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Bilge Arslan
“Sessizliğin Ressamı” öyküsü
7. sınıf öğrencisi
Bursa, Özel Çakır İlköğretim Okulu 

“Bu hikâyeyi yazmamı sağlayan, sımsıcak bir bahar 
yağmurunda okuduğum gazete haberiydi.

Kendi kabilesinin dilini konuşamayan bir çocuğun haberi 
herkese çok ilginç gelebilirdi; ama ben onun yaşantısını merak 
edip gözlerimi sımsıkı yumdum ve Katanta’nın hayatını 
satırlarda yeşerttim. Bir de bahar yağmuru başlayınca 
düşündüm: Güneş ve yağmur bir arada olabiliyorsa biz niye 
olamıyoruz?

Neyse ki Katanta’yı hoş gören bir arkadaşı vardı…”

sessizliğin ressamı

Afrika’nın en ücra köşesinde, kendi halinde geçinen 
küçük bir kasabada bir hareketlilik, bir karmaşa vardı. 
Kameralar, patlayan flaşlar, mikrofonlar buradaki çıplak 
ayaklı çocukları ürkütmüştü. İlk defa böyle garip aletler 
görüyorlardı. Kabilenin tamamı gözlerini açmış, bu olan-
ları izliyordu. İlgi odağı, bir çocuktu. Tüm bu curcuna da 
onun içindi. Katanta için... Diğerleri gibi kara tenliydi o. 
İncecik parmakları, kirli elleri ve kömür gözleri vardı. 
Zavallıcık ne olduğunu anlayamamış, annesinin ellerine 
yapışmıştı. Annesiyse kara kara düşünüyordu. Katanta 
çok sağlıklı bir bebek olarak doğmuştu. Hatta normalin 
üzerinde bir gelişme göstermişti. Ne var ki her şey onun 
ilk kelimeleriyle başladı. İki yaşındaki Katanta kendi ka-
bilesinin dilini konuşmuyordu! Bambaşka, yabancı bir 
dille derdini anlatmaya çalıştı günlerce. Annesi önce 
bunun geçici olduğuna inandı. Hatta içine kötü ruhla-

İKİNcİlİk  
ödülü

Güçlü bir hayal gücüyle konuyu  
özgün bir biçimde işlemesi, 
anlatımının akıcılığı ve çocuk 
dünyasının renkliliğini  
yansıtması nedeniyle...
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rın kaçmış olabileceğini düşünüp bildiği tüm tütsüleri 
kullandı; ama ne çare. Çocukcağız ne söylenileni anla-
yabiliyor, ne de kendini ifade edebiliyordu. Katanta’nın 
annesi her ne kadar bu durumu saklamaya çalışsa da 
başarılı olamadı ve haber kısa sürede kabile reisinin 
kulağına gitti. Kabile reisi de bunun geçici olabileceğini 
düşündü. Bir süre bekleme kararı aldı. Olay tam gün-
demden düşmüşken yöreye gelen belgeselciler bu va-
kayı yine alevlendirdi. 

Katanta, belgeselciler konuşurken yerinden fırlayıp 
onların yanına gitmiş ve büyük bir istekle konuşmaya 
başlamıştı! İçindeki iletişimsizlikten kaynaklanan sert-
lik birden yumuşayıvermiş, kendini uçuyor gibi hisset-
mişti. Saatlerce konuştu, durumunu anlattı, içini döktü. 
Zavallı Katanta hiç durmadan yaptı bunları. Belgeselcile-
rin de ağzı bir karış açık kalmıştı. Bu nedenle oradan ay-
rıldıklarında bu haber tüm dünyada yayıldı. Ülkelerin en 
büyük hekimleri bunun çok nadir görülen bir durum 
olduğunu söylüyorlardı. Katanta özeldi... Ancak kendi 
kabilesi için bir utanç kaynağıydı. Bu olaylar üzerine 
kabile reisi Katanta’yı kabileden dışladı. Bu, bir erkeğin 
başına gelebilecek en kötü şeydi; çünkü kabileden dış-
lanan bir erkek, on yaşına geldiğinde oradan ayrılmalı 
ve kendine başka bir yerde hayat kurmalıydı. Maalesef 
Katanta da beş yıl sonra öyle yapacaktı... 

Zavallı anne düşlerinden sıyrıldığında kameraman-
lar eşyalarını toplamaya girişmiş, yavaş yavaş orayı terk 
ediyorlardı. Katanta çok mutsuzdu; çünkü yine konuşa-
cak kimsesi kalmamış, etrafında söylenenler anlamsız 
bir boşlukta sürüklenmeye başlamıştı. İleride oynayan 
çocukları seyrediyordu. Hepsi de kendisine bakıp gü-
lüyor ve kim bilir onunla ne alaylar ediyorlardı! Ah, bir 

anlayabilse, cevaplarını verecekti onlara; ama anlaya-
mıyordu işte. Boşu boşuna da kalplerini kırmak iste-
miyordu. Kabile reisi tarafından dışlandığı için hiç ar-
kadaşı yoktu. Herkes onun bir utanç kaynağı olduğunu 
biliyor, “O bizim soyumuzdan değil!” diyordu. Katanta 
usulca annesinin kollarına yattı. Güneş yavaş yavaş gök-
yüzünü kızıla boyamaya başlamıştı. Gece kuşları av-
lanmaya çıkarken uzaktan sırtlanların konuşmaları du-
yuluyordu. O sırada Katanta, Mida ile göz göze geldi. 
Yalnızca Mida adlı bu kız kendisiyle alay etmiyordu. 
Mida birkaç kez ona kabile dilini öğretmeye çalıştı; ama 
biraz zor oluyordu tabii. Katanta, Mida’ya gülümsedi. 
Mida da Katanta’ya. Daha sonra annesine kabile diliy-
le, “İyi geceler,” dedi Katanta. Bunu öğrenmişti. Öğren-
diklerini de sık sık kullanıyordu. Böylece daha fazla 
dikkat çekmediğini düşünüyordu.

Ertesi sabah herkesten erken kalkan Katanta her gün 
yaptığı gezilerinden birini yapmak için yola koyuldu. 
Etraftaki hayvanlara kendi diliyle bir şeyler fısıldıyor, 
onların kabilesinden olup olmadığını anlamaya çalışı-
yordu. Belki de bir köstebekti. Ellerine baktı. Bir kös-
tebeğe hiç benzemiyordu. “Ya da bir papağan!” dedi. 
“Evet, evet bir papağan olmalıyım,” diye geçirdi için-
den; ama gagası yoktu ki onun. Yine çaresizce olduğu 
yere çöktü. Gözünden akan yaş, toprağın üstündeki bir 
karıncanın üstüne düştü. “Hiç doğmamalıydım. Bir ka-
rınca olmalıydım ben,” diye düşündü zavallıcık. Sonra 
sırtında küçük bir el hissetti. Arkaya döndüğünde Mida 
en içten gülümsemesiyle yanında dikiliyordu. Elinde 
sarı bir saman kâğıdı ve bir kömür vardı. Tozlu yere 
oturup bir şeyler çizdi. Bu bir nehirdi. Ve sonra, “Da-
ka,” dedi. Katanta onun ne yapmak istediğini anlamış-
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tı. “Daka,” diye tekrarladı. Mida sevinçle ellerini çırptı. 
Yerde gezen bir örümceği gösterip, “Poşko,” dedi. Ka-
tanta tam bunu tekrarlayacakken Mida’nın annesi gelip 
kızı kolundan hırsla kavradı. Onu Katanta’nın yanından 
uzaklaştırdı. Giderken ayağıyla toz atmayı da ihmal et-
medi. Küçük Mida ağlayarak oradan uzaklaşıyordu. 
Katanta hüzünle yere dikti gözlerini. Kömürle güzel 
bir güneş çizdi. Güneşe gelen bir gözyaşı boyayı dağıt-
tı. Güneşin yanına da bir köstebek çizdi. Bunu Mida’ya 
hediye etmek için şortunun yanına sıkıştırdı. Oradan 
kalkıp anesine günlük işlerde yardımcı olmaya gitti. 

Gün boyunca bahar yağmurları dinmemişti. “Gü-
neş varken yağmurun yağması ne tuhaf şey,” diye dü-
şündü Katanta. Kabileyi bir yağmura, kendiniyse güne-
şe benzetti. İkisi bir arada olabiliyorsa, neden bu kendi 
kabilesinde geçerli değildi? 

İleride, ateşin etrafında burunlarına küpe takmış 
kadınlar dans ediyordu. Bugün bir kız başka bir ka-
bileden bir erkekle evlenecekti. Bu, büyük bir olaydı. 
Artık kardeş bir kabile vardı. Ateşin kıvrımları ince bir 
dumanla birlikte göğe yükseliyordu. Arkadaki bir as-
lan ailesi gölgede miskin miskin yatıyordu.

Katanta, manda sütünden yapılmış kaymağı iştahla 
midesine indirdi. Yere uzanıp gökyüzünde belirmeye 
başlayan aya baktı. Tıpkı bir peynir gibi yusyuvarlaktı 
ay, güneşin kardeşi gibiydi...

Katanta gözlerini açtığında hemen üstünde Mida’nın 
kafasını gördü. İyi kalpli kız eliyle gelmesini işaret edi-
yordu. Katanta uyku sersemliğiyle ayağa kalktı ve Mi-
da’nın peşine takıldı. Arada arkasına bakıp uyanan var 
mı diye kontrol etmeyi ihmal etmiyordu. Çadırların bi-
raz ilerisindeki küçük tepeyi aştılar. Tepenin ardında uç-

suz bucaksız bir düzlük uzanıyordu. Yemyeşildi. Üstün-
de kır çiçekleri dans ediyor ve gelenlere göz kırpıp 
güneşe selam veriyordu.

Bu doğal manzaranın tam ortasında bir adam vardı. 
Katanta bunu görünce duraladı. Mida onu elinden tut-
tu ve adama doğru koşmaya başladı. Adam onları fark 
ettiğinde içten bir gülümsemeyle ellerini açtı. Elleri bo-
ya olmuştu. Önünde bir tuval ve çok sayıda fırça var-
dı. Mida ona Katanta’yı gösterdi. Katanta adama bakı-
yor ve çizdiği resimle ileride görünen kanyonun tıpatıp 
aynı olduğunu şaşkınlıklar içinde izliyordu. Mida, bu 
ovaya sık sık gezmeye gelirdi ve bu yüzden gezgin res-
samla çok iyi arkadaş olmuşlardı. Öyle ki gezgin res-
sam çoğu resmini bu çayırda, Mida’nın yanında çizer-
di.

Mida, bu arkadaşlığını herkesten saklamıştı; ama 
şimdi en iyi arkadaşı Katanta, onun aynı zamanda sır-
daşı olmuştu. Mida, Katanta’ya konuşması gerektiğini 
anlatmaya çalışıyordu. Katanta çekinerek, “Merhaba!” 
dedi adama. Adam karşılık verdi. Katanta kulaklarına 
inanamıyordu. Kendi dilinde konuşan bir insanla kar-
şı karşıyaydı. Üstelik ilk defa birisi ona insan dışı bir 
varlıkmış gibi davranmıyordu. Hemen konuşmayı sür-
dürdü. “Burada ne yapıyorsunuz, bayım?” Adam küçük 
mavi gözleriyle gökyüzünü süzdü. “Bir gökkuşağının 
çıkmasını bekliyorum, evlat,” dedi. Belli ki resminde 
rengârenk bir ebemkuşağı olmasını istiyordu. Katanta, 
Mida’ya gülümsedi. O kadar mutluydu ki! Daha sonra 
şortundan, katladığı kâğıdı çıkardı ve adama göstere-
rek, “Boyalarınızı kullanabilir miyim?” dedi. Adam, bir 
gözüyle resme küçük bir bakış fırlattı. “Bunu sen mi 
çizdin?” dedi. “Evet efendim,” diye yanıtladı Katanta. 
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“İyi bir ressamsın,” diye sürdürdü adam. Eliyle boyala-
rı gösterip kullanabileceğini söyledi. Katanta elini he-
men mavi boyaya daldırdı ve nehri bir güzel boyadı. 
Köstebeği ise ince uçlu bir fırçayla renklendirdi. Daha 
sonra yanında duran Mida’ya resmi uzattı. Mida bem- 
beyaz dişleriyle gülümsedi ve resmi aldı. Onu kalbine 
bastırdı. Bu, kabilede değer verilen şeyler için yapılan 
bir hareketti. Ressam, Katanta’ya dönerek ilerleyen gün-
lerde kendisiyle çalışmak istediğini söyledi. Katanta’nın 
minik yüreği hiç bu kadar coşkulu çarpmamıştı. Yanla-
rındaki ağaçkakanın sesi kadar hızlıydı. Sevinçle başını 
salladı Katanta ve Mida ile çadırlarına döndüler. 

O günden sonra Katanta her gün gizlice çayıra gi-
dip bu ressamla çalıştı. O kadar yetenekliydi ki... Res-
sam kendi resimleriyle ilgilenmeyi bırakıp onu eğitme-
ye girişti. Katanta birbirinden güzel resimler yaptı. Önce 
manzaralar, çiçekler üzerinde çalıştı. Sevdiklerinin res-
mini yapmak ona doyumsuz bir mutluluk aşılıyordu. 
Daha sonra ilk portresini yaptı. O zamanlarda henüz 
sekiz yaşındaydı. Bu portre Mida’nın portresiydi. Mida, 
onların yanında dura dura bu dille ilgili bir şeyler öğ-
renmişti. Böylece Katanta ile daha kolay iletişim kurabi-
liyordu. Katanta’nın bu güzel günleri ne yazık ki kısa bir 
süre sonra bitecekti. 

O gün, Mida çadırından çıkmadı. Ağlamaktan göz-
leri kıpkırmızı olmuştu. Çığlık atıyordu. “Ben de onun-
la gideceğim!” diyordu. “Katanta’yla gideceğim.” Ancak 
annesinin bir bağrışıyla susmak zorunda kalıyordu. 
Katanta da Mida gibi çok üzgündü. En çok annesini ve 
Mida’yı özleyecekti. Yanına birkaç parça eşya aldı. An-
nesini ıslak yanaklarından öptü. Ona derin bir acıyla 
sarıldı. Mida son anda çadırdan fırlayıp onu kucakladı. 

Katanta’ya köstebek şeklinde bir taş verdi. Katanta Mi-
da’ya sarıldığında kalbinin üstünde onun kalbini du-
yuyordu. Artık zaman gelmişti ve Katanta oradan usul-
ca ayrıldı. Hiçbir iz bırakmadan ve sessizce... Ressamla 
da vedalaşmaya gitti. Bir an onun her zamanki yerin-
de olmadığını gördü. İçindeki acı daha da büyümüştü. 
Ancak sonra, “Katanta!” diye bir ses duydu. İleriye bak-
tığında ressamın, safari arabasına oturmuş, eşyalarını 
toplamış kendini beklediğini gördü. Koşarak yanına 
gitti. Ressam, “Benimle yaşamak ister misin?” dedi. “Yan-
lış hatırlamıyorsam bugün kabileden ayrılış günün.” Ka-
tanta’nın kulakları uğulduyor, hiçbir şey düşünemiyor-
du. “Siz ciddi misiniz?” diye sordu şaşkınlıkla. Ressam 
o içten gülümsemesiyle başını salladı. Katanta coşkuy-
la diğer koltuğa atladı. Araba doğduğu topraklardan 
uzaklaşırken bir aslan ailesi miskin miskin yatıyor ve 
buğulu gözlerle ona bakıyordu...

Yıllar yılları kovaladı. Katanta dünyaca ünlü bir res-
sam olmuştu. Paris’te yaşıyor ve inanılmaz bir hayat sü-
rüyordu. Ne var ki onun gönlünde yalnızca annesi ve 
Mida vardı. Annesinin öldüğünü tahmin ediyordu; ama 
Mida... Onu çok özlüyordu. En yakın dostuydu Mida. 
Elindeki köstebek taşı evirip çeviriyor, bir yandan da 
duvarda asılı Mida’nın portresine bakıyordu. Ustası çok 
yaşlıydı. Bu yüzden Katanta onu yalnız bırakmak iste-
miyordu; ama ustasının ısrarıyla doğduğu topraklara 
gitmeye karar verdi.

Birkaç günlük rüya gibi bir yolculuğun ardından 
oraya vardı. Katanta’nın kalbi bu sefer öyle hızlı çarpı-
yordu ki ağaçkakan bile ona yetişemezdi. Katanta, ara-
badan inip çayırın ortasında durdu. O kadar heyecan-
lıydı ki bir türlü gidemiyordu çadırlık alana. Rahatlamak 
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için her zaman yaptığı şeyi yaptı: Eşyalarını kurup re-
sim yapmaya başladı; ancak eli titrediğinden pek de ko-
lay olmuyordu bu. O sırada karşıda uzun boylu, kah-
verengi uzun saçlı bir kız belirdi. Katanta ayağa kalkıp 
ona baktı. Mida’yı tanımıştı. Ona doğru koşmaya baş-
ladı. Mida da Katanta’ya doğru... O esnada Katanta dü-
şünüyordu: Eğer Mida kendi farklılığı yüzünden ona 
yardım etmeseydi asla bu noktaya gelemezdi. Gökku-
şağı, yeni yeni oluşmaya başlıyor ve güneş hiç olmadı-
ğı kadar ışıyordu. Mida ve Katanta büyük bir sevgiyle 
sarıldılar birbirlerine. Katanta, kalbinin üstünde onun 
kalbini duyuyordu... ■ 

Ceren Kuran
“Bir Demet Çiçek” öyküsü
6. sınıf öğrencisi
İstanbul, Özel Şişli Terakki Vakfı İlköğretim Okulu 

“‘Bir Demet Çiçek’ adlı öyküyü yazarken iki şeyden çok 
etkilendim. Birincisi; Suzanne Collins’in yazdığı Açlık Oyunları 
adlı kitap serisiydi. Bu seriyi okurken ‘Bir gün bir kitap yazacak 
olursam anlatımımın Suzanne Collins gibi akıcı olmasını ve 
insanları hikâyenin içindeymiş gibi hissettirmesini isterim,’ 
demiştim ve öykümde bu dili kullanmaya çalıştım. İkinci 
olarak da, yardıma muhtaç insanların yaşamlarından çok 
etkilenirim. Her zaman onlara karşı hoşgörülü olunması 
gerektiğini düşünmüşümdür. Umarım öykümle bu duyguyu 
hissettirebilmişimdir.”

üçüNcülük  
ödülü

Yaş grubuna uygun bir algı 
ve dille, içten bir anlatımla, 
kısa öykülemenin başarılı  
bir örneği olması nedeniyle... 


