


ARA GÜLER 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Türkiye'de yaratıcı fo-
toğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi 
olarak kabul edilir. Çocukluk yıllarında sinemadan çok etkilen-
di. Lisedeyken film stüdyolarında çalıştı. 1951 yılında Getrona-
gan Lisesi’nden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul'un yanında tiyatro ve 
oyunculuk eğitimi almaya başladı. Rejisör veya oyun yazarı olmak 
istiyordu. Bu yıllarda bazı edebiyat dergilerinde ve Ermenice ga-
zetelerde öyküleri, röportajları yayımlandı. İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’ne devam etti, ancak fotomuhabiri olmaya karar 
vermesi nedeniyle üniversiteyi yarıda bıraktı. Gazetecilik yaşamına 
1950'de Yeni İstanbul gazetesinde başladı. Time Life, Paris Match 
ve Stern dergilerinin Yakındoğu foto muhabirliğini üstlendi. Magnum 
Photos'a katıldı. Nuh’un Gemisi röportajını yaptı ve bu fotoğraflar 
Magnum Photos tarafından 100’ün üzerinde yayına dağıtıldı. Yine bu 
yıllarda Nemrut Dağı röportajını gerçekleştirdi ve tüm dünya Nem-
rut Dağı’nı onun fotoğrafları ile tanıdı. Bir diğer önemli röpor-
tajı Afrodisyas ile de unutulmuş bu kentin yeniden keşfedilmesini 
ve dünyaca tanınmasını sağladı. 1961’e kadar Hayat dergisinde fo-
toğraf bölümü şefi olarak çalıştı. 1961'de İngiltere'de yayımlanan 
British Journal of Photography Year Book, onu dünyanın en iyi yedi 
fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi 
Fotoğrafçıları Derneği’ne (ASMP) kabul edildi. 1962'de Almanya'da 
Master of Leica unvanını kazandı. Yine aynı yıl fotoğraf dünyasının 
o dönemdeki en önemli yayını olan Camera dergisi onunla ilgili bir 
özel sayı yayımladı. Lord Kinross’un 1971’de basılan Hagia Sophia: 
A History of Constantinople kitabının fotoğraflarını çekti. 1974'te 
Amerika Birleşik Devletleri'ne davet edildi ve birçok ünlü Ameri-
kalı’nın fotoğraflarını çektikten sonra Yaratıcı Amerikalılar adlı 
sergisini dünyanın birçok kentinde sergiledi. Yine aynı yıl Yavuz 
zırhlısının sökülmesini konu alan Kahramanın Sonu adlı bir belge-
sel film çekti. Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtlarının 
fotoğrafları 1992’de yayımlandı. Dünyanın dört bir yanında yüzlerce 
sergi açtı. Onlarca kitabı yayımlandı. Bertrand Russell'dan Wins-
ton Churchill'e, Arnold Toynbee'den Picasso'ya, William Saroyan’dan 
Salvador Dali'ye kadar dünyaca ünlü birçok kişinin, ayrıca Türki-
ye’nin en önde gelen sanatçılarının fotoğraflarını çekti, onlarla 
röportajlar yaptı.





Şöyle bir göz gezdirdim, son öykümü elli dokuz yıl önce yazmışım. İlk 
öykümü ise altmış dört yıl önce. Bir de en son, 1986’da Eritre’de bir 
savaş röportajı yaparken, bir anı karalamıştım. Onu ve Babamın Öyküsü’nü 
de bu kitaba ekledim. 

Bu eski öykülerimdeki duygularım, ne olmuşsa olmuş, görsel bir an-
latıma dönüşmüş. Daha o zamandan görsel bir dünyanın içine düşmüşüm 
demek. Bana öyle geliyor ki, yazıyla görselliğin ortak bir anlatımı 
var. Öyle olduğu kuşkusuz, yoksa sinema sanatı da olmazdı. Zaten ben de 
fotoğraflarıma bakarken zaman zaman tiyatro çalışmalarımdan, öyküler 
için düşündüklerimden esintiler buluyorum. Belki de fotoğrafımdaki “anı 
yakalama ve kompozisyonu kurma” özelliğimi bütün bu eski çalışmalara 
borçluyum. Bir “kadr” içinde kompozisyon kurmayı tiyatro çalışmaları 
günlerimden, anlamlı anların yakalanması ve bir anlatıma varmasını da 
öykücülüğümden esinlendiğimi sanıyorum. Neyse, işte böyle şeyler sonu-
cunda, görsel malzemede bir birikim oluşuyor anlaşılan.

Görsel malzeme, tıpkı şiir gibi, yazı gibi, resim gibi, sahne sanat-
ları gibi, bir yerlerden birikimini topluyor, yeni bir biçim kazanıyor 
ve görsel sanat oluyor. Zaten yazdığım bu öykülere dikkat edilirse, bun-
ların bir tür fotoğraf olduğu görülür. Demek ki, o zamanlar dahi görsel 
dünyanın adamıymışım da haberim yokmuş. 

Bu eski öyküleri toplayıp yayımlayan arkadaşlarıma burada teşekkürü 
borç bilirim.

                                                  
İstanbul, Ağustos 2018
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12gece kıyıdaki meyhanede hiçbir değişiklik yoktu. Yeni yıl 
dolayısıyla bütün eğlence yerleri donanmış, giriş kapıları-
na rengârenk fenerler asılmıştı.

Deniz karanlıkta yok bolmuştu. Zaman zaman açıktaki dalgakırandan 
doğru dalga vuruşları duyuluyordu. Fenerin yanıp sönen kırmızı ışı-
ğı, bu karanlık ortama tek canlı rengi katıyordu. Dalgakıranın içine 
sinmiş bütün tekneler karanlığa bürünmüştü.

Köşe başındaki fenerin altında uyuklayan gece bekçisi, bir sigara 
yaktıktan sonra yerinden doğruldu, ağır adımlarla uzaklaşarak koyu 
karanlıkta kayboldu.

Yakındaki genelevin gürültüsü uzaktan uzağa duyuluyordu. Biraz 
sonra o yandan gelen göbekli bir gölge, küfürler savurarak meyha-
nenin köşesindeki fenere kadar geldi, ışığın altında sızıp kaldı. 
Görenler, “sarhoş” dediler, geçip gittiler.

Dışarının bütün bu canlılığına karşın kıyı boyundaki meyhane boş-
tu. Genç meyhaneci her günkü gibi tezgâhın arkasına geçmiş, bardak-
ları kuruluyordu. Her gece meyhaneye uğramayı âdet edinen komşu kun-
duracı yine aynı yerine oturmuştu. Her zamanki dingin bakışlarıyla 
dışarıda yanıp sönen fenerin kırmızı ışığını seyrediyordu.

Aptal da her günkü gibi gelmiş, yerine geçmişti. O da her akşam 
buraya uğrardı. İçtiği bir şey değildi. Bir bardak şarap içer, kırk 
kuruş verirdi. Bugüne dek ölçüsünden hiç şaşmamıştı. Hizmetçilik 
ederek ona bakan annesinden günde ancak kırk kuruş cepleyebiliyordu 
besbelli. Her gece bir bardak şarap ve karşılığında kırk kuruş…

Genç meyhaneci bardakları kuruluyordu. Yüzünden can sıkıntısı 
okunuyordu. Herhalde bu gece için bir şeyler düşünüyordu. Belki sev-
gilisi vardı. Kim bilir, belki de başka bir şeye canı sıkılıyordu.

Derin bir soluk aldıktan sonra, “Bu gece yılbaşı,” diye mırıldan-
dı. “Bu geceyi de atlatıyoruz…” Sonra işine devam etti.

Komşu kunduracı son yudumu içmişti. Bardağı masanın köşesine ite-
rek, “Bu gece çok yalnızsın,” dedi. “Bekçiler gelmez mi?”

Meyhaneci, “Bu gece geleceklerini pek sanmam,” diye yanıtladı. “Bu 
gece sarhoşları kovalarlar.” Duraksadıktan sonra ekledi: “Her gece 
bu saatlerde burada olurlardı, ama bugün hiç belli olmaz.”

Bu öykü, 1948’de tek perdelik oyun olarak Türkçe yazılmıştır. 1950’de öyküleştirilerek 
gönderildiği New York Times’ın uluslararası edebiyat yarışmasında derece almış, 
daha sonra Ermeniceye çevrilerek İstanbul Ermeni basınında yayımlanmıştır.

O



1312 Kunduracı başıyla onaylayarak, “Ne yapsınlar…” dedi. “Böyle gün-
leri bekliyorlardır.”

Delikanlı son sözleri dinlememişti. Son bardağı kurulayıp yerine 
yerleştirdikten sonra köşedeki süngeri alıp tezgâhı silmeye koyul-
du. Bir yandan da söyleniyordu: “Bizim pederin tutturması işte. O 
hâlâ burayı eskisi gibi sanıyor. Kendi zamanında burası çok işlek-
miş. Limana sık sık yabancı gemiler gelirmiş. Bütün tayfalar, bütün 
ateşçiler Liman Lokantası’nı sorar, buraya koşarlarmış. O zamanlar 
burası lokantaymış. Günde altı çeşit yemek pişermiş. Ama bugün buraya 
mahalle bekçileriyle üç beş işsizden başka uğrayan yok.” Bir an dur-
du, sonra devam etti: “Babam hâlâ buranın işleyeceğini bekler durur. 
Varsın beklesin bakalım!”

Kunduracı başını kaldırdı: “İnsan umutla yaşar, umutla…” dedi.
Meyhaneci elindeki süngeri bırakıp gözlerini ona çevirdi. “Evet,” 

diye bağırdı. “Umut, umut…” Bir an soluk aldı, sonra devam etti: “Umut 
etmek, umut etmek ve yalnızca düş görmek. Bunların hepsi de güzel 
şeyler. Ama gerçek şu ki, insanlar parayı nerede bulsalar, yaşamı da 
mutluluğu da orada ararlar.” Derin bir soluk aldıktan sonra kundura-
cıya sordu: “Yalan mı ya?”

Kunduracı duraksayarak ona baktı. Meyhaneci onun önündeki bardağı 
alıp tezgâha gitti.

Kunduracı, “Söylediklerin doğru,” diye onayladı. “Ama bu yaştan 
sonra ne yapsın, oğlum? Yetmişine merdiven dayadı, artık çalışamaz. O 
yüzden burayı sana bıraktı. Bundan böyle her şey senin. Onarmak, ge-
rekirse başka bir biçime sokmak… Artık bunların hepsi sana düşüyor.”

Delikanlı, “Tam altı yıldır bu meyhaneyi ben işletiyorum,” dedi. 
Sonra sesine özel bir anlam katmaya çalışarak ekledi: “Sana gerçe-
ği söyleyeyim mi? Bunca yıldır buradayım, hâlâ elime toplu bir para 
geçmedi.”

Kunduracı onun sıkıntısını paylaşmaya çabaladı: “Tanrı bir kapıyı 
kaparsa ötekini açar.”

Bu sözler delikanlıyı umutlandıracağına sinirlendirdi: “Açar der-
ler ama vergi almaya gelen tahsildarın bundan haberi yok! Bak işte 
bu gece yılbaşı, ikimiz burada kumrular gibi söyleşip duruyoruz. Çev-
rene bir bak…” Arka masalardan birinde oturan Aptal’ı işaret ederek, 
“Şu Aptal’dan başka biri var mı burada…” dedi. Sonra ihtiyarın masa-
sına oturarak konuşmasını sürdürdü: “Bu Aptal her akşam aynı saatte 
buraya gelip oturur. İçtiği bir bardak şarap, o da kırk kuruş. Bugüne 
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14dek tek laf ettiğini duymadım. Dilsizdir. Aptal aptal gözümün içi-
ne bakar ve şarap ister. Yeni geldiğinde birkaç kere ikinci bardağı 
vermeyi denedimse de, her seferinde cebinden kırk kuruştan başka bir 
şey çıkmadı.” Sustu, bir soluk aldı. “Çevremde hep tuhaf insanlar, 
uyuşmuş beyinler…” diye söylendi. Ayağa kalkarak devam etti: “Burada 
hep aynı şişeler. Bu şarap şişesi, kırmızı renkli. İşte şunlar soda 
şişeleri. Onların altındaki rafta bardaklar var, ötede masalar, aynı 
iskemleler, aynı pislik, aynı yoksulluk…” Giderek hınçlanan sesi uzun 
bir küfürle noktalandı.

Küfürü izleyen sessizlikte yaşlı kunduracı öte yana döndü, Aptal 
da başını kaldırıp gülümseyerek meyhaneciye baktı.

Genç meyhaneci söyleyeceklerini daha bitirmemişti. “Her fırtına-
dan sonra gökkuşağı görünürmüş!” dedi. “Bıktım bu laflardan, beylik 
sözler bunlar. Sabretmek, beklemek, bu köhne yere kapanıp kalmak…”

Delikanlı konuşurken, dilsiz başıyla onu onaylıyor, gitgide ken-
dinden geçerek acayip sesler çıkarıyordu. Bir ara kapkara dişlerini 
göstererek gülmeye başladı.

Meyhaneci ona dönerek, “Her şeyden çok da şu Aptal’ın bakışla-
rından bıktım,” dedi. “Üstelik yalnızca kırk kuruş için. Ben de onun 
gibi dilsiz olmak isterdim. Belki daha huzurlu biri olurdum…”

Tam o sırada meyhanenin önünden naralar atan birkaç sarhoş geçti.
Meyhaneci, “İşte,” dedi. “İçmişler, sarhoş olmuşlar…” Sesini bir-

den yükselterek bağırmaya başladı: “Bıktım artık bu kâbustan! Ben de 
yaşamak istiyorum. Tanrı neden beni görmüyor? Başkalarına bahşetti-
ğini neden benden esirgiyor? Neden böyleyim?”

Yaşlı kunduracı şaşkın şaşkın ona bakıyordu. Delikanlı sesini 
yükselterek, “Az önceki gençler sarhoştu,” dedi. “Başları dönüyordu. 
Neden sarhoştular ha, neden? Evet, neden? Belki onlar da benim gibi 
bunalım geçiriyorlardır, benim gibi yaşamaktan bıkmışlardır? Bu de-
ğişmek bilmeyen yaşamın içinde kaybolup gitmişlerdir? Belki bütün 
bunlardan kurtulmak için içmiş, sarhoş olmak istemişlerdir… Evet, 
susamış gibi kana kana içmişlerdir, her şeyi unutuncaya kadar.” Bütün 
bunları bir solukta söylemişti. Derin bir soluk aldıktan sonra devam 
etti: “Herhalde onlar da benim gibi başka bir yaşam düşlüyorlar… Ama 
bilmiyorlar ki o yaşam yalnızca hayallerde var…”

Tam o sırada meyhanenin kapısı açıldı, siyah paltolu bir adam 
içeri girdi. Yakasını kaldırmıştı, yüzü görünmüyordu. Ağır adımlar-
la yürüyüp bir masaya oturdu. Delikanlı, yaşlı kunduracı ve Aptal 



1514 kuşkulu kuşkulu ona baktılar. Derken Aptal başını öte yana çevirdi, 
kunduracı da yere baktı.

Meyhaneci, “İşte şimdi şunun isteklerine hizmet etmek zorunda-
yım,” diye söylenerek isteksizce yeni gelenin yanına doğru seğirtti.

Kunduracı yalnız kalmıştı. “Bu gece yılbaşı…” diye mırıldandı.
Müşteri genç meyhaneciye, “Bana içki ver” dedi.
“Ne?”
“Bir içki, ne olursa.”
“Rakı” dedi meyhaneci.
“İyi… Sert olsun.”
Meyhaneci tezgâha gitti, bir bardak rakı doldurup geri geldi. 
“İşte” dedi. “Rakı.”
“Başka istesem?”
“Kapalı… Şişe.”
Yabancı bardağı önüne çekti. Delikanlı sakin adımlarla kunduracı-

nın masasına gelip oturdu. Artık yatışmıştı.
“Bırakıp gitmek, pederin kalbini kırmak, olmaz,” dedi. 
Kunduracı dert dinlemekten bıkmış olacak ki, yerinden kalktı. “Eve 

gitme vakti,” diyerek ağır ağır tezgâha doğru yürüdü, duvarda asılı 
duran paltosunu alıp giydi. Meyhanenin kapısına varınca durakladı, 
delikanlıya dönerek, “Saatten haberin var mı?” diye sordu.

Bu sözleri yalnız genç meyhaneci duymuştu. Köşede oturan Aptal’la 
az önce gelen yabancı dalgın dalgın dışarıyı seyrediyorlardı. Meyha-
necinin saati yoktu. Meyhanenin çalar saatini birkaç gün önce elin-
den düşürüp kırmıştı. Bu yüzden “Haberim yok,” dedi. “Ama tam gece 
yarısı olunca kentin bütün düdükleri ötecek. Daha ötmediğine göre, 
demek saat on iki olmadı.”

Kunduracı teşekkür anlamında bir şeyler mırıldandı, sonra ağır 
ağır kapıdan çıkıp gecenin koyu karanlığında kayboldu.

Dışarıda yanıp sönen fenerin kırmızı ışığı yabancının gözünden 
kaçmamıştı. Hep dışarı bakıyordu. Rakısını bitirmemişti. Bardağı par-
maklarının arasına sıkıştırmış sinirle çevirip duruyordu. Derken ani 
bir hareketle bardağı ağzına götürüp bir yudumda bütün rakıyı içti. 
Sonra gözlerini yine fenerin ışığına çevirdi ve öylece kaldı.

Genç meyhaneci tezgâhına döndü, süngerle raflardaki şişeleri sil-
meye başladı. Bütün şişeleri sildikten sonra elini şakağına daya-
yarak o da dışarıyı seyretmeye koyuldu. İçerisi sessizdi. Birkaç 
kişi meyhanenin büyük camının önünden hızlı adımlarla geçip gitti. 

G A R İ P  B İ R  Y I L B A Ş I  G E C E S İ
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18Limana sığınan mavnaların uzun direkleri sağa sola salınıp duruyordu. 
Bekçi köşe başındaki ışığın altında bir sigara daha yaktı, birkaç ne-
fes çektikten sonra karanlıkta kayboldu. Fenerin direği dibinde sız-
mış olan sarhoş yerinde yoktu. Bekçiler icabına bakmışlardı anlaşı-
lan. Yakındaki genelevden haykırmalar, yırtık kahkahalar duyuluyordu.

Meyhaneci bütün bunlara çoktan alışmıştı. Yabancı hâlâ dışarıyı 
seyrediyordu. Bir ara üçü birden dışarıdaki şenliğe kulak kabart-
tılar. Meyhaneci dudaklarını dişleri üzerinde gezdirerek tükürüğünü 
topladı, tezgâhın altındaki çöp tenekesine okkalı bir tükürük fır-
lattı. Tam o sırada uzaktan bir feribot düdüğü duyuldu. Ancak ses o 
denli hafifti ki, genelevin gürültüsü onu boğmakta gecikmedi.

“Tanrı sizinle olsun,” diye mırıldandı genç meyhaneci. “Hiç de-
ğilse onlar kurtuldu.”

Düdük sesi bir kez daha duyuldu ve bu kez epey uzun sürdü. Deli-
kanlı yine, “Artık kurtuldular,” diye mırıldandı.

Yabancı sesi merak etmişti. “Bu ne?” diye sordu.
Bu soru üzerine delikanlı kendine gelerek ona baktı. O bir yaban-

cıydı. Bu çevrede hiç görmediği biriydi. Bakışları insanı ürkütüyor-
du. “Feribot,” diye yanıtladı.

“Ne?”
“Feribot.” Bir an sustu, sonra adamı süzdü. “Feribot işte,” dedi. 

“Bu gece kalktı.”
Yabancı gözlerini boş bardağına çevirdi. “Bana rakı getir,” dedi.
Delikanlı rahatlayarak gidip tezgâhtan rakı şişesini aldı, yaban-

cının yanına doğru seğirtti. “Bu ikinci bardak,” dedi.
Öteki, başıyla onaylayarak “Nereye?” diye sordu.
“Ne nereye?”
“Feribot,” dedi yabancı.
“Allah bilir… Kader nereye sürüklerse.”
“Ne zaman yola çıktılar?”
“Şimdi, az önce. Niye sordun?”
Yabancı bir baş hareketi yaptı. “Hiç, öylesine sordum,” dedi.
Bu karşılıklı konuşmayı soğuk bir sessizlik izledi. Dışarıdaki gü-

rültü dinmiş gibiydi. Delikanlı daha bir adım atmamıştı ki, feribotun 
düdüğü yeniden duyuldu. Delikanlı duraksadı, yabancı sinirli bir ha-
reketle başını kaldırdı. Düdük sesi devam ediyordu.

Yabancı, sinirli sinirli, “Defolsun gitsin artık gidecekse!” dedi. 
“Kessin şu sesini.”



1918 Delikanlı ona döndü, o da sinirli görünüyordu. “Merak etme, gidecek,” 
dedi, “Nerdeyse sesini de keser.”

Yabancı ona baktı. Delikanlı üzgün görünüyordu. Şaşkın bir hali var-
dı. Sövüp duruyordu.

Yabancı, “Gel otur,” dedi.
“Ben içmeyeceğim.”
“Niye?” diye sordu yabancı, “Bu gece yılbaşı.”
“Boşver, içmeyeceğim.”
Yabancı, “Niye?” diye üsteledi.
Delikanlı bu tavrı garipsedi, gelip yabancının masasına oturdu. 

“Çünkü bu gördüklerimi unutmak istemiyorum.”
Yabancı çevresine bakınarak sordu: “Neyi unutmak istemiyorsun?”
“Bu yaşamı, bütün bu gördüklerimi unutmak istemiyorum.”
“Niye unutmak istemiyorsun?”
“Çünkü buradaki son gecem bu, daha doğrusu öyle sanıyorum.”
“Niye?” diye sordu yabancı, “Ustan mı kovdu?”
“Hayır, meyhanenin sahibi benim.”
Yabancı bir şey anlamamıştı. “İyi ya,” dedi, “Otur da para kazan.”
Delikanlı oralı olmadı. “Bilmem neden,” dedi “Beni buraya bağlayan 

bir güç var sanki. Kaç kez kaçıp kurtulmak istedim bu çöplükten, her 
seferinde o güç engelledi beni. Kim bilir, belki de korkuyorum ondan.”

Yabancı masasındaki boş bardağa bakarak meyhaneciyi dinliyordu.
Delikanlı, “Başkaları buraya gelip kafayı çeker, yatışır,” diye de-

vam etti. “Dostlarım kendilerini az çok mutlu edecek, avutacak bir şey-
ler buldular bugüne dek. Az önce feribotla gidenler de uzaklaşıp kur-
tuldular buradan.” Sustu, derin bir soluk aldı, sonra masaya bir yumruk 
indirerek, “Söyle yabancı!” diye bağırdı. “Niye yaşamıyorum ben?”

Bu sözler meyhanenin çıplak duvarlarında birkaç saniye dalgalandı. 
Aptal az önceki gibi yine acayip sesler çıkarmaya başladı. Yabancı boş 
bardağını parmakları arasında çevirip duruyordu. Gözlerini fenerin 
kırmızı ışığına dikmişti. Sonunda, “Bunlar çocukça düşünceler” dedi. 
“Her genç bu yaşlarda böyle şeyler düşünür. Alışkanlık meselesi. Bir 
gün sen de alışacaksın. Hayata boyun eğmenin de iyi sonuçları vardır.”

Delikanlı, aynı taşkınlıkla, “İçimde garip bir duygu var” dedi. “Bir 
şeye sahip olmak, hiç olmazsa bir şey üzerinde düşünmek istiyorum…” 
Bir an duraksadı. “Bana ne istediğimi sorsalar ne derim?” Sonra ken-
di sorusunu yanıtladı: “Hiç! Evet hiç. Çünkü ne istediğimi kendim de 
bilmiyorum.”
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20“Herkes öyle,” dedi yabancı.
“Dinle, bu gece seni Tanrı gönderdi,” dedi delikanlı. Bir süre 

çevresine göz gezdirdikten sonra, “Bak, şu gördüklerin tam altı yıl-
lık çalışmamım tanıklarıdır,” diye devam etti. “Eğer dilleri olsay-
dı, şu köşedeki Aptal’dan da senden de daha çok hak verirlerdi bana. 
Altı uzun yıl, dile kolay. Onların tozunu aldım, sildim… Ama bıktım 
artık hepsinden. Tasasız, özgür yaşamak istiyorum artık.”

Ateşli bir coşkunlukla söylediği bu sözler delikanlıyı rahatlat-
mıştı. Birden anlattıklarıyla yabancının canını sıkmış olabileceğini 
düşündü. Tam bunu söyleyecekti ki, yabancı ayağa kalktı.

“Ben artık gideyim,” dedi. Rakı parasını ödedikten sonra, “Karakol 
ne tarafta?” diye sordu.

Delikanlı şaşırmıştı. Bütün sırlarını ona dökmüştü. Yoksa adam 
sivil polis miydi? Çok acemice davranmış, arkadaşlarının feribotla 
kaçıp kurtulduklarını ona açıkça anlatmıştı. Hatta kendisinin de aynı 
kafada olduğunu itiraf etmişti. Bütün bunları düşününce hafiften başı 
döner gibi oldu. Ama yok, düşündükleri doğru olamazdı. Yabancı ger-
çekten sivil polis olsa karakolun yerini ona sormazdı besbelli. Geniş 
bir soluk alarak, “Köşe başından az ötede,” diye yanıtladı.

 Aptal oturduğu yerden ikisini seyrediyordu. Kırk kuruşluk bar-
dağın yarısını içmişti. Yabancı, dışarıda yanıp sönen kırmızı ışığa 
son bir kez baktıktan sonra, “Eyvallah!” diyerek meyhane kapısından 
çıkıp karanlıkta kayboldu.

Genç meyhaneci onun arkasından baktı, bıyığının altından tumtu-
raklı bir küfür savurdu. Aptal, bardağındaki son yudum şarabı boşalt-
tıktan sonra yine gözlerini dışarıdaki kırmızı ışığa dikti.

Küfretmek genç meyhanecinin öfkesini gidermeye yetmemişti. Ap-
tal’ın masasına doğru seğirterek gelip onun önünde durdu. “Belki de 
hepimizden daha mutlusun!” diye bağırdı. Azıcık yatışır gibi oldu. 
Biraz duraksadıktan sonra, “Bu gece yılbaşı,” diye mırıldandı. “Dü-
dükler de hâlâ ötmedi.” Uzunca bir sessizlikten sonra tezgâhın başına 
yollandı ve kendi kendine konuşmaya koyuldu: “Yılbaşı gecesi olma-
saydı şimdi bekçiler burada olurdu. Bu gece onlardan da hayır yok.” 
Yapacak bir işi olmadığı için bir sandalyeye çöktü, ıslıkla hiçbir 
besteye uymayan bir hava tutturdu.  

Dışarıda aynı gürültü sürüp gidiyordu. Şarkı söyleyen birkaç ge-
mici hızlı hızlı geçip gitti. Genelevden gelen bağırtılar devam edi-
yordu. Meyhaneci bu gece bütün tayfaların, gemi ateşçilerinin orada 



2120 olduğunu biliyordu. Bir an orada çalışan sarı kız geldi aklına. “Canı 
çıkmıştır!” diye düşündü, yine ıslık çalmaya koyuldu.

Islıkla çaldığı bir alay kafadan atma ezgiden sonra nihayet doğru 
bir hava tutturmuştu ki meyhanenin kapısı açıldı, bir gece bekçisi 
içeri girdi. Yorgun görünüşlü, yaşlıca biriydi. Buruşuk yüzüne zora-
ki bir gülümse katmaya çalışarak, “Merhaba delikanlı,” dedi. “Biraz 
yorgunluk alayım dedim.”

Meyhaneci, “Buyur,” dedi. Islığı kesip yanındaki sandalyeyi işaret 
etti. Bekçi oturdu, şapkasını çıkardı, konuşmaya başladı: “Ayaklarıma 
kara sular indi. Köşe başında beklerken bir paket sigara bitirdim. 
Gürültüden başım kazan oldu.”

Delikanlı, “Bu gece işler tıkır,” dedi. “Yeni gelen geminin bütün 
tayfaları orada.”

Bekçi başıyla onaylayarak, “Bizden gelen oldu mu?” diye sordu.
“Hayır. Bir yabancı geldi, biraz oturup az önce gitti. Bir sigaran 

var mı?”
Bekçi cebinden açılmamış bir paket çıkardı, açtıktan sonra meyha-

neciye uzattı. 
“Yeni bir paket aldım. Ne olur ne olmaz…”
Meyhaneci bir sigara alıp yaktı. “Bir beklediğin mi var?” 
“Bizimkilerden birini bekliyorum. Neredeyse gelir. Bir yere gide-

ceğiz de…”
İkisi de sigaralarını tüttürüyorlardı şimdi. Meyhaneci bir şey 

söyleyecekti ki bekçi atıldı: “Az önce karakoldaydım. Tuhaf bir olay 
oldu.”

Delikanlı az önceki yabancının gidip her şeyi karakola haber ver-
miş olabileceğini düşünerek titredi. Soğukkanlılığını yitirmemeye 
çalışarak kulak verdi.

Bekçi, “Ne tuhaf!” diye devam etti. “Siyah paltolu, uzun boylu bir 
adam gelip karakola teslim oldu.”

Bunu duyunca delikanlı iyice yatıştı. Rahat bir soluk aldıktan 
sonra, “Ne yapmış?” diye sordu.

“Birini öldürmüş. Bizim olaydan haberimiz yoktu. Kendisi ille de 
beni tutuklamalısınız diye tutturdu.”

Delikanlı heyecanlanmıştı. “Doğru muydu peki söyledikleri?” diye 
sordu.

“Evet,” dedi bekçi. “Adamın ısrarı üzerine komiserimiz telefon 
edip merkezden sormak zorunda kaldı. Bir cinayet işlendiğini ama ka-
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22tilin henüz yakalanmadığını öğrendik. Bunun üzerine adamı gözaltına 
aldık.”

Meyhaneci dalmıştı. Sigarasından derin nefesler çekmeye başladı. 
Gözleri savurduğu dumanlara dalmış, düşünüyordu.

Dışarıda hiçbir şey değişmemişti. Gemiciler bağrışarak geneleve 
gidiyorlardı. Sessizliği bozan bekçi oldu: “Sen ne diyorsun bu işe?”

“Olabilir.”
O sırada meyhanenin kapısı açıldı, iki bekçi içeri daldı. Meyha-

necinin yanında oturan bekçi, “İşte, sonunda geldiler,” dedi.
Yeni gelenler, “Çabuk ol!” diye bağırdılar. “Sarı kızın canı çı-

kacak neredeyse.”
Bu sözler üzerine üçü birden kahkahayla gülmeye başladılar.
İlk gelen bekçi ayağa kalkarak, “Hayırlı geceler,” dedi meyhane-

ciye. Sonra üçü birlikte çıkıp gittiler.
Onlar karanlıkta kaybolur kaybolmaz genç meyhaneci sinirli si-

nirli gülerek ayağa kalktı. Karanlıkta gözden kaybolan bekçilerin 
ardından bakarak “Yabancı,” dedi, “geldi, oturdu ve gitti…” Görü-
nüşüne bakılırsa, yine sinirlenmişe benziyordu. Birkaç adım attı, 
sonra birden geri döndü ve uzun süredir kendisini seyretmekte olan 
Aptal’ı gördü. Yarım bıraktığı cümleyi ona dönerek tamamladı: “Se-
nin gibi aptal aptal bakınıp durmadı.” Sustu, sonra ekledi: “Beni 
dinledi, beni anladı, bundan eminim.”

Bunları duyunca Aptal’ın yüzünde üzüntülü bir anlam belirdi. Ona 
hak verdiğini anlatmak için olacak, yine o acayip hırıltılı sesleri 
çıkarmaya başladı. Ne var ki bu kesik hırıltılar delikanlıyı daha 
da öfkelendirdi.

“Kapa çeneni, aptal! Kırk kuruştan başka paran yok!” diye bağır-
dı. Tükürüğünü yuttuktan sonra ekledi: “Bir adam öldürmüş, öyleyken 
benden çok daha sakindi. Bana sabır salık verdi. Kendisiyse doğruca 
karakola gitti. Karakolu ben gösterdim ona. Köşe başından az ötede 
bir karakol var dedim.” Şimdi iyice yatışmıştı. Sağ eliyle saçlarını 
yüzüne doğru indirdi. Köşede oturan Aptal başını eğmişti. Meyhaneci 
birden ona dönerek masasındaki boş bardağı aldı. “Bu gece sana be-
leşten bir bardak daha vereceğim,” diyerek tezgâha doğru seğirtti.

Aptal şaşırmış, ona bakıyordu. Delikanlı kırmızı şarap şişesini 
indirdi, boş bardağı doldurdu. Bir yandan da, “Bu gece yılbaşı,” 
diye mırıldanıyordu. “Yılbaşı bu gece.” Bardağı alıp Aptal’ın yanı-
na gitti. “İç!” dedi, “Bu gece yılbaşı.” 



2322 Artık sesinde sürekli bir dinginlik vardı. Tezgâhın arkasına ge-
çip kirli bardakları yıkamaya başladı. Çevreye kutsal bir sükûnet 
çökmüştü birden. Her yer susmuştu. Kımıltı yoktu. Fenerin kırmızı 
ışığı bile duraksar gibiydi.

İşte tam o sırada kentin bütün düdükleri ötmeye başladı. Her şey 
yine eski canlılığına bürünüverdi. Fenerin kırmızı ışığı yine yanıp 
sönmeye başladı. Genelevin gürültüsü yine duyuldu. Genç meyhaneci 
yine sarı kızı düşündü. Birkaç sarhoş bağıra çağıra meyhanenin önün-
den geçip gitti. Bütün bu gürültü yeni yılın başladığını müjdeli-
yordu.

Düdük sesleri arasında Aptal gözlerini meyhaneciye dikti.
Delikanlı, “Yılbaşı,” dedi, “Uğursuz bir yılbaşı. Üç yüz altmış 

beş günde bir gelen garip, uğursuz bir yılbaşı.” Başını yere eğip 
işine devam etti.

Aptal ağır ağır yerinden doğruldu, tezgâha doğru ilerledi. Cebin-
den parlak bir liralık çıkarıp delikanlının önüne koydu. Delikanlı 
şaşırmıştı. Bir an öylece birbirlerine baktılar. Aptal kulaklarının 
ucuna kadar kızardı, utangaç bir tavırla başını öteye çevirdi. Ağır 
adımlarla meyhanenin kapısına doğru yöneldi, dışarı çıkıp ötekiler 
gibi koyu karanlığın içinde kayboldu.

1950, Yeni İstanbul, Marmara, Jamanak
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ir gün babam bana şöyle dedi: 
“Gidersin, gelirsin, gazeteler-
de röportajların çıkar, okuruz, 
fotoğraflarına bakarız, ama bize 

bir hayrın yok.”
“Niye?” dedim.
“Bir gün beni alıp da bir yere götürdün 

mü?”
“Seni nereye götüreyim ki?” diye sor-

dum. “Nereye istersen gidersin, patron-
sun.”

Bana baktı, yarı alaylı, yarı ciddi, 
“Bir gün alıp da beni memlekete, doğduğum 
yere götürmeyi düşündün mü?” dedi. “Doğdu-
ğumuz evi görmek istiyorum. Hem gel, sen 
de gör. Beni sen götürürsen bir değeri 
olur. Yoksa her köy köydür.”

Kaçamak yapmak olmayacaktı. İşimi ayar-
ladım, vapurla Giresun’a, oradan da taksi 
tutup Şebinkarahisar’a gittik. Yolda gi-
derken dağlar gittikçe yükseliyordu. Bit-
ki türü değişiyor, yükseldikçe ağaçlar çam 
ağaçlarına dönüşüyordu. Adını anımsayama-
dığım bir yerde karşımıza boz dağ çık-
tı. Burası ünlüymüş. Sac kavurması yedik. 
Keyifliydik. Baktım, bu toprakların adamı 
olmak istediği belliydi. Altı yaşındayken 
Şebinkarahisar’dan ayrılmış, İstanbul’a 
okula gönderilmişti. Bir köy çocuğuyken 
kentli olmuştu. Sonra anımsadım. Zaman za-
man bu dağları bir haftada yürüyerek na-
sıl kıyıya, yani Giresun’a vardıklarını 
daha önce anlatmıştı. 1910’lar olsa gerek-

B

Bu öykü, Ara Güler’in, yazar William Saroyan’ın ölü-
mü nedeniyle Gösteri dergisine yazdığı “Bir Yara-
tıcı Amerikalımı kaybettim” başlıklı yazının bir 
bölümüdür (Gösteri, sayı 9, Ağustos 1981).
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138ti. Bayağı büyük bir şans. İstanbul’un Ortaköy’ündeki okulda temiz 
bir okul üniforması giymek, pazar günleri Kuruçeşme’deki kilisede 
Gomidas’ın korosunda şarkı söylemek, kendi yaşındaki kentli çocuk-
larla oynamak, gülebilmek… Ve yıllar geçmiş aradan, az zaman değil, 
yetmiş yıl. İşte şimdi köye gidiyoruz. 

Doğduğu köy Şebinkarahisar’ın Yaycı köyü, 6-8 kilometre ötede. 
Yol yok ama traktör gider dediler. En sonunda yüksek karoserli bir 
araba bulduk ve köye vardık. Herkes “merhaba” diyor. Anlattık, ay-
ranlar içtik. Köyün bütün adamları, herkes, teker teker “merhaba” 
dedi, yine ayranlar tazelendi. Sonra hep birlikte düştük köyün yol-
larına. Peder evini arıyor. Sağa saptık, sola saptık, sonunda, “İşte 
burasıydı,” dedi. Gösterdiği yerde ev mev yoktu. Harabe olmuş. Kar-
şımızda büyük taşlarla örülmüş bir duvar yığını vardı. Belli ki ev 
yıkılmış, zamanla yok olmuş.

Babam birden köylülere döndü, “Köyün meydanında çeşme vardı, bir 
sürü yerinden su akardı. Nerede?” dedi.

“Aha burada,” dediler.
Gittik, peder çeşmenin her gözünden doya doya su içti. “Oh be,” 

dedi, “Su dediğin budur işte.”
Oradan buradan konuşuluyordu. Peder birden harman yerini sordu. 

Onlar yine, “Aha işte şurda,” dediler. Oraya gittik.
Peder, boş duran döveni göstererek, “Ben hep buna biner, döner 

dururdum,” dedi. “Belki de ağırlık olsun diye anam beni buna bindi-
rirdi. Ama ben de çok hoşlanırdım doğrusu.” 

Köylüler, Ahmet, Mehmet, Yusuf, İsa… Pedere baktılar, sonunda bak-
layı ağızlarından çıkardılar: “Yine binmek istersen, hemen hazırla-
rız,” dediler. “Bin işte.”

Biri öküzleri getirdi, biri döveni öküzlere bağladı. Derken pe-
der de ceketini çıkardı, bindi dövene. Elinde bir dal, “Deh!” dedi, 
öküzler yürüdü, döndüler, döndüler, döndüler. Peder o anda altı ya-
şındaydı. Öküzler gidiyor, o dövene oturmuş, bizim gördüğümüze göre 
dönüp duruyordu. O eski günlerdeki gibi anası kim bilir ne zaman, 
“Artık yeter” diyecek, “Gel buraya” diyecek… O dönüyor, altı yaşın-
daki babam, Ahmetler, Mehmetler bakıyor, ben de. Belki yarım saat, 
belki de daha çok.

Sonunda öküzler ağırlaştı, peder dövende ayağa kalktı, öküzleri 
durdurdu. Aramıza döndüğünde gözleri yaşlıydı. Kim bilir özlediği 
daha ne kadar çok şey vardı, artık geri gelmeyecek olan eski çocuk-



139138 luk günleri gibi. “Ya, altı yaşındayken işte böyle dönerdim dövenin 
üstünde,” dedi.

Karanlığa yakın bir zamanda ayrıldık Yaycı köyünden. Herkesle 
vedalaştık. İki-üç kilometre kadar uzaklaşmıştık ki, babam arabayı 
durdurdu. “Dur da köye bir uzaktan bakalım,” dedi. Arabadan indi, 
ben de indim. Baktı, baktı tepenin altındaki köye, anasını mı aradı, 
babasını mı bilmem. Sonra birden bana dönüp, “Gidelim,” dedi. Şebin-
karahisar’dan Suşehri-Sivas yolunu tuttuk. Sivas’tan da ver elini 
İstanbul.

Memnundu, eczanesine gelen her dosta köyünü anlatıyordu. İçine 
başka türlü bir yaşama isteği gelmişti sanki.

Bir gün bana, “Baksana be…” dedi, “Köye gittik, çeşmesinden su 
içtik, adamlarla konuştuk, dövende döndük, ayranlar içtik, hepsi iyi 
ama bir şey unuttuk. Hem de en önemlisi oydu. Unuttum işte.”

“Nedir o?” diye sordum.
“Ne olacak, yemişler,” dedi, “Dut kurusu, pestil, kayısı… Bunları 

cebime doldurur boyuna yerdim, hem de çok severdim. Alıp da getir-
meyi unuttuk. Hem anımsıyorum, İstanbul’a okula gelmek için köyden 
ayrılırken anam bir torba içinde bu yemişlerden vermişti bana. Yol 
boyuncu yemiştim.”

“Boş ver,” dedim, “Seneye gideriz, istediğin kadar yersin.”
Ters ters bana baktı. İçinde bir eksiklik vardı. Bunu anladım.
Dut kurusu, pestil, kuru yemişler… Peder öldü. Ama köyünü gördük-

ten, suyunu içtikten sonra. Cenazeye gitmek için evde bekliyordum. 
Şimdi rahmetli olan şair dostum Nevzat Üstün de vardı. Cenaze töre-
ni ikide başlayacaktı. Daha yarım saatten fazla vakit vardı. O sı-
rada kapı çalındı, gidip açtım. Kapıda iki kişi duruyordu, ellerinde 
büyükçe bir tahta kutu vardı. Yüzlerini tanır gibiydim.

“Buyrun?” dedim
“Dacat Güler beyi arıyorduk,” dediler, “Bunu kendisine getirdik, 

Yaycı köyünden, Şebinkarahisar’dan.”
Anımsadım. Bunlar pederin köyündeki köylüler, bize ayran veren-

ler, döveni harman yerine getirip öküze koşanlar, Ahmetler, Mehmet-
ler, Yusuflardı. Belki adlarını şimdi anımsamıyorum, belki ne Mehmet 
ne Yusuf, ama onlar, onlar işte. Pederin köylüleri. Şaşırdım, içeri 
aldım.

“Peder öldü,” dedim, “Şimdi cenazeye gidiyoruz, isterseniz siz de 
gelin, yer yakın.”
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Şaşırmışlardı. Bir sessizlik oldu. Kutuyu açtım. İçinde dut ku-
rusu, pestiller, kuru yemişler, hem de bol bol. Şaşırdım.

Sözü onlar aldı: “Dacat bey bizim köylü. Geldi gezdi ama yemişi-
ni almadan döndünüz. Biz de İstanbul’a geliyorduk, yemiş getirelim 
dedik. Kısmet değilmiş…”

Nevzat da ben de ne diyeceğimizi bilemedik. Pederin sözleri gel-
di aklıma: “Gittik, gezdik, suyunu içtik de, dut kurusunu, pestili-
ni, yemişini yemeden döndük.”

Artık cenazeye gitme zamanı gelmişti. Üç küçük naylon torba 
buldum, iki-üç avuç dut kurusu, birkaç parça pestil, biraz erik ku-
rusu… Hepsini naylonların içine doldurdum. “Hadi, gidelim,” dedim. 
Yemişleri peder gömülürken tabutuna koydum. Köylüleri ona özlemini 
çektiği yemişleri getirmişlerdi.

Ara sıra pederi ve köyünü anımsayınca ya da Anadolu’nun herhangi 
bir köyünün yakınından geçerken, hep gözümün önüne harman yerinde 
dövenin üstünde dönüp duran babam gelir.


