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Bu da Son Önsöz
Benim bir parçam mı? İstesen de ondan kopamazsın. Y ir
mili yaşları anımsamak bile olanaksız. Bir resim duruyor karşı du:
varda, yıllardır bakar durur! Kasketli bir liseli! ‘Beni oralarda b ı
rakıp çekip gittin’ dercesine!..
İşte o günlerde yazmıştım bu öyküleri. Ben mi, bir başkası
mı? Zaman zaman bir başkası değil miyiz? Ne ilgisi var benim 
le? Bıraktığım yerden nasıl yürüyüp geldiler bugüne bu öyküler?
Yadsıyamazsın, senin hepsi, kalem inle, daktilonla, sözcük söz
cük canlandırdığın insanlar, olaylar, aşklar... Kendi paranla bas
tırdığın küçük bir kitap ! Güzel eleştirilerle yazma savaşma böy
le atılmadın mı?
“Önce Ekmekler Bozuldu” diye bir başlamışsın, sürüp git
miş. Sonunda da, “H er şey ekmekle başladı, ekmekle bitecek”
demişsin... Bitti mi, bitecek mi? ekmek her dönemde aslan ağ
zında! Ekmek, yoksulun, güçsüzün, direnişin, vb. başkaldırm a
nın silahı... Kırklı yıllarda fırın önlerindeki itiş kakışta, kadın er
k i çoluk ÇOOAğlffi

bugim kîde de güncelliğini yitirmeyen

kutsal değer...
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“Önce Ekmekler Bozuldu” da bir gerçeğin düşünü, bir dü
şün gerçeğini vermek istedi o kasketli lise öğrencisi!.. Şimdi yeni
okurlara verecek mi yeni bir şeyler!..

Kaçmcıbaskı, belki onuncu, belki daha çok...

âiift-

yasmda kendine bir köşe bulmuş ya, daha ne ister? Yazarlar g i
der; kalırsa şiirler, öykülerdir kalacak, kalabilecek...
Hepsi bu...
O ktay A kbal
E ylül 2008

Önsöz
Bütün bunları ben mi yazdım? Bir yazar yetmiş beş yaşına
geldi mi o güzel çocukluk, ilkgençlik günlerine yabancı mı olur?
Anılar da eskimez mi? Hiç değilse biçim, anlam değiştirmez mi?
Ama yazılmışsa, basılmışsa, o günlerde herkese sunulmuşsa is
ter istemez bir şeyler kalacaktır yaşanmış, duyulmuş anılardan...
Ö n ce E km ekler Bozuldu 1946’da yayınlanan ilk kitabım. An
nemin sattığı Tophane’deki evin parasıyla bastırmıştım. İki yüz
liraya bin beş yüz tane. Her biri altmış kuruş. Kendim dağıtmıştım.
Şehzadebaşı’ndaki tütüncü altmış kuruşu çok görmüştü. “Kim
alır bu paraya?” demişti, yine de hatır için camın önüne koymuştu.
Kapağını Fahir Onger çizmişti, Y en ilik ler dergisinin ilk yayını,
ikinci kitap Samim Kocagöz’ün S ığınak ’ı oldu. H epsi bu kadar;
Necatigil, Birsel, Tirali ve benim ortak dergimiz ancak dört sayı
yaşayabilmiş, yayıncılık ise bir düş olarak kalmıştı.
Ö n ce E k m ek ler B ozuldu, daha kaim olabilirdi, ama dergi
lerde çıkmış başka öyküleri, düzyazı parçalarını kitaba alm a
mıştım. Kendime göre bir seçme yapmıştım. Şim di bu kitabın
lA lb t a t t
K o m M A nyoi” adlı yarım kalan ro
manımın parçalarını da bulacaksınız. On sekiz-yirmi yaşlarındaki

genç bir yazarlık heveslisinin duygusal seslenişleri. Tam altmış
yıl önceden...
Bu Ö n ce E km ekler B oz u ldu ’n u n yeni bir basımı. Günümüz
okurlarına bir şeyler duyurabilecek mİ? HİÇ dcğİİSC 40’ll yillâtlîl
bir belgesel anısı sayılsın isterim. O İkinci Dünya Savaşı’na gir
dik gireceğiz kuşkulan içinde çırpman bir İstanbul’da yazmak,
yaratmak tutkusuna kendini kaptırmış on sekiz-yirmi yaşlarındaki
bir gencin yaşantıları, düşleri, aşkları, um utları...
O ktay A kbal
1998
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Önsöz
Bir yazar kendi kitabından söz eder mi? Alışılmadık bir şey...
Ö n ce E km ekler B ozuldu'nun yeni basımını gözden geçirirken yıl
lar yıllar önceye gittim. Gitmek istedim. Ne var ki günümüzün
içine demir atmışız, kıpırdamak olanaksız. Geçmiş, geçmişte kal
dı. Anılar da eskidi, tükendi. Bambaşka biçimler aldı hepsi. “Önce
Ekmekler Bozuldu” öyküsünü yazdığımda tam 21 yaşında idim.
Yıl 1944... Savaşın en korkunç zamanı... 1941’de liseyi bitirmiştim.
Okullar nisanda tatil edildi. İstanbul boşaltıldı. Trenler, kent hal
kını Anadolu kasabalarına indirimli taşıyordu. İstanbul’da evler,
eşyalar ucuz ucuza satılıyordu. Alman orduları Balkanlar’a inmişti,
Yunanistan düşmüştü. Bulgaristan Nazilerle işbirliği yapmıştı. Tür
kiye kuşatılmıştı. Karartma gecelerinde, vesika ekmeğiyle ‘ken
di’ savaşımızı yaşıyorduk.
‘Önce ekmekler bozuldu, sonra her şey,’ diye başlar, ‘çün
kü dünyada savaş vardı. İnsanlar sebeplerini bilmeden, düşün
meden ölüyor, öldürüyorlardı,’ diye sürer o öykü... Bir yabancı
gibi okuyorum kendi yazdıklarımı şimdi. N erde yirm i yaşın kip ,

p\#vikİŞİ'> V M te n 1979’a (şimdi 1998) otuz beş yıl

var. Kişi olarak karşılaşsak geçmişimizin ‘in san ı ile, ne yapardık
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acaba? Bugün karşılaştığım genç yazarlarla, yirmisindeki yazın
t u tk u n larıyla konuşurken kendi yansımamı bulmak istediğim olur

arada... ‘Böyle miydim ben d e?’ derim. Eski resimler de bir an
lam taşımaz. Yirm ili yaşlar! Dünyayı egemenlîğİIUİ££ âht& ğM l'
zı sandığımız bir dönem! Yarınlar bizim olacak! Hep yarınlar,
yarınlar!..
“Bizler okulu bitireli yıllar oluyor. İhtiyarladığımızı bile du
yanlarımız var. Savaş, en iyi yıllarım ızı elimizden aldı, bizde en
kutsal olan şeyleri yok etti. Sabah akşam işimize gidiyor, geliyo
ruz. Yüksekokula girenlerimiz de oldu. Onlar da gençlikten çık
tılar. Hepimizi kötü düşünceler, çirkin duygular kapladı. Barış
günlerinin insanları artık yok. Nice tanıdığım insanların şimdi hep
si bana yabancı geliyor. İyileri kötü, cömertleri hasis, duygulu
ları katı yürekli oldular. Ah, o ekmeğin bozulması, insanların ma
yası muhakkak ki ekm ektir.”
Bağışlayın beni, kendi yapıtımdan söz ettiğim, alıntılar
yaptığım için... Ne var ki bir kuşağın, bir çağın yaşamıdır, duy
gulanm asıdır, yitirdiği değerli zamana acınmasıdır bu biraz da.
Bu yüzden değil mi “Önce Ekmekler Bozuldu”nun öykü olarak,
hiç değilse bir ad, bir simge olarak bunca yıldır etkisini sürdür
mesi... Yaşamdan, insan gerçeğinden koparılan bir parça, bir ke
sit, bir duyarlılık, bir anı olarak...
İlk öykülerimle son yazdıklarım arasmda bir ayrım varsa yıl
ların kazandırdığı belirli bir ustalığın ağır basmasıdır. Yoksa ben
o gençlik öykülerimin insanıyım yine. Ama bugün bu denli iç
ten olamam, bu denli yalın, bu denli açık, bu denli arı... Genç
liktir, gençliktedir en büyük güç. Ozanların, öykücülerin, sa
natçıların gençlik yapıtlarına bakın. Hep bu tazeliği, bu yenili
ği, bu içtenliği, bu bozulmamışlığı göreceksiniz... Sonraları, za
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man bizi yoğurur, evirir, çevirir, bir şeyler öğretir, birçok şeyle
ri de silip kazır üstümüzden, başka bir insan yapar bizleri... Daha
düzgün, daha başarılı, daha etkileyici, daha sağlamdır olgun yaş
yapıdan. Ama gençliğin havası yoktur artık. Ne yapalım, “Yaşadık
işte, suçumuz bu m u?” diye sorar kişi ilkgençik yıllarının ürün
lerine bakarken. “îy i ki yazmışım, iyi ki yaşadıklarımdan bir şey
ler koparmış, ak kâğıtlara koym uşum ,” der; pek de boşuna geç
memiş o yıllarım diye sevinç duyar. “H er şey ekmekle başladı,
ekmekle bitecek,” diyen yirmi bir yaşm insanına teşekkür etmek
istiyorum sizin önünüzde. O kişi, “ben”le ne denli ilişkili, ne den
li yakın, ne denli benzer, orası hiç mi hiç belli değil!..

O ktay Akbal
1979
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Once Ekm ekler Bozuldu

Önce E km ekler Bozuldu
Önce ekmekler bozuldu, sonra her şey... Çünkü yeryüzün
de savaş vardı. İnsanlar sebebini bilmeden, düşünmeden ölüyor,
öldürüyorlardı. Savaş kelimesi dünyanın her yerinde en çok kul
lanılan söz olmuştu. Radyolarda marşlar, nutuklar şaşkın insan
sürülerinin üzerine savruluyor, gazeteler korkuyla okunuyordu.
Tramvaylar, vapurlar sabahları, akşamları tıklım tıklım, daima ace
leci, sinirli, telaşlı b ir kalabalığı şehrin bir ucundan öteki ucuna
taşıyıp duruyorlardı.
İnsanlar kitle halinde olduğu gibi kişi olarak da başkalaştı
lar. Mesela savaştan önce bir insan işine gitmek için tramvay cad
desine çıktığı zaman ilk olarak gökyüzüne bakar, mavi olduğu
nu görünce sebepsiz bir sevinç duyar, vakti varsa ağaçlar altın
dan yürümeyi düşünür, adım ları kaldırım larda gezerken b irta
kım hayaller kurardı. Şimdiyse insanlar göğün mavi ya da siyah
olmasına aldırış bile etmiyorlardı. Hepsi yalnız kendini düşü
nüyordu. H ayal kurm ak artık geçmişte kalmıştı. Savaş zaten ilk
önce hayalleri yok etti.
Ben barış günlerinde lise öğrencisiydim. Günün erken sa-
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atlerinde kalkmam gerekirdi. Bense her sabah geç uyanırdım. Ace
le acele kahvaltımı eder, giyinir, sokağa fırlardım. Caddeden git
mek hoştur, insan başkalarını seyder, tramvayların gidiş gelişle
rini görür, vitrinlere bakar, gazetelerin başlıklarına, dergilerin kâ*
paklarına göz atar. Ama ben kestirme olduğu için arka sokakla
rına gitmek zorundaydım. Okul zaten uzakta değildi. Büyük ka
pıdan geçer geçmez kapıcı başını sallardı, zil henüz çalınmıştır,
anlardım. Hemen merdivenlerden tırmanıp sınıfa koşardım. Bi
raz sonra öğretmenimiz cebir dersine başlardı. Günün ilk dersi
iyi dinlenir, cebir de olsa... Teneffüslerde arkadaşların ellerinde
resimli, bol sayfalı dergiler görülürdü. Sinemadan, güzel kızlar
dan, iyi cins bacaklardan bahseden yazılar okunur, resimlere ba
kılırdı. Haftanın maçları üzerinde bahse girişilir, Fener’in mi, Ga
latasaray’ın mı kazanacağı üzerinde tartışılırdı. Neler düşünür_ dük? Neler hayal ederdik? Tabii herkesin hayali boyuna bosu
na göredir. Bizler lise öğrencileriydik, hayallerimiz vardı elbet
te. Dünyayı anladığımızı, her şeyi bildiğim izi sanıyorduk. Hele
aşk, her zamanki gibi içimizdeydi. Zaten günler aşkın yeryüzünde
saltanat sürdüğü günlerdi. Aşkın gene var olduğunu söyleyenler
var, ama yalan. Aşk artık yok. Aşk yeryüzünden kalktı. O, kur
şuna dizilen rehineler, üssüne dönmeyen pilotlarla beraber
dünyamızdan uzaklaştı.
Evet, işte o günler aşkın içimizde var olduğu mutlu bir çağ
dı. Hepimiz kendimize göre aşklarımızı yaşıyorduk. Mesela ar
kadaşım iki sınıf aşağıda bir kızla konuşuyordu. Ben de bazı ak
şamüstleri şehrin geniş caddelerinden birinde bir kızı beklem e
ye giderdim. O bazen gelir, bazen hiç görünmezdi. Ama ben her
defasında eve mesut dönerdim. Gelirse biraz dolaşır konuşur
duk. Bana nelerden bahsederdi; biraz her şeyden, sinemadan, ders-
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