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Modern Türk edebiyatının en büyük öykücülerinden olan 
Memduh Şevket Esendal, yazar kimliğinin yanında politik ka-
riyeriyle de bilinen bir isim. Daha yirmilerinin başında İttihat 
ve Terakki üyesi olur, Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminde hak-
kında tutuklama kararı çıkınca yaklaşık bir yıl Avrupa’da kaçak 
hayatı yaşamak zorunda kalır. Yurda döner dönmez Milli Mü
cadele’ye katılır ve Ankara hükümetinin ilk diplomatı olarak1 
Bakü’de görevlendirilir. Sonraki yıllarda aralıklarla Tahran ve 
Kabil’de de görev yapan yazar, hayatının yaklaşık 17 yılını ha-
riciyeci olarak yurtdışında geçirir. 1941’de Türkiye’ye döndük-
ten sonra da milletvekilliği ve parti yöneticiliği görevlerine 
devam eder. 1950 seçimlerinde birçok CHP adayı gibi Esendal 
da meclise giremez2 ve kalan günlerinde öyküleri üzerinde ça-
lışır.

Esendal’ın ismi gençliğinden itibaren birçok önemli olaya 
karışır. 1916’da Yakup Cemil’in öldürülmesi olayının önemli 
aktörlerinden biridir.3 Ankara hükümetinin temsilcisi olarak 
bulunduğu Bakü’den döndüğünde Bolşevik olduğu söylentisi 
çıkar. Öykülerini ve Miras romanını yayımlattığı Meslek gaze-
tesi kapatılır ve bir süre işsiz kalır, bu dönemde geçinmek için 

1.M.SunullahArısoy,“MemduhŞevketEsendal’laBirKonuşma”,Edebiyatçı-
larımız Konuşuyor,VarlıkYayınları,İstanbul,1953,s.5-15.
2.YasinBeyaz,Gölgedeki Adam: Memduh Şevket Esendal,PınarYayınları,İstan-
bul,2018,s.119.
3.Agy.s.34.

Sunuş
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öğretmenlik yapar.1 İzmir Suikastı’na adı karışır, yıllar sonra 
CHP genel sekreteri olduğu dönemde de parti içi önemli çe-
kişmelerin merkezindedir. 1947’de ise 35’ler Olayı olarak bili-
nen, meclisteki güven oylamasının en kritik ismidir.2

Tüm bu fırtınalı politik geçmişe rağmen Esendal, kendini 
her şeyden önce yazar olarak görür.

Ben sırasıyla çiftçi, politikacı, gazete yazarı, hariciye me-
muru, hoca ve hikâye yazarı oldum. Politika yaptığım sıralar-
da ve hariciye memuruyken hayatı tehlikeye koyacak vazi-
yetleri ve güçlükleri de kabul ettim. Bu yolda çoluk çocuğu 
bir yana bırakarak iş için çalıştığım günler de çok oldu. An-
cak bana sorarsan ben bu milletin hikâyecisiyim çünkü ancak 
bu hikâyeciliğe aşkım vardır.

[...]
Hayat istedi, birçok işlere girdim ve çalıştım ama beni 

kendi kendime bıraktıkları gün ben oturup hikâye yazarım.3

Gençliğinde İttihat ve Terakki müfettişi olarak gittiği Ana-
dolu şehirlerinden yol ve taşra hikâyelerini; İstanbul’da do laştığı 
“Ayvansaray kahveleri”nden4 mahalle hikâyelerini toplar. İstan-
bul ve Anadolu yaşayışından şahit olduğu birçok ayrıntıyı öykü-
leriyle geleceğe taşır.

Edebiyat tarihimizde Esendal’ı, kendine vakit geçireceği 
bir uğraş arayan, bu aradığını öyküde bulan kerli ferli bir poli-
tikacı olarak görme eğilimi olduğunu söyleyebiliriz. Onun “ha-
vadan sudan” mevzuları anlatırkenki doğallığını suya sabuna 
dokunmama temkinliliğine yoranlar da olmuştur. Ne de olsa 
önemli bir siyasetçidir ve sadece gözlemlemekle yetinmiş, ik-
tidarın hoşuna gitmeyecek şeyler söylemekten kaçınarak “tatlı 
su gerçekçisi” olarak yazmıştır.5

1.İsmailÇetişli,Memduh Şevket Esendal,KültürBakanlığı,Ankara,1991,s.13.
2.Gölgedeki Adam,s.116.
3. Memduh Şevket Esendal, Oğullarıma Mektuplar, Bilgi Yayınevi, Ankara,
2003,s.502.
4.MustafaŞerifOnaran,“Esendal”,Türk Dili, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı,Sayı
286,Temmuz1975,s.35.
5.Gölgedeki Adam,s.140.
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Bu iddiaların yazma deneyiminden çok çok uzak zihinler-
den doğduğunu söylemek isterdim. Bu bakış açısı, Esendal’ın 
uzun yıllar boyunca, hasbelkader öykü yazmayı tercih etmiş, 
bunda da, eh, çok başarısız olmamış, karnı tok sırtı pek bir yazar 
olarak görülmesine neden olmuştur: Keyfi için sevimli resimler 
çizen, özensiz bir sokak ressamı – asla müzelere layık değil!

Tahir Alangu bu iddialara katılmıyor, Esendal’ın politik 
hayatında üç defa tasfiyeye uğramış bir yazar olduğunu belirt-
tikten sonra, onun, “düşünceleri politik alanda engellerle karşı-
laştıkça hikâyelerinde yeni bir ifade bul”muş bir yazar olduğu-
nu yazıyor.1 Nurullah Ataç da Esendal’ın “uysal” olarak nite-
lendirilmesini doğru bulmayanlardan.2 Gerçekte edebiyat, 
Esendal’ın asıl özgürlük alanıdır.

Yukarıda andığım otosansür iddiasının aksine, Esendal ilk 
öykülerinden itibaren üç aşağı beş yukarı aynı tarzda yazmış-
tır. Yıllar içinde geliştirilmiş bir üsluba müdahale etmek de 
yazar için intihar demek olur. Ayrıca yazarın en bilinen öykü-
leri, genç denebilecek yaşta, politikada çok da etkin değilken 
yazdıkları. Nadiren toplumsal hayata dair eleştirilerini öyküle-
rine yedirdiği görülse de genel olarak yapmaya çalıştığı şey, 
olanı olduğu gibi sunmak. Esendal, manzarayı anlatan bir ya-
zar olmayı tercih etmiştir. Anlatıcı olarak konumlanırken hata-
lar yaptığı, kimi zaman savruk yazdığı, gereksiz bulunabilecek 
bölümlere yer verdiği ve yer yer anlatım bozukluklarına düş-
tüğü söylenebilir ama nihayet hikâye anlatmayı seven, ne 
mutlu bize ki pek de güzel anlatan bir yazar var karşımızda. O, 
kendini de yazdığı karakterler gibi kusurlarıyla bize yansıtma-
yı tercih etmiştir:

Ben hikâyeleri evde çocuklar okusun diye yazdım. Onun 
için ben hikâye sanatı hakkında söz söyleyebilecek birisi de-
ğilim.3 

1. TahirAlangu, “Memduh Şevket Esendal’ın Edebiyatımızdaki Yeri”,Dost,
Cilt7,Sayı32,Mayıs1960,s.10.
2.NurullahAtaç,“Dergilerde”,Türk Dili,Sayı10,1Temmuz1952.
3.O.FehmiÖzçelik,“M.Ş.E.ileİkiSaat”,Hisar,Sayı19,1Kasım1951,s.10-
11,16-17.
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Çocuklar okumayacaksa bir hikâye ne işe yarar? Bu nok-
tada en yerinde tespitlerden biri de Cahit Sıtkı Tarancı’ya ait:

O, işinin hikâye yazmak olduğunu bildiği için anlatacağı 
şeyi sigara içer gibi şaşılacak bir tabiilikle, konuştuğumuz 
Türkçenin en güzeliyle anlatmaya bakar. Anlattıkları sudan 
şeyler mi sanırsınız? Ne münasebet! [...] Hikâyenin her şey-
den önce bir anlatış sanatı olduğunu onun kadar bilen 
hikâyecimiz pek azdır.1

Esendal bütün iyi yazarlar gibi teknik teferruatla değil 
hikâyenin kendisiyle uğraşmayı tercih eden, yazdıklarını tek-
rar tekrar yazan, çok azını beğenen bir yazar. Okurunu yönlen-
dirmeye çalışmaz, okuruyla kol kola yürümeyi tercih eder. 
Fakat maalesef birçok yazarımıza yapıldığı gibi ona da derdi 
kolayca anlaşılmış, yıllardır aynı ezberlerle –Çehov tarzı 
öykü!– hesabı kapatılmış bir yazar muamelesi yapılır. Üstelik 
hakkında yapılan çalışma bu kadar azken.

Doksan yaşına kadar yazarak yaşamazsam yazık olur! 
Benim kadar yazı yazmış adam çok değildir. Eğer ben yaz-
dıklarımı beğense ve hepsini bastırsaydım bir sürü kitap 
olurdu. Beğendiklerim azdır. Yazacaklarım da çok.2

Esendal, önemli olanın teori değil yazabilmek, içten yaza-
bilmek olduğunu gösteren bir yazar. Her ne kadar modern ede-
biyatımızın belki de en güçlü türü olan öykünün önemli isimle-
rinden biri olarak kabul edilse de onun öykücülüğünün sonraki 
kuşakları etkilediğini, yazdığı kimi başyapıt olan öykülerin hak 
ettiği değeri gördüğünü söylemek güç. Belki Esendal’ın öyküle-
ri daha fazla okunup irdelenmiş olsaydı edebiyatımız yüz yılı 
aşkın süredir mustarip olduğu melankoli batağından biraz olsun 
kafasını çıkarabilirdi.

Değinilmesi gereken bir mesele de yazarın Çehov’dan 

1.CahitSıtkıTarancı,“İşteHikâyeci”,Seçilmiş Hikâyeler Dergisi,Cilt6,Sayı5,
1947,s.67.
2. Oğullarıma Mektuplar,s.273.
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esinlendiği hatta kimi zaman Çehov öykülerini Türkçeye uyar-
ladığı iddiası. 

Necmeddin Turinay, Çehov ve Esendal bağlantısını kur-
manın o kadar da kolay olmadığı görüşünde. Esendal’ın elçilik 
görevinde Rusça öğrenmeye başladığını biliyoruz ama “gitme-
den yıllar önce hikâyelerini kaleme almış ve neşretmeye başla-
mıştı. Meslek’teki hikâyelerinin çoğu da yıllar önce yazılmışlar-
dı. İkinci Meşrutiyet yıllarında ise bu tetebbuat mümkün değil-
di. Bizde o yıllarda Tolstoy bilinirdi ama Çehov’u tanımak pek 
mümkün olmazdı, zira Türk okuyucusu için Çehov meçhuldü. 
Yabancı dillerden okumuştur desek o sıralarda Esendal hiçbir 
yabancı dili bilmiyordu.”1

Esendal’ın 1920’de Bakü’de görevlendirildiğinde Rusça 
öğrenmeye başladığını, Çehov’u da orada duyup sonraki yıl-
larda okuyabildiğini varsayabiliriz. Hayatı boyunca da en çok 
okuyup tavsiye ettiği Rus yazarlardan biridir Çehov. Ama 
Esendal, Çehov’u tanımadan önce de onunla anılan tarzda öy-
küler yazmıştır.

Esendal, Çehov’u sevdiği için ona öykünmemiş, kendine 
yakın bulduğu için Çehov’u sevmiştir.

Meslek gazetesinde ve kitaplarında öykülerin sonuna ekle-
diği tarihlere bakacak olursak örneğin “Temiz Sevgiler”in (Va-
pur Davası) 1912’de, “İane”nin 1916’da, “Bir Mübahase”nin 
1921’de yazıldığını görüyoruz. Sonraki yıllarda yazdıklarında da 
bu öykülerdeki anlatımından çok uzaklaştığını söyleyemeyiz. 

ÇehovEsendal benzerliğini vurgulayanların en çok baş-
vurduğu öyküler “Memurun Ölümü” ve “Uğursuzluk”tur. Çe
hov’un “Memurun Ölümü” öyküsü ve Esendal’ın “Uğursuz-
luk” öyküsünü karşılaştıran İsmail Çetişli, iki öykünün inşa 
tarzının, yapısının, yapı unsurlarının, temalarının ve konuları-
nın aynı olduğunu iddia eder.2

Oysa iki yazarın da yazdıkları onlarca farklı öyküde aynı 
inşa tarzını, yapıyı ve yapı unsurlarını kullandıklarını rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Hatta bu iddiaya onlarca farklı yazar ve binlerce 

1.NecmeddinTurinay,Geleneğin Dünyası, Yeniliğin Ufukları,BirlikYayınları,
İstanbul,1983,s.114.
2.Memduh Şevket Esendal,s.99.
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farklı öyküyü de ekleyebiliriz. Çehov da Esendal da benzer 
coğrafyaların küçük insanlarını anlatan, devlet dairelerini, me-
murları sıkça konu edinen yazarlardı, konunun da benzer ol-
masında garip bir durum yok. Temanın aynı olduğunu söyle-
mekse biraz zor. Benzer yollardan ilerleyen iki öykünün final-
de bambaşka noktalara ulaştığını görüyoruz.

Çetişli, iki yazarın başka öykülerini de karşılaştırmıştır. 
Sonuçta ise Esendal’ın “başarıyla özümlediği bir tekniği, hikâye 
tarzını kendi şahsi üslubu, yaratıcılığı, müşahede kabiliyetiyle 
kendi toplumu için” kullandığını söyler.1 

Memduh Şevket Esendal’ın ilk öyküsüne 17 Aralık 1908 
tarihli Tanin gazetesinde2 rastlıyoruz. 24 yaşındayken yayım-
lattığı “Veysel Çavuş” adlı bu öyküden 1952’ye, Seçilmiş Hikâ
yeler dergisine kadar yüzlerce öykü yazan Esendal,3 hayatında 
bunların sadece elli tanesini kitaplaştırabilmiştir.

Öykü kitaplarını 1946’da M.Ş.E. imzası ve Hikâyeler adıy-
la iki cilt olarak Ulus Basımevi’nden çıkaran yazar, daha sonra 
diğer öykülerini de kitaplaştırmayı istediyse de başaramaz.

21 Kasım 1947’de kızı Emine Turgut’a yazdığı mektupta 
Hikâyeler kitabını üç bin bastırdığını ancak yarısının satılabildi-
ğini, onun da çoğunu parti yahut hükümetin kütüphaneler için 
satın aldığını söyledikten sonra şöyle dert yanar: “Arkadaşlar, 
hikâyelerin üçüncü kitabını da çıkarmak; Ayaşlı ile Kiracıları’nın 
da yeni basımını yapmak istiyorlar. Parayı nereden bulacaklar 
bilmem. Bende para yok.”4

“Bende para yok,” diyen yazar, daha bir yıl öncesine kadar 
meclisin tepedeki ikiüç isminden biri, hatta başbakanlığın en 
önemli adaylarından biridir.5

1.Memduh Şevket Esendal.s.100.
2.Esendal’ınyayımlanmışilkyazısı“Reşaşe-iGaram”,1902’deİrtikaveMusav-
ver Fen ve Edebmecmualarındaneşredilmiştir.(YasinBeyaz,“MemduhŞevket
Esendal’ınEserleriÜzerineBirBibliyografyaDenemesi”,RumeliDE Dil ve Ede-
biyat Araştırmaları Dergisi,Mart2019.)
3.Esendal’ınkalemealdığıhikâyelerintoplamı288olarakhesaplanmıştır(Göl-
gedeki Adam,s.146.)
4.MemduhŞevketEsendal,Kızıma Mektuplar,BilgiYayınevi,2003,s.490.
5.Memduh Şevket Esendal,s.20.
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Esendal, 1946’dan sonra yeni metinler yazmak ve eski 
metinlerini elden geçirmek için epey mesai harcamış olsa da 
1952’deki ölümüne kadar ne yeni öykü kitabı çıkarabilir ne de 
diğer romanlarını yayımlatabilir. Öldükten sonra da uzun yıl-
lar şanssızlığı devam eder. Birkaç iyi niyetli çabaya rağmen 
2000’li yıllara kadar herkesin bildiği bir isim, çok az kişinin 
okuduğu bir yazar olarak kalır.

Ölümünden sonra Esendal’ın metinlerini hatırlatmak 
için ortaya konan ilk gayret, Dost Yayınları’nın 1957’de Ayaş
lı ile Kiracıları’nı, 1958’de de öykü kitaplarını yeniden basma-
sıydı. Yayınevi daha önce yayımlanan elli öyküyü, herhangi 
bir değişikliğe gitmeden, olduğu gibi yayımlamış, yalnız bu 
defa ciltleri numaralı değil, başlıklı basmayı tercih etmişti. 
Öykülerin ilk cildi Otlakçı, ikinci cildi Mendil Altında ismiyle 
çıktı.

1965’te yine Dost Yayınları, bu defa farklı isimde bir öykü 
kitabı yayımladı. Temiz Sevgiler, “sanatçının 19201925 yılları 
arasında yazdığı ve sonradan yeniden elden geçirdiği hikâyeleri”1 
içeriyordu. 1971’de ise aynı serinin ikinci kitabı olan Ev Ona 
Yakıştı yayımlandı. Bu ciltte de aynı şekilde “19261948” arası 
yazılmış öyküler yer alıyordu. Bu iki ciltle birlikte, daha önce 
basılan Otlakçı ve Mendil Altında kitaplarında yer alan 49 öy-
küden başka (sadece “Şair Tavafi” öyküsü alınmamıştı) yazarın 
20 öyküsü daha kitaplaşmış oluyordu. Bu kitapların bir özelliği 
de yazar ismi olarak sadece “Esendal”ın kullanılmış olmasıydı. 
Ev Ona Yakıştı’nın sonuna eklediği notta Tahir Alangu, bir 
üçüncü cildi müjdelemiş, bu ciltte yazarın eserlerinin bibliyog-
rafyasının da bulunacağını söylemişse de2 bu cilt hiçbir zaman 
yayımlanamadı.3 

Şunu da belirtmek gerekir ki bu baskılardaki öyküler, 
“Esendal’ın gazete, dergi ve kitaplardaki eski metinlere değil, 

1.MemduhŞevketEsendal,Temiz Sevgiler,DostYayınları,Ankara,1965,s.VI.
2.MemduhŞevketEsendal,Ev Ona Yakıştı, DostYayınları,Ankara,1971,s.275.
3. Basılamayan bu üçüncü cildin hikâyesi için bkz. Mustafa Şerif Onaran,
“Esendal”,Türk Dili, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı,Sayı286,Temmuz1975.
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merhumun terekesinden yayınevine verilen ve uzun araştır-
malardan sonra elde edilen, sanatçının elyazısıyla yaptığı dü-
zeltmelerle baskıya hazırlanmış metinlere uyularak” düzen-
lenmişti.1 Bu baskılardaki bazı öykülerde ufak tefek değişiklik-
ler göze çarparken bazılarında ise başlık ve gövdenin büyük 
ölçüde değiştirildiği görülüyordu.

1983’e kadar Memduh Şevket Esendal isminin bir kez 
daha unutulmaya terk edildiğini görüyoruz. Bu tarihten sonra 
Bilgi Yayınevi büyük bir özveri göstererek, Muzaffer Uygun er’ 
in gayretiyle yazarın tüm öykülerini kitaplaştırmaya çalıştı. 
2000’li yıllardan sonra bu çabalar az da olsa meyve verdi, özel-
likle Ayaşlı ile Kiracıları’nın bilinirlik kazanması sayesinde ya-
zarın öyküleri de biraz daha fazla okunur oldu.

Esendal gazetelerde, dergilerde yayımlattığı öykülere tek-
rar tekrar dönen, çok fazla değişiklik yapan bir yazar. Öyküleri 
arasında zamanla isimleri, hikâyeleri, kahramanları, izlekleri 
değiştirilmiş bir hayli metin var. Hatta birçoğunda bu müda-
haleler, değişiklikten çıkıp “tekrar yazma”ya evriliyor. Örneğin 
“Temiz Sevgiler” öyküsü ilk olarak 3 Mart 1925’te Meslek der-
gisinde “Vapur Davası” ismiyle yayımlanıyor. 1946 baskısında 
bu öyküyü “El Malının Tasası” ismiyle ve değişmiş olarak görü-
yoruz. 1965 baskısında ise “Temiz Sevgiler” ismine ve son ha-
line ulaşıyor. Bir başka örnek olarak “Çölde” ve “Arabacı Ali” 
öykülerini verebiliriz. 11 Ağustos 1925’te Meslek gazetesinde 
“Çölde” ismiyle yayımlanan öykü, 1946 baskısına “Arabacı Ali” 
ismiyle ve genişletilerek alınıyor. Öyle ki bu iki metin artık iki 
ayrı öykü olarak görülüyor ve 1965 baskısında “Çölde”yi, 1971 
baskısında “Arabacı Ali”yi görüyoruz. (Bu çalışmada iki metne 
iki ayrı öykü muamelesi yaparak ilkini Otlakçı, ikinciyi Temiz 
Sevgiler kitabımıza dahil ettim. Aynı durumdaki “İane” ve “Ge-
venli Hacı” öykülerine de Mendil Altında ve Temiz Sevgiler ki-
taplarında yer verdim.)

Yazarın öykülerinin yazım tarihlerinde de ciddi bir karı-
şıklık var. Öykülerin ilk yayımlandıkları mecralarda imza sa-
tırındaki tarihler, 1946 baskısındaki tarihler ve 19651971 

1.Türk Dili, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı.s.275.
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baskılarındaki tarihlerin birçoğunun farklı olduğu göze çarpı-
yor. 

Elinizdeki baskıda kafa karışıklığı yaratmamak için hiçbir 
öyküde yazılış ve basım tarihi kullanmadım ama öykülere dair 
tüm bilgileri kitabın sonuna eklediğim künye sayfasına ayrın-
tılı olarak dizdim. Meraklılarının ilgisini çekecektir.

İlk iki cildi hazırlarken 1946 baskılarını esas alsam da öy-
külerin yayımlandıkları ilk mecralar olan gazetelere, dergilere, 
1965 ve 1971 baskılarına da sıkça başvurdum. Öykülerin tüm 
versiyonlarını inceledim. “Tekrar yazma”ya varan değişiklikleri 
işaretlemenin öykülerin okunurluğuna zarar vereceğini düşü-
nerek 1946 baskılarındaki kullanımlarını tercih ettim, ciltler-
de Otlakçı ve Mendil Altında isimlerini kullandım. 1946’da 
yanlış, eksik dizildiğini düşündüğüm yerleri diğer baskılardan 
tamamladım. 

1965 ve 1971’de basılan Temiz Sevgiler ve Ev Ona Yakıştı 
kitaplarında yer alan ama 1946 baskılarında yer almayan öy-
küleri de ayrı bir cilt olarak, Temiz Sevgiler ismiyle hazırlamayı 
tercih ettim. Bu öyküleri hazırlarken de önce tefrikalara baş-
vurdum, Meslek’teki eski harfli metinleri yeni harflere çevir-
dim. Metne esas olarak 1965 ve 1971 baskılarını alsam da bir-
çok defa bu çevirilere başvurmam gerekti. Ayrıca 1946’da 
ikinci ciltte “El Malının Tasası” ismiyle yer alan “Temiz Sevgi-
ler” öyküsünü de hazırladığım üçüncü cilde kaydırdım. Bu cil-
de yazarın “Taş Havan”, “Bu Sıska Karı” ve “Hamid İçin Bir 
Yazı” öykülerini de ekledim.

Esendal, dil devriminin şiddetli bir savunucusuydu. Zaten 
gayet sade olan Türkçesini 1930’lardan sonra daha da sadeleş-
tirmiş ama gereksiz maceralara girmeyip yerel kelimelerden 
beslenen daha rafine bir dile ulaşmayı başarmıştı. Bu yüzden 
de eserlerini bugün, her yaş grubu rahatlıkla anlayabilir. Yine 
de bazı öykülerde bağlam gereği kullandığı eski kelimeler için 
açıklamalar yapmayı gerekli buldum. Aynı şekilde döneme 
dair kavramlar, olaylar, eşyalar ve yerel Türkçe kelimeler için 
de dipnotlar düştüm.

Esendal bir söyleşisinde yazma misyonunu, “Ben insanla-
ra yaşamak için ümit, kuvvet ve neşe veren yazılardan hoşlanı-
rım. [...] İnsanların içinde bir umut olmalı. Yaşama umudu. 
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Neşe vermeli insana okudukları,”1 diye ifade ediyor. Hazırladı-
ğımız bu baskıların okuyanlara neşe vermesi ümidiyle.

Mustafa Çevikdoğan

1.MuzafferUyguner,M.Ş.E. Memduh Şevket Esendal, Yaşamı, Sanatı, Yapıtların-
dan Seçmeler,BilgiYayınevi,Ankara,1991,s.58.
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“Ağa! Seni jandarma istiyor,” dediler.
“Nesi varmış ki? Gelsin bakalım!” dedik. Geldi, bi-

zim eski jandarmalardan biri.
“Hayrolsun, ne var?” dedim.
“Seni kumandan istiyor!” diye cevap verdi.
“Hangi kumandan?”
“Bizim yüzbaşı, bölük kumandanı!” dedi.
“Ne işi varmış ki? Hadi vardım,” dedik ve kalkıp ku-

mandanın olduğu yere gittik.
Selam verdim, cevap yok... Masanın başında kâğıt 

okuyor, delikanlı bir adam. Ayakta dikildik.
Okudu okudu, bitirdi, bizi gördü. “Senin adın ne-

dir?” diye sordu.
Adımızı dedik.
“Sen falan köyden misin?”
“Evet.”
“Senin yanında asker kaçakları varmış?”
“Yoktur efendim... Kerem buyur diyeyim...” diye-

cektim dinlemedi.
“Yok mudur?” dedi. “Sen şimdi anlarsın...”
“Recep Çavuş!” diye bağırdı.
“Beyefendi, biz bu adamlara haber verdik,” diyecek 

olduk.

İANE
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“Suss!” diye sözü kesti. “Zaten bir milletin kanını 
emen hep sizin gibi mütegallibe1 değil mi! Ne kadar böy-
le mütegallibe eşraf varsa kafasını koparmalı ki bu millet 
kurtulsun!”

“Recep Çavuş!” diye tekrar ünledi.
Dışarı çıkıp da Recep Çavuş’u çağıracak olduk.
“Nereye?” dedi.
“Recep Çavuş’u...”
“Senin ne üstüne vazife? Sen dur yerinde bakalım,” 

dedi. Bir de dik dik suratımdan aşağı baktı. Masanın üs-
tünde çan var. Onu zıngırdattı, zıngırdattı. “Recep Ça-
vuş!” diye çağırdı. Gelen giden yok. Kendi seğirtti kapı-
ya, “Recep Çavuş!” diye çağırdı.

Aşağıdan nöbetçi cevap verdi:
“Efendim, namaza gitti.”
“Yok mu orada kimse?” diye sordu.
“Yok efendim.”
“Hasan nereye gitti?”
“Eve gitti efendim.”
Kızdı.
“Allah topunuzun belasını versin. Bak oradan, Halil 

kahvede mi? Birini görürsen çağır gelsin.”
“Peki efendim.”
Dönüp geldi, yerine oturdu. Benim yüzüme baktığı 

yok. Biz ayakta dikilip duruyoruz. Kâğıt okur gibi durdu. 
Şunu bunu karıştırdı. Suratıma bakmayarak, “Otur ora-
ya, otur...” dedi. Oturduk. Acaba ne yapacak ki? Dama2 
mı tıkacak? Bir yol yalımını alsam3!

1.Zorba,zorbatakımı.(Y.N.)
2.Cezaevi.(Y.N.)
3. Budeyimeski baskılarda “yalmanı alsam” şeklinde yazılmıştır.Doğrusu,
tefrikasındayazıldığıgibi“ateşini,öfkesinialmak”anlamında“yalımınıalmak”
olmalıdır.(Y.N.)
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Bir cigara sardı. Seğirttim, ateşini verdim. Yaktı. Yi
ne ses yok. Kâğıda bakıp bakıp duruyordu.

Bir ara, “Bugüne kadar bu kaçakları yanında besli-
yorsun da, mademki doğru adamdın neye gelip hükü-
mete haber vermiyorsun?” dedi.

“Verdik beyim, zatınız burada yoktunuz. Hepsini 
kumandana getirdik, bize ekini bunlar yoldu da... Sözü-
mona Hıristiyandır, zarar etmez, işlerini bitirsinler de-
diydi hani... Ne bileyim beyim? Üç tanesi hızarda duru-
yor, biri davara gidiyor, yamak gibi... Üç tanesi de bizim 
orada.”

“Haber verdiğin ne malum? Bak reis yine tezkere 
yazıyor.”

“Efendim, şube reisi de zatınız gibi yenidir. O za-
man yoktu. Kâtip Tevfik Efendi bilir. Sizin bölük emini 
de bilir. O zaman adam yoktu hani. Bizim hızar ustası 
bunları Eskişehir’den getirdi. Eh, yaşları ufak, getirdik 
gösterdik, bir şey demediler, bizim uşaklar da askerde, 
biz de sayenizde çoluk çocuk geçindireceğiz. Biraz mal, 
davarımız da var. İşimiz yirmi kişiyle dönmezdi. Eh, bu-
gün böyle oldu, ne dersin?”

“Ben karışmam, gider şube reisine derdini anlatırsın.”
“Sen bilirsin beyim, sen emredersen varıp hepsini 

getirir gelirim!”
Cevap yok. Biraz da yavaşladı ya! Recep Çavuş’un da 

geldiği yok. Oturduk, oturduk. Sonra sormaya başladı:
“Sizin köy çok uzak mı?”
“Deh şurada, yarım saat çekmez.”
“Orada av bulunur mu?”
Kumandan birazcık yavaşladı. Bir cigara daha yaka-

cak oldu, seğirttik, mangaldan ateş verdik, bir cigara da 
bize verdi.

Ve, “Siz köylülere zulmediyorsunuz, zulüm,” dedi. 
“Böyle olmaz, bu mütegallibelikten vazgeçmeli!”
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