
Düfllerimin en anlaml›s›na –T›ls›m’a... 
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Kimi geceler düfllerimde yine o günlere dönüyorum.
O soka¤a, o eve, sisler aras›ndaki o insanlara. Sabaha
de¤in gülümsüyoruz birbirimize; ama olanlardan hiç
konuflmuyoruz –t›pk› söz verdi¤imiz gibi. En yak›nla-
r›m›zdan bile saklad›¤›m›z, sararm›fl bir foto¤rafta
hüzünle gülümseyen bir adam›n s›r dolu serüveni bizi
yeniden içine çekiyor. Çok uzaklardan gölün u¤ultusu
duyuluyor, ürperiyoruz ve her fley yeniden bafll›yor...

Uzak denizlerin h›rç›n dilini konuflabilen cesur
bir kaptan ya da gizem dolu olaylar› hemen çözebilen
bir dedektif olmay› her fleyden çok istedi¤im zaman-
lard›. Henüz on üç yafl›ndayd›m. Bilinmedik flark›lar
söyleyen yeryüzünü dinlemekten büyük zevk duyu-
yordum. 

O günlerde, ömrüm boyunca sevgiyle hat›rlaya-
ca¤›m iki kifli girdi yaflam›ma. Günlerimi, biraz tuhaf,
biraz ürpertici, ama yine de uyanmak istemeyece¤iniz
bir düflün büyülü ça¤r›s›yla dolduran iki kifli... ‹kisi de
bilinmeyen bir yerden gelip, uzun zamand›r kimsenin
oturmad›¤› eski eve yerlefltiler. Sokak lambas›n›n ›fl›¤›
alt›nda, ölü krallar›n flatosuna benzeyen eve... Önce,
nefleli bir flark›y› and›ran ve daha yafll› olan› geldi.
Bir süre sonra da, karanl›ktaki f›s›lt›lara benzeyen ve
daha genç olan›...
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O yaz tatilim de, t›pk› daha öncekiler gibi bafllam›flt›
–kedileri bile periflan eden bir s›cak ve her yeri ku-
flatan bir uyufluklukla... Tatilin üçüncü ya da dör-
düncü günüydü san›r›m. Halam yerleri cilalamakla
u¤raflt›¤›ndan, ayak alt›nda dolaflmam› istemiyordu.
Bisikletimi al›p soka¤a ç›kt›m. “Bilye” kap›lar›n›n
önünde oturuyordu. Bilye oynamak, sevdi¤i ve anla-
d›¤› tek oyun oldu¤undan, ona bu ismi takm›flt›k.
Benden iki yafl küçük oldu¤una inanmak zordu. Ufak
tefek, çekingen ve ço¤unlukla karamsard›. O zaman-
lar bana da “Büyüteç” derlerdi –her fleyi merak edip
burnumu soktu¤um ve sürekli dedektif öyküleri oku-
du¤um için.

Yüzünde s›k›nt›l› bir ifadeyle karfl›ya bakan

Ölü Krallar›n 
fiatosunda
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Bilye’nin omuzuna dokundum. “Haydi gel, bisikletle-
rimizi al›p göl k›y›s›na inelim.”

Bilye k›m›ldamadan karfl›ya bakmay› sürdürdü. 
“Ne var? Nereye bak›yorsun öyle?”
Sokak lambas›n›n arkas›nda kalan, terk edilmifl

eski evi iflaret etti ürkek ürkek.
“Pencerede birini gördü¤üme tüm bilyelerim

üzerine yemin ederim.”
“fiimdi, saçmalad›n. Böyle her yan› dökülen bir

eve kim tafl›n›r?” diyordum ki, yüzünü göremedi¤i-
miz biri pencereyi aç›verdi. 

Pencere sanki soka¤a de¤il de, bizim girmemiz
için gizemli bir dehlize aç›lm›flt›. Ama ne yaz›k ki, da-
ha fazla izlememize f›rsat kalmadan, cila iflini bitir-
mifl olan halam ortaya ç›k›verdi ve eski bir arkada-
fl›n› ziyarete gitmek üzere beni de al›p götürdü.

O gece, yap›m›na bir iki gün önce bafllad›¤›m
karton yelkenliyle u¤rafl›rken, akl›m sürekli eski evde
ve –oraya tafl›nd›¤›na göre– deli ya da zavall› oldu¤u-
nu düflündü¤üm yeni komflumuzdayd›. Pencereye
gidip, el fenerini Bilye’nin penceresine do¤ru tut-
tum. Bilye hemen göründü. Feneri iki kez yukar›dan
afla¤›ya do¤ru sallayarak iflaret verdim. Bu, önemli
bir olay oldu¤unda kulland›¤›m›z, “sabah erkenden
kap›ya ç›k” anlam›ndaki flifreydi. 

En s›k› arkadafl›m Efe’ye de haber vermek is-
terdim. Ne var ki, tam üç günlük soka¤a ç›kmama
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cezas› alm›flt›. Bence ceza gerektirecek bir suç iflle-
memiflti gerçi ya –Askercilik oynarken k›z kardeflinin
saçlar›n› kökünden kesivermiflti, o kadar. Askerlerin
saçlar› k›sac›k de¤il midir zaten? K›zca¤›z, yeni saç
modeliyle epey de¤iflik görünüyordu ve olanlar› ba-
na anlat›rken, annesine anlat›yormuflças›na a¤lama-
ya bafllam›flt›. 

Ertesi sabah, halam uyan›p da beni yakalamadan,
bir an önce soka¤a ç›kmaya çal›fl›yordum ki, Bay
Bisküvi yüzünden az kals›n yakay› ele verecektim. 

“Bay Bisküvi, çabuk yerine dön ve beni rahat
b›rak!” 

Sözlerime al›nd›¤›n› belirten bir bak›flla yan›t-
lad› beni. 

Bay Bisküvi, efli bulunmaz bir ‹skoç çoban kö-
pe¤iydi. ‹ki ayl›kken bizim eve gelmifl; gelir gelmez
de, bisküvilerin durdu¤u teneke kutunun içine dal›p,
bisküvilerin hepsini birden yeme¤e kalk›flm›flt›. Bay
Bisküvi ad›n› da böyle kazanm›flt› iflte. Ama, art›k ol-
gunlaflm›flt›. Yedi yafl›ndayd›. ‹nsan yafl›yla hesaplan-
d›¤›nda k›rk dokuzunda yani. Bu yüzden de, kafas›n›
oyun oynamaktan çok, beni ve halam› korumaya
takm›flt›. Onu çok severdim. Bir de ara s›ra planlar›-
m› mahvetmeye kalkmasayd› keflke! 

D›flar› ç›kar ç›kmaz, elleri cebinde sab›rs›z sa-
b›rs›z çevresine bak›nan Bilye’yi gördüm. Onun ka-

Ölü Krallar›n fiatosunda 13

HGCocuklari ic 10,baski  4/11/12  4:14 PM  Page 13



dar sessiz bir çocuk için cesareti hiç de fena de¤ildi
hani.

Beni fark edince, hemen do¤ruldu. “Ne oldu,
anlat çabuk!” dedi heyecanla.

“fiimdi, henüz herkes uykudayken, eski eve gi-
dip, tafl›nan›n kim oldu¤unu ö¤renmeliyiz,” dedim.

“Nas›l olsa soka¤a ç›kacak. O zaman görürüz.”
“Düflünsene, ya delinin biriyse! Belki ailesi onu

herkesten saklamak için oraya kapatm›flt›r,” dedim
kendimden çok emin bir sesle.

Bilye bir türlü karar veremiyordu. 
“Baflkas›n›n evine gizlice girmek sayg›s›zl›kt›r,”

dedi.
“O zaman, evine dönüp küçük bilyelerinle oyna

sen!” diyerek, eski eve do¤ru yürümeye bafllad›m. 
Birkaç ad›m sonra Bilye koflup yetiflti bana. Yü-

zünün hali görülmeye de¤erdi do¤rusu.
Oturdu¤umuz sokak; bahçelerle çevrili, ikifler

üçer katl› flirin evleri, küçük tafllardan örülü kald›-
r›mlar› ve soka¤›n ucunda yaz tatili nedeniyle kapal›
okulumuzla herkesin sevimli bulaca¤› tipte bir yerdi.
Ay, cüce bir büyücü gibi ortaya ç›k›p da her fleye
istedi¤i görünüflü vermeye, insanlara türlü oyunlar
oynamaya bafllad›¤› zaman, eski evin üstüne sokak
lambas›n›n ›fl›¤› vururdu. Büyükler hemen bundan
yararlan›r; çocuklar›n›, e¤er uslu durmazlarsa, o ev-
de yaflayan korkunç yarat›¤a vermekle korkutur-
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lard›. Oysa, çocuklar gün boyu, eski evle ilgili çok da-
ha korkunç öyküler anlat›rlard› birbirlerine. Tabii,
büyüklerin bundan haberi yoktu.

Mahalledeki çocuklar›n hepsi için, oyun ve düfl
dolu bir sand›km›fl gibi heyecan verici ve bir kor-
san›n suç kokan gözleriymifl gibi ürkütücü olan eski
eve birisi yerleflmiflti iflte sonunda. Kesinlikle tuhaf
birisi... Kim oldu¤unu ilk keflfedenler de, Bilye’yle
ben olacakt›k.

Tahtalar› çürümüfl, boyalar› dökülmüfl iki ka-
natl› kap›n›n önüne geldi¤imizde, Bilye’yle bir an
bak›flt›k. “Çok geç de¤il, geri dönebiliriz,” bak›fl›yd›
bu. Hemen kendimi toparlad›m. Umursam›yormufl
gibi, “Haz›r m›s›n?” diye sordum. Yaln›zca sapsar› ka-
fas›n› sallayarak yan›t verdi Bilye. Kap›y› hafifçe ittik.
Bir ad›m geri s›çramam›za neden olan korkunç bir
g›c›rt›n›n ard›ndan, hafifçe araland› kap›.

Ev sahibi yerine, küf kokusuna sar›nm›fl bir
karanl›k bulutu karfl›lad› bizi. Ifl›¤›n içeri girmesiyle
birlikte, toz zerrecikleri ›fl›lt›lar içinde döne döne,
t›pk› kar gibi, üstümüze do¤ru düflmeye bafllad›.
Serüvenin ve evin büyülü ça¤r›s› karfl›s›nda, ikimizin
de bafl› döndü. Sendeleyerek birkaç ad›m att›k.

Gözlerimiz karanl›¤a al›flt›¤›nda, az da olsa çev-
remizi seçebildik. Evin girifli öyle geniflti ki, rahatl›k-
la oda olarak kullan›labilirdi. Girifle aç›lan iki kap›
vard›; ama kapal›yd›lar. Pencere falan yoktu, çok
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