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Uçan Trapezdeki Cesur Genç Adam ve Diğer Öyküler, 

William Saroyan’ın ilk kez 1934’te ABD, New York’ta Random 
House tarafından yayımlanan The Daring Young Man on the Flying 

Trapeze and Other Stories adlı eserinin çevirisidir. 
Bu, Saroyan’ın yayımlanmış ilk kitabı, kitaba adını veren 

“Uçan Trapezdeki Cesur Genç Adam” ise onun yayımlanmış 
ilk öyküsüdür. Bu öykü 1933’te Story dergisi tarafından kabul 

edildikten sonra Saroyan derginin editörlerine Ocak ayı boyunca her 
gün yeni bir öykü yazıp göndereceğini söyledi. Bu kitapta yer alan 

yirmi altı öykü onun 1933 Ocak ayı boyunca, bir anlamda yazarlıkta 
rüştünü ispatlamak için, yazdığı öykülerdir.

Yazarın 1964’te, kitabın Harcourt, Brace and World tarafından 
yayımlanan ve After 30 Years:The Daring Young Man on the Flying 

Trapeze başlığını taşıyan yeni baskısı için kaleme aldığı 
“Otuz Yıl Sonra” yazısına bu kitabın sonunda yer verdik (s. 229-382). 

Saroyan, 21 Ocak 1964’te yazmaya başladığı bu önsöz için kolları 
sıvarken, tıpkı 1934’te yaptığı gibi, yaklaşık bir ay boyunca her gün bir 

öykü yazmayı kafasına koydu. Otuz sekiz bölümden oluşan önsözün 
her bölümünün sonunda o gün hangi öyküyü veya öyküleri yazmış 

olduğuna dair not düştü. Bu önsöz, yazarlık hayatında otuzuncu yılına 
basmış William Saroyan’ın edebiyata bakışına, kendi yazını ve
 yazarlığı hakkında düşüncelerine ve geride bıraktığı otuz yılı 

nasıl gördüğüne dair etraflı bir bilgi sunmakta.
Kitapta yer alan, “Uçan Trapezdeki Cesur Genç Adam”, 

“Yetmiş Bin Süryani”, “Ben, Dünyada”, “Soğuk Bir Gün, “Sevgili 
Greta Garbo” ve “Savaş” Yetmiş Bin Süryani (İstanbul: Aras, 2004); 
“Çoban Kızı” ise Ödlekler Cesurdur (İstanbul: Aras, 2002) adlı öykü 

derlemelerinden alınmıştır. Bahsi geçen öyküler 
Ohannes Kılıçdağı tarafından çevrilmiştir.

Çevirmenin veya yayıncının notları metinde (*) işaretiyle verildi.
Türkçe yaz›mda Ömer As›m Aksoy’un Ana Yaz›m K›lavuzu

(Epsilon Yay.) temel al›nd›, Necmiye Alpay’›n 
Türkçe Sorunlar› K›lavuzu’ndan (Metis Yay.) 
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Wil li am Sa ro yan

Wil li am Sa ro yan, Bit lis’ten Ame ri ka’ya göç et miş Er
me ni bir ai le nin, ora da do €an ilk fer di ola rak 31 A€us tos 
1908’de Ka li for ni ya eya le ti nin Fres no ka sa ba s›n da dün ya
ya gel di. Bir Pres bi ter yen ra hi bi olan ba ba s›, Sa ro yan üç 
ya ş›n day ken ölün ce, an ne si, Sa ro yan’› ve üç kar de şi ni ye
tim ha ne ye ver mek zo run da kal d›. Ye tim ha ne de ge çi ri len 
beş y›l dan son ra ço cuk lar an ne le ri ne ka vu şa rak Fres no’da 
ye ni den bir ara ya gel di ler.

E€i tim sis te miy le y›l d› z› bir tür lü ba r›ş ma yan Sa ro yan 
on beş ya ş›n da oku lu bıraktı. Ara la r›n da ce na ze iş le ri nin 
de bu lun du €u, in sa na pek de il ham ver me yen bir çok iş
te ça l›ş t›. As›l he de fi ya zar ol mak t›, bu nun için bir yan
dan öy kü ler yazmayı sürdürdü. Ancak öy kü le ri edi törler 
ta ra f›n dan ge ri çev ri li yor du. Yaz mak tan artık vaz geç mek 
üze rey ken, aç l›k tan öl eyazan genç bir ya za r› an la tan “Uçan 
Trapezdeki Cesur Genç Adam” ad l› öy kü sü 1933’te Story 
der gi si ta ra f›n dan ka bul edil di. Bu, Sa ro yan için bir dö
nüm nok ta s›y d›. Der gi nin edi tör le rin den herhangi bir ta
lep al ma d› €› hal de, on la ra, 1934 y› l› n›n Ocak ay› bo yun ca 
her gün ye ni bir öy kü gön de re ce €i ni yaz d›. Gön der di de. 
K› sa sü re de öy kü le ri The Ame ri can Mer cury, Har per’s, The 
Ya le Re vi ew, Scrib ner’s, The At lan tic Monthly gi bi der gi ler de 
ya y›m lan ma ya baş la d›. 1934 y› l› n›n Ekim ay›n da Ran dom 
Ho use yayınevi Sa ro yan’›n Uçan Trapezdeki Cesur Genç 
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Adam ve Diğer Öyküler isim li ki ta b› n› ya y›mla ma ya ha z›r d›. 
Ki tap o y› l›n en çok sa tan öy kü ki ta b› ol du. Sa ro yan ede bi
yat dün ya s› nın ortasına bir bom ba gi bi düş müş tü.

Sonrasında hep yaz d›, yaz mak tan ve gez mek ten baş
ka bir iş yap ma d›. Bir sü re Pa ris’te ya şa d›. ‹ç ki ve ku mar 
al›ş kan l› €› yü zün den iniş li ç› k›ş l› bir gra fik gös ter se de el li 
se ne yi aşan, ba şa r› l› ve üret ken bir ka ri yer or ta ya koy du. 
1939’ da En Güzel Günlerin ad l› oyu nuy la Pu lit zer Ödü
lü’nü ka zan d› ama bu ese ri nin di €er le rin den ne da ha iyi ne 
de da ha kö tü ol du €u nu söy le ye rek ödü lü red det ti.

Sa ro yan ömrü bo yun ca alt m› ş› aş k›n ki tap –öy kü, oyun 
ve ro man– yaz d›. Düz ya z› da ken di ne öz gü bir tarz ya rat t›. 
Ak› c›, ko nu şur gi bi, coş ku do lu bu edebi tarz ken di ad›y la 
“Sa ro ya nesk” ola rak an› l›r ol du.

Ken di si nin de söy le di €i gi bi, öy kü le rin de tek bir şe yi 
an la ttı: İn sa n›. Ya zar ken iç ten ve ya l›n d›. Onun eser le rin
de, süs lü ta bir ler, söz oyun la r› ara mak bo şu nay d›, çünkü 
as lo lan, öy kü nün bü tü nü ve ko nusuydu.

Wil li am Sa ro yan, kla sik ta bir le h›z l› bir ha yat ya şa d›. 
Dün ya y› ve 1964’te geldiği Türkiye’de ata yur du Bit lis’i 
gez di, ev len di, bo şan d›, son ra ay n› ka d›n la tek rar ev len di, 
son ra yi ne bo şan d›. 1981’de, do€ du €u yer de, Fres no’da öl
dü €ün de, ad› Ame ri kan ede bi ya t› n›n en iyi öy kü, roman 
ve oyun ya zar la r› ara s› na çok tan ya z›l m›ş t›.

Kök le ri ne ve ata la r› n›n kül tü rü ne ba€ l› l› €›y la, 1935’te, 
Av ru pa ge zi si nin bir du ra €› ola rak Sov yet Er me nis ta n›’n› 
zi ya ret et ti. 1978’de ki üçün cü ve son zi ya re tin de, dost la
r›y la bir lik te ora da yet mi şin ci yaş gü nü nü kut ladı. Va si ye ti 
üze ri ne, na aş› n›n bir bö lü mü Eri van’da ki ün lü ler pan te
onu na gö mü ldü.
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BİRİNCİ BASKIYA 

Önsöz

Birinci baskıya bu önsözü yazmaktaki amacım, bu kita
bın ikinci bir baskı yapması halinde, birinci baskının önsö
zünde söylediklerimi açıklayarak ve bu zaman zarfında ne
ler yaptığım vesaire konusunda iki çift söz ekleyerek ikinci 
baskıya da bir önsöz yazabilmek. 

Kitabın üçüncü bir baskı yapması halinde, niyetim 
üçüncü baskıya da birinci ve ikinci basıkların önsözlerinde 
yazdıklarımı kapsayan bir önsöz yazmak, ayrıca, bu kitabın 
her yeni baskısına bir önsöz yazmak, ta ki ölene kadar. On
dan sonra, inşallah çocuklarım ve torunlarım olursa, bu 
geleneği onlar sürdürürler artık. 

Kitabın kaç nüshasının satılacağını bilmediğim için bu 
ilk önsözde yapabileceğim tek şey, nasıl oldu da bu öyküle
ri yazmaya başladığımdan bahsetmek.

Yıllar önce, doğduğum kasabada etraflı bir okul eğitimi 
görürken, öykülerin, bazı insanların (tuhaf bir sebepten 
dolayı) yüzyıllardır anlatageldiği tuhaf şeyler olduğunu ve 
öykü yazmanın belli bazı kuralları olduğunu öğrendim.

Derhal, Ring Lardner’ınkiler dahil, bütün klasik kural
ları incelemeye başladım ve sonunda bu kuralların yanlış 
olduğunu keşfettim.

Sorun şuydu ki, bu kurallar beni saf dışı bırakmaktaydı 
ve bana kalırsa, bu olaydaki en önemli unsur bendim, do
layısıyla bazı yeni kurallar koydum.
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Birinci Kural’ı on bir yaşında, dördüncü sınıftayken 
yerli yersiz konuştuğum ve söylediklerimde ciddi olduğum 
için beni eve yolladıklarında yazdım.

Başkalarının koyduğu kuralları asla kaale alma, diye 
yazdım. Bu kuralları kendilerini korumak için koyuyorlar, 
hepsinin canı cehenneme. (O gün çok kızmıştım.)

Birkaç ay sonra, bir sansasyon yaratan İkinci Kural’ı 
keşfettim. En azından benim için bir sansasyon yaratmıştı. 
Kural şuydu: Edgar Allan Poe’yu ve O. Henry’yi boş ver 
ve içinden geldiği türde öyküler yaz. Şimdiye kadar yazmış 
olan kim var kim yok boş ver.

O zamandan beri dört kural daha ekledim ve bu kadarı 
yeterli bence. Bazen kurallarla hiç uğraşmam bile, oturur 
yazarım. Ara sıra da ayakta dikilir yazarım.

Üçüncü Kural’ım şuydu: Daktilo kullanmayı öğren ki 
öyküleri Zane Grey kadar hızlı yazabilesin.

Bu en iyi kurallarımdan biridir.
Ancak, her iyi yazarın da söyleyeceği gibi, bir sisteme 

dayalı olmayan kurallar büsbütün yetersizdir. “Büsbütün” 
es geçilirse cümle anlamını kaybetmez, ama mümkün ol
duğunca araya bir “büsbütün” sıkıştırmak daima daha 
hoştur. Bütün başarılı yazarlar, bir kelimenin kendi başına 
yeterince bir anlamı olmadığını, dolayısıyla bir kelimenin 
anlamını başka bir kelimenin yardımıyla vurgulamanın en 
iyi yöntem olduğunu düşünürler. Kimi yazarlar masum 
bir kelimeye dört, hatta beş başka kelimeyle yardım ede
cek kadar ileri gider ve bu yardımseverlik yüzünden bazen 
masum bir kelimeyi öldürürler ve hiç sıfat bilmeyen cahil 
bir yazarın iyi kalplilik yüzünden öldürülmüş bu kelimeyi 
canlandırması yıllar sürer. 

Her neyse, bu öyküler bir kompozisyon yönteminin 
sonucu.
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Buna Festival veya Faşist kompozisyon yöntemi adını 
taktım, olay şu:

Yazar olmayan biri, bir yazar olmak istemeye başlar ve 
on yıl boyunca bunu istemeye devam eder, ve bu meyan
da bütün akrabalarını ve arkadaşlarını ve hatta kendini 
gerçekten de bir yazar olduğuna ikna etmiştir, ama hiçbir 
şey yazmış değildir ve artık bir oğlan çocuğu olmaktan çık
mıştır, dolayısıyla kaygılanmaya başlar. Bir sisteme ihtiyacı 
vardır artık. Bazı bilirkişiler on beş kadar ayrı sistem ol
duğunu iddia ederler, ama aslında sadece iki tane vardır: 
(1) Anatole France veya Alexandre Dumas veya başka biri 
gibi yazmaya karar verebilirsiniz, ya da (2) bir yazar oldu
ğunuzu unutmaya karar verip, daktilonun başına oturarak 
kâğıda bir bir, elinizden geldiğince iyi bir şekilde, kelime
ler dökmeye karar verebilirsiniz – buradan da üslup konu
suna geliyorum.

Üslup konusu her zaman ihtilafa neden olur, ama be
nim için bu ABC kadar basittir, hatta daha basit.

Bir yazar olsa olsa şu iki üsluptan birine sahiptir: Ya 
ölümün kaçınılmaz olduğunu ima eden bir tarzda yazabi
lir, ya da ölümün kaçınılmaz olmadığını ima eden bir tarz
da yazabilir. Yazarların şimdiye kadar kullandığı her üslup, 
ölüme karşı takınılan bu iki tavırdan ya birinin ya ötekinin 
etkisi altındadır.

Sizin ve hayatta olan diğer herkesin eninde sonunda 
öleceğine inanır gibi yazarsanız, gayet samimi bir üslupla 
yazma şansınız yüksektir. Yoksa ya övüngen ya da yumu
şak olmaya meyillisiniz demektir. Öte yandan, budala du
rumuna düşmemek için, ölümün kaçınılmaz olduğu kadar 
yaşamın da kaçınılmaz olduğuna inanmanız gerekir. Yani, 
dünya da kaçınılmazdır, insanlar ve diğer canlılar da kaçı
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nılmazdır, ama hiçbir insan dünya yüzünde uzun bir süre 
kalamaz. Bu konuda melodramatik olarak trajik olmaya 
gerek yoktur. Hatta, canınızın istediği kadar eğlendirici de 
olabilirsiniz. Esasen mizahi şeylerden biridir bu ve çeşit çe
şit güldürme olasılıklarıyla doludur. Hayattaki insanların 
ölülerden pek de farklı olmadığını unutmazsanız, belki de, 
ölülerden pek farklı olmadıklarını düşünmediğiniz takdir
de algılamayabileceğiniz bir sürü gülünç şey algılarsınız hal 
ve tavırlarında.

Ama bence bir yazara verilebilecek en sağlam tavsiye 
şudur: Derin derin nefes alıp vermeyi, yediğiniz yemeğin 
gerçekten tadına varmayı, uyuduğunuz zaman gerçekten 
uyumayı öğrenmeye çalışın. Elinizden geldiğince büsbü
tün, var gücünüzle canlı olmaya çalışın ve güldüğünüzde 
deli gibi gülün, kızdığınızda iyice kızın. Canlı olmaya çalı
şın. Nasıl olsa çok geçmeden öleceksiniz.

Editörün notu: William Saroyan, Uçan Trapezdeki Cesur Genç 
Adam’ın birinci baskısı için yazdığı önsözdeki sözüne sadık kaldı 
ve kitaba sahiden de her baskıda yeni bir önsöz yazdı. Bunlar 
arasında en ilgi çekici ve hacimli olanı, kitabın 1964’teki 30. yıl 
baskısı için kaleme aldığıdır. Aradan tam otuz yıl geçmişti, artık 
genç bir yazar değildi ve bu yeni metinde Saroyan, ilk baskıdaki 
önsözde yazdıklarını açıklıyor, aradan geçen zamanda neler yap
tığını anlatıyor ve edebiyata, ustası olduğu öykü türüne, yazarlı
ğa ve de yazarlara nasıl yaklaştığını her zamanki samimiyetiyle 
ortaya koyuyordu, bir yandan da adeta otuz yıl daha genç olan 
kendiyle, o heyecanlı delikanlıyla konuşuyordu. Bir yazarın iç 
dünyasını açık yüreklilikle açtığı bu uzunca tiradı öykülerden 
önce okumak isteyen meraklı ve Saroyansever okur, buradan 
doğrudan 229. sayfaya gidebilir.
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Uçan Trapezdeki Cesur Genç Adam 

I. UYKU

Sonsuz boşluklara uzanm›ş ama uyan›k, kahkaha, neşe, 
hiciv, her şeyin sonu, Roma’n›n ve evet Babil’in, kenet
lenmiş dişler, hat›ralar, volkan s›cakl›¤›, Paris sokaklar›, 
Eriha düzlükleri, t›pk› yaln›zl›kta kayan bir sürüngen gibi, 
suluboya resimlerden bir galeri, deniz ve bir bal›kla göz
leri, senfoni, Eyfel Kulesi’nin köşesinde bir masa, opera 
binas›nda caz, çalar saat ve k›yametin step dans›, bir a¤açla 
konuşma, Nil Nehri, Kansas’a giden Cadillac kupe, Dos
toyevski’nin kükremesi ve kara güneş.

Bu dünya, yaşayan birinin yüzü, a¤›rl›¤› olmayan şekil, 
karlar üzerinde a¤lamak, beyaz müzik, kâinat›n iki kat› bü
yüklü¤ünde bir çiçek, kara bulutlar, kafese kapat›lm›ş pan
terin sabit bak›ş›, ölümün olmad›¤› mekân, s›val› kollar›yla 
ekmek pişiren Mr. Eliot, Flaubert ve Guy de Maupassant, 
zamans›z tefsirin sessiz kafiyesi, Finlandiya, cilal› ve kay
gan matematik, t›pk› dişe tak›lm›ş yeşil so¤an gibi, Kudüs, 
ç›kmaz yol.

‹nsan›n iç şark›s›, görülmeyen ama belli belirsiz sezilen 
birinin sinsi f›s›lt›s›, m›s›r tarlas›nda f›rt›na, satranç, krali
çeyi susturun, kral, Karl Franz, kara Titanik, a¤layan Mr. 
Chaplin, Stalin, Hitler, bir Yahudi kalabal›¤›, yar›n pazar
tesi, sokaklarda dans yok.

Yaşam›n süratli bir an›: Bitti, tekrar dünya.
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II. UYANMA

Genç adam (yaşayan) giyindi, t›raş oldu, aynada ken
dine gülümsedi. “Çok yak›ş›ks›z,” dedi, “Nerede benim 
kravat›m?” (Sadece bir kravat› vard›). Kahve ve gri gök
yüzü, Pasifik Okyanusu’nun sisi, yoldan geçen tramvay›n 
v›z›lt›s›, şehre giden insanlar, gene vakit geldi, gün, nesir 
ve şiir. H›zla merdivenlerden soka¤a indi ve yürümeye baş
lad›, birden şunlar› düşündü: Yaşad›¤›m›z›n fark›na sadece 
uykudayken varabiliyoruz. Sadece o s›rada, yani yaşayan ölü 
durumundayken, kendimizle ve öteki dünyayla, Tanr›’yla ve 
azizlerle, babalar›m›z›n suretiyle, uzakta kalm›ş anlar›n asl›yla 
buluşuyoruz, sadece orada as›rlar bir ana s›¤›yor, enginler min-
nac›k oluyor, gözle görülebilir bir sonsuzluk atom haline geliyor.

Olabildi¤ince uyan›k yürümeye başlad›, topuklar›ndan 
belirgin bir ses ç›kar›yor, gözleri sokaklar›n ve binalar›n 
yüzeysel gerçe¤ini alg›l›yordu, as›l gerçekli¤in önemsiz k›s
m›n›. Elinde olmadan zihninden şark› söylemeye başlad›, 
Süzülüyor havada büyük bir kolayl›kla, uçan trapezdeki cesur 
genç adam, sonra varl›¤›n›n olanca gücüyle bir kahkaha 
koyverdi. Gerçekten görkemli bir sabaht›: Gri, so¤uk ve 
neşesiz, ruh zindeli¤i için uygun bir sabah, “Ah, Edgar Gu
est,” dedi, “müzi¤ini ne kadar özledim.”

Caddenin kenar›ndaki su olu¤unda, 1923 tarihli bir 
bozuk para gördü, bir sent, avucuna koyup yak›ndan bakt›, 
o y›l› an›msay›p, profili paran›n üstüne bas›lm›ş olan Lin
coln’ü düşündü. ‹nsan bir sentle hemen hiçbir şey yapa
mazd›. “Bir otomobil sat›n al›r›m,” diye düşündü. “Kendi
me züppe giysiler al›r, otel orospular›n› ziyarete gider, yer 
içer, sonra da sükûnete geri dönerim. Ya da paray› otoma
tik tart› makinesine atar, tart›l›r›m.”
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Fakir olmak güzel ve Komünist – ama aç olmak kor
kunç. Ne kadar da iştahl›lar, yiyece¤e nas›l da düşkünler! 
Boş mideler. Yiyece¤e ne kadar ihtiyac› oldu¤unu an›m
sad›. Bütün ö¤ünleri ekmek, kahve ve sigaradan ibaretti ve 
art›k ekme¤i de kalmam›şt›. Do¤rusu, ekmeksiz kahve asla 
bir akşam yeme¤i olamaz. Parkta, ›spanak gibi pişirilebile
cek cinste bir ot da yok.

Do¤ruyu söylemek gerekirse, açl›ktan ölmek üzereydi, 
ama ölmeden önce okumas› gereken daha çok kitap vard›. 
Brooklyn’deki bir hastanede gördü¤ü hasta genç ‹talyan 
tezgâhtar› hat›rlad›. ‹talyan umutsuzca, “Ölmeden önce 
Kaliforniya’y› görmeyi arzuluyorum,” diyordu. “En az›n
dan Hamlet’i bir kere daha okumal›y›m ya da belki Huck-
leberry Finn’i,” diye içtenlikle düşündü.

O anda, ölüm düşüncesi akl›na gelince adamak›ll› 
uyand›. Uyan›kl›k art›k sürekli bir şok halini alm›şt›. “Genç 
bir adam, neredeyse kimsenin dikkatini bile çekmeden 
ölüp gidebilir,” diye düşündü ve hâlâ yar› yar›ya açt›. Su ve 
edebiyat iyiydi, yapay birçok boşlu¤u dolduruyorlard› ama 
yeterli de¤illerdi. Keşke para için yapabilece¤i bir iş olsayd›, 
ticaretle ilgili küçük bir iş. Keşke onu gün boyu bir ma
saya oturtsalar ve al›ş sat›ş rakamlar›yla toplama, ç›karma, 
çarpma, bölme yapt›rsalar, belki o zaman ölmezdi. Yiyecek 
al›rd›, her çeşit yiyecek: Norveç, ‹talya ve Fransa’dan hiç 
tad›lmam›ş pahal› yiyecekler, her çeşit dana eti, kuzu eti, 
bal›k, peynir, üzüm, incir, armut, elma, kavun; bu yiyecek
lere tapard›, ta açl›¤›n› giderene dek. Bir taba¤a iki siyah 
incir, büyük sar› bir armut, bir yeşil elma ve onlar›n yan›na 
da bir demet k›rm›z› üzüm koyard›. Bir kavun diliminin ko
kusunu saatlerce içine çekerdi. Büyük kahverengi Frans›z 
ekme¤i, her çeşit sebze, et al›rd›, yani hayat› sat›n al›rd›.
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