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58 numaralı evde  
neler oluyor?

58 numaralı evdeki Salif için can sıkıcı bir gün baş-
lıyor. Giderek soğumaya başlayan bir kentte, ken-
disi gibi ve kendine benzeyen insanlarla bir güne 
daha merhaba diyecek birazdan. 58 numaralı o es-
ki evde annesiyle eski bir şiltenin üstünde, en az 
on beş kişinin uyuduğu bir odadalar. Ne zaman 
geldiler buraya? Bir ay, üç ay, bir yıl önce mi?

“Yok canım, daha neler!”
Dün akşam, kıyıdaki çadırları sökülmeden, 58 

numaralı eve yerleşmeden önce, annesinin söyle-
dikleri bunlar. Salif’in yine kulaklarında çınlıyor o 
sözler.
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İstanbul’a geleli henüz on beş gün olmuş. Öy-
le söylüyor annesi. Afrika’nın sıcak ikliminden. Ma-
li’den kalkıp geldikten sonra on beş gün... Dünü 
de sayarsak, on altı gün. O uzun yolculuktan son-
ra on altı gün.

Off! Günler çok ağır geçiyor Salif için.
Dün, hele dün, çok kötüydü.
Pardösülü adamın işleri hep bunlar. O ve arka-

daşlarının. Arkadaşları mı? Salif onların arkadaş fi-
lan olduğunu düşünmüyor aslında. Kötü adamlar 
hepsi. Yağlı adamlar.

Yağlı adam demek, göbekli adam demek değil 
ama. Göbeklileri sever Salif. Genellikle pardösüle-
ri var bunların, üstelik pardösülerinin yakaları da 
kalkık. Yakaları kalkık bu adamlar, resmen kötü 
adamlar. Yüzleri kaygan adamlar. Tavırları, öfkele-
ri kaygan adamlar, n’olacak! Yağlı adamlar işte.

Yağlı adam deyince, genellikle herkes anlar. 
Annesi bir türlü anlamıyor. Annesi, İstanbul’a gel-
diklerinden beri hiçbir şey anlamıyor. Sanki sağır 
oldu, dilsizleşti. Hiçbir şey hissetmiyor gibi. Konuş-
muyor, gülmüyor. Buraya geldiklerinden beri hep 
ağlıyor.

Salif ise inadına gülüyor. Babası öyle tembih-
ledi ona.

Mali’deki evlerinde, “Ben Koca Reis’sem beni 

Kömür Karası Çocuk 13



14 MÜGE İPLİKÇİ

dinleyeceksin,” dedi Salif’e. “Ben gideceğim, siz de 
benim arkamdan geleceksiniz,” dedi. Sonra da ona 
kocaman sarıldı. “Bak gör, böyle daha mutlu ola-
cağız,” bile dedi. “Önce İstanbul’a gideceğiz. Yo-
lumuz açıksa, oradan uuu, yeni pasaportlarımızla 
yepyeni yerlere, daha da uzaklara gideceğiz,” dedi. 
Bunları derken, dişlerini göstere göstere, göbeğini 
hoplata hoplata güldü.

Koca Reis şişman, ama yağlı bir adam değil! Sa-
lif bunu çok iyi biliyor. Karıncayı incitmez dev bir 
adamdır babası. Müzisyendir. Hani şu para kaza-
namayanlardan. O yüzden Mali’yi terk etmek isti-
yor. İşler Mali’de karışıkmış, daha da karışacakmış. 
Avrupa şimdilik en iyisiymiş. Belki Fransa, belki 
başka yerler...

“Mutlaka oralara gideceğiz,” diyor Koca Reis. 
“Bu kargaşada kendimize yeni bir kapı açmamız 
şart.” Ona göre, en sağlam kapı, en iyi pasaport: Mü-
zik. “Nereye gidersem gideyim, baterimi de, gitarı-
mı da çalarım,” diyor. Mali’yi, Salif kadar çok sevi-
yor, ama artık ülkesinde yeteneğinin harcandığını 
düşünüyor.

Gerçekten de iyi bir müzisyen Salif’in babası. 
Etrafındakiler hep böyle söylüyor: İyi müzisyen Ko-
ca Reis.

Salif’in adı da, boş yere Salif değil zaten. Ünlü 
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besteci, müzisyen Salif Keita’nın Salif’i o. Koca Reis, 
onun için “efsane” der: Efsane Salif. Sonra Keita’nın 
Papa albümünü koyar, o çalarken bizim Salif’i alır, 
tepesinde döndürür. Salif o zaman kıvır kıvır kah-
kahalar atar, saçları gibi. Pırıl pırıl çığlıklarla havada 
uçar, gözlerindeki ışıklar gibi. “Baba!..”

Kısacası, Koca Reis sadece müzikten anlamaz, 
iyi ve kafa adamdır da. Salif için her şey bir yana, 
o bir yanadır.

Koca Reis, babaların en reisidir. Şakacı, çılgın 
bir baterist, müzik âşığı ve çocuktur. Oğluna nota-
ları, notaların sırlarını, ritmi saymayı, bir de bir de... 
ah evet, bir de ıslık yarışını öğretendir! Koşarken 
ıslık çalmayı aşılayandır Koca Reis. Zor iştir bu. An-
cak, Koca Reis zor olanı sevendir. Yufka yürekli 
ıslıkçıdır. Islık yarışında şakacıktan oyunu hep kay-
bedendir. Sonrasında da, oyunu kaybetti diye, Sa-
lif’in dediklerini harfi harfine yapandır. Sırf bu yüz-
den, Salif’e bateri çalmayı öğretendir.

Şimdi?
Şimdi yok.
Şimdi kim bilir nerede?
Bu olmadı işte. Koca Reis’e yakışmadı.
Ne zaman kaybettiler Koca Reis’in izini?
Bir yıl mı?
“Yok canım!”



16 MÜGE İPLİKÇİ

Bu yine annesi: “Bir ay önce geldi o buraya.”
Bir ay mı?
Demek, Koca Reis bir aydır kayıp.
Belki de, Salif’le annesi kayıptır. Yollara düş-

meye gör! Kim kayıp, bilemezsin ki.
Salif’le annesinin de öyküsü biraz böyle. Aslın-

da, Koca Reis’inki de.
Daha doğrusu, evlerini arkalarında bırakan her-

kes için biraz böyle bu.
Çadırlarda bunu gördü Salif. Şimdi 58 numara-

lı evde de gördüğü bu. Herkes aynı uyuyor ona gö-
re. Herkeste aynı koku var. Ve elbette aynı korku. 
Ya yakaları kalkıklardan birine yakalanırsam kor-
kusu.

Kalkık yakalıların adı hep aynı: Korkuluk.
Bir de, daha özel biri var. Onun da adı, Korku-

luk Ziya. Buradakilerin korkulu rüyası. Ama uzak-
tan hepsi birbirine benziyor.

Hepsi birer k-o-r-k-u-l-u-k.
Koca Reis de biliyordu onların adını. “İnsanla-

ra güveneceksin, onları seveceksin, ama korkuluk-
lara dikkat edeceksin Salif,” demişti. Koca Reis işte 
ya! Her şeyi bilir ve görürdü o.

Şimdi neden aramıyor onları peki? Salif’le an-
nesinin, buraya gelen onlarcasının çadırlarının sö-
küldüğünü bilmiyor mu?
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Oysa gelir gelmez, Koca Reis’in yanında kaldı-
ğı Afrikalı arkadaşlarına haber saldılar annesiyle bir-
likte. Ama ne yazık ki, o arkadaşlardan duydukları 
pek iyi sayılmazdı. Koca Reis, nedeni belirsiz bir 
şekilde bir korkuluk tarafından –uff, bunu söyle-
mesi biraz zor ama– kodese tıkılmıştı.

Kodes!
Böyle demişti, bebek bekleyen Malili gençten 

bir kadın. Onun kocası da kodesteydi. Hem koca-
sının, hem de Koca Reis’in kodesten ne zaman çı-
kacakları ise belli değildi.

İyi de, kodes neydi ki? Türkçe bir kelime, ta-
mam da, anlamı neydi?..

Salif bunu kime sorsa, herkes başını eğiyor, su-
sup duruyordu karşısında. Sonunda, çadırdakiler-
den biri, başını sağa sola sallayarak, “Dur bakayım, 
bu dildeki kodes, olsa olsa kafestir, kafes,” deyiver-
di.

“Yoksa, kuş kafesi gibi bir şey mi?” diye sordu 
Salif o zaman.

“Evet,” dedi karşısındaki, gözlerini Salif’inkiler-
den kaçırarak. “Olsa olsa, kuş kafesi gibi bir şey-
dir.”

“Hımm,” dedi Salif bilmiş bilmiş, gözleri pırıl 
pırıl. “Kodes, kuş kafesi demek ha!”

Babasının, evden ayrılırken ona söylediklerini 


