne söy le ye ce ðim: iz nin olur sa res mi ni 

ya pa ca ðým bu ca mi nin.” 
Ça vuþ kah ka ha yý koy ver di. 
“Sen oy nat mý þsýn, hem þe rim!” de di. “Oy nat mý þsýn 

sen! Öð ren ci mi sin? Çöp çü sün. Ya þý ný ba þý ný al mýþ bir 
adam sýn. Se nin iþin so kak la rý sü pür mek. Bak, or ta lýk 
pis lik için de. Ha di, dur ma, þu ra la rý al bi raz. Hiç gü le ce-
ðim yok tu val la hi!” 

“Gül me öy le, ça vuþ”, di ye in le di, “öne var bun da 
gü le cek? Yal nýz öð ren ci ler mi re sim ya par? Son ra ben 
de...”    
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