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Dara

Bunu nasıl becerdim? Neyin içine düştüm ben? Yapış 

yapış, vıcık vıcık ve karanlık. Kıvrım kıvrım kıvrılı-

yor. Islak ve yumuşak zemin, tabanlarımın altından 

kayıyor. Zar zor ayakta duruyorum. Birden anlıyo-

rum, ben bir dilin üstündeyim. Bir dilin! Derken, 

içine düştüğüm ağız aralanıyor ve içeri biraz top-

rak düşüyor. Tam yanıma. Ben bir solucanın ağzın-

dayım demek! Solucan, ağzına yuvarladığı toprakla 

birlikte beni de yutuyor. Birden kendimi upuzun bir 

tünelin içinde buluyorum. Her yanım çamur. Tünel 

o kadar hareketli ki, bir o yana bir bu yana devrilip 

duruyorum.

Şimdi solucanın midesindeyim. Burada fırtına 

var. Esip gürlüyor rüzgâr ve şimşekler çakıyor. İçerisi 
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epey hareketli. Ayaklarım yerden kesiliyor. Yıldırım-

lar düşerken aşağıya kayıyorum. Yolculuğum, solu-

canın bittiği yerde sonlanıyor. İlerde minik bir ışık 

görüyorum. İçim umutla doluyor. Sonunda şu lanet 

yerden kurtulacağım.

Kafamı dışarıya uzatıyorum. Tatlı bir kadın se-

si, “Acele etme, çay hâlâ demleniyor. Ve her zaman 

taptaze bir pasta bulunur burada,” diyor. Bunu du-

yar duymaz, ışığa açılan delik kapanıyor. Az kalsın 

kafam sıkışıp kalacaktı. Solucan tekrar harekete geçi-

yor. Yokuş aşağı düşer gibi ya da kaydıraktan kayar 

gibiyim. İçerde yine bir o yana, bir bu yana savrul-

maya başlıyorum.

“Bitsin artık, kurtarın beniiii!” diye bağırmaya 
çalışırken, şakağımdan gözüme süzülen ter damlasıy-
la uyanıyorum.

Göktaşı gibi sınıfın ortasına düşüyorum. Uyanır 
uyanmaz karşımda resimler görüyorum: Upuzun bir 
anahtar, tırmanan bir fasulye filizi, incecik bir kaval-
kemiği, leylek yutmuş bir piton, kapalı bir şemsiye 
ve bulutları delen bir zürafa boynu...

Her gün gittiğim okuldaki, her gün oturduğum 
sıradayım! Üstelik, coğrafya dersindeyiz. Gözümü aç-
tığımda gördüklerimse, tavana varan mantar pano 
üstünde uzayıp giden kurallar listesi ve biz öğrenci-
lerin ince uzun kâğıtlara çizdiği resimler.

Zaten ne bekliyordum ki? Hayat böyle bir şey. Sı-
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kıcı, sıradan, ağır... Burada macera, ancak rüyalarda 
yaşanır!

Toparlanıp uslu uslu ve sırtım dimdik, coğraf-
yacıyı dinliyormuş gibi yapıyorum. Tüm sınıf arka-
daşlarım gibi. Tek kişilik sıralarımızda, tek başımıza-
yız. Koridora benzeyen sınıfta, harita üstünde 13 bin 
763’üncü kez, ülkemiz Şiba’nın dağlarına, ovalarına 
bakıyoruz. Ve duyduklarımız, bir kulağımızdan girip 
diğerinden çıkıyor. Aynı kelimeyi üst üste defalarca 
söyleyince anlamsızlaşıyor: O v a o v a o v a o v a o -
v a o v a o v a o v a o v a. Söylediğine yabancılaşıyor 
insan.

Haritada, Şiba’nın sırtını dayadığı sarp dağ ve 
önünde uzanan uçsuz bucaksız, yemyeşil ova apaçık 
görünüyor. Şiba’nın komşuları Haro, Yape ve Nabame 
ülkelerinin de bir kısmı seçiliyor. Yıllardır aynı hari-
taya baktığımıza göre, yeni ve ilginç şeyler beklemi-
yoruz elbette. Hepimiz uykuda gibiyiz, gözkapakları-
mız yarıkapalı, dudaklarımız hafif aralık, nefeslerimiz 
derin... Sınıfta ağır bir sessizlik.

Haro, Yape ya da Nabame’yi hiç görmedim. Şi-
ba’nın güneyine ise ancak on sekiz yaşında inebile-
ceğim. Güneydeki surların dışında bulunan, tehlikeli 
nehir bölgesi, tüm Şiba çocuklarına yasak. Bense he-
nüz on bir yaşındayım.

Dünyada gidip görecek fazla yer olmadığına gö-
re, en iyisi bol bol kitap okumak. E ben de söyledik-
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lerini yapıyorum. Şu yaşıma kadar yüzlerce kitap oku-
dum. Yüzlerce... Laf aramızda, buradaki kitaplar bir 
çırpıda bitiverir. Hepsi inceciktir.

Her gün, okul sonrası Halk Kütüphanesi’ne gö-
türürler bizi. Bugün de öyle olacak. Ders bitince, ka-
rınca kabilesi gibi peş peşe dizilip, okulun labirente 
benzeyen bahçesinde tek sıra halinde ilerleyeceğiz. 
Derken, hepimiz birdenbire neşelenip koşmaya, oy-
namaya, yüksek sesle şarkılar söylemeye başla... ma-
yacağız elbette. Bunun yerine, az önce de söylediğim 
gibi, usul usul kütüphanenin yolunu tutacağız. Bunu 
her gün yaptığımızdan, heyecanlanmamız için bir ne-
den de yok zaten.

Sınıfa şöyle bir bakıyorum da, hepimiz birbiri-
mizi andırıyoruz. Aynı dar omuzlar, aynı zayıf beden-
ler, aynı sırık boy, aynı büyük ayaklar, aynı sıkıcı saç-
lar...

Coğrafyacı hâlâ heybetli yeşil dağlarımızı, pırıl 
pırıl akan nehrimizi ve uçsuz bucaksız ovamızı anla-
tıyor. Her haftaki tekdüze ses ve sabit yüzle. Bu ka-
dının suratında en küçük bir çizgi yok, betondan fi-
lan yapılmış olabilir.

Bu hiç gidilmemiş dağlar, ovalar için yazılmış 
şiirler var. Şair Darif’in, “Şiba’nın el değmemiş ovala-

rı, hep öyle kalın. Uzak ve hür!” dizelerini duymayan 
yok mesela. Ya da ünlü romancımız Darsel’in Surla-

rın Arkasında Yeni Bir Şey Yok adlı klasik romanını... 
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Hah bir de, Bir Şiban’ın Hatıra Defteri vardı, ama ya-
zarını şimdi hatırlamıyorum.

Duvardaki saate bakıyorum, ancak dersin bitme-
sine kaç dakika kaldığını göremiyorum. Zil birazdan 
çalar. Saatlerimiz dört köşeli ve dar. Akrebin her ha-
reketinde anlıyoruz ki, bir saat geçmiş. Yelkovana ise 
ihtiyacımız yok.

Bayan Darven’in “Nesneler Sirki” adlı ilginç eş-
yalar dükkânında bir saat görmüştüm; yuvarlaktı ve 
hem akrebi hem de yelkovanı vardı. Altmış dakikanın 
tümünü tek tek gösteriyordu. Gereksiz çaba!

Dakikalardan habersiz olmamızın tek kötü yanı 
var, vaktin hep hızlı geçmesi. Her tık bir saat demek. 
Yelkovansız yaşayınca, ister istemez zamanı hissetme-
yi öğreniyor insan. Mesela şu aralar dersin bitimine 
yaklaşık on dakika olmalı. Önümüzdeki bu on daki-
ka boyunca size Şiba’dan biraz söz edebilirim. Öyle 
anlatacak fazla şey yok buralarda ama... Bir parça da 
tuhaftır burası. Anlatmaya değer bence.


