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İlkbaharın güzel ışıkları, sabah...
 Kerem servis minibüsüne binmeye çalışıyordu. 
Servisin şoförü Selim Amca, yarı babacan yarı sinirli  
bir tavırla onu süzdü ve her zamanki cümlesini tatlı  
sert bir biçimde söyledi: 
 “Günaydın, koçum !” 
 Kerem’i severdi sevmesine Selim Amca, ama Kerem 
dahil çocukların hiçbirine fazla yüz vermezdi. Çocuklarla, 
hele gençlerle arası pek iyi sayılmazdı. Onlara bol bol 
kızardı.  
 Kerem bir yandan kocaman çantasını arabanın içine 
çekiştiriyor, bir yandan oflayıp pufluyordu. En sonunda 
arabaya binmeyi başardı, tombul yüzünde bir çocuk 
güneşi parladı ve soluk soluğa yaşlı adama seslendi:
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 “Tekneyi.”
 Servisteki bütün çocuklar, “Tekneymiş!” diye gülmeye 
başladı.
 “Hani sana daha önce söylemiştim ya ! Kadir Bilmez 
Market’in önüne koymuşlar. Şu kocaman oyuncak tekne... 
savaş teknesi  !”
 “Hani gözleri Sibel’in gözleri gibi olan,” dedi Kerem.
 Sibel öbür yan sınıftaki güzel gözlü kızdı. 
Ne yazık ki Kerem’le bugüne kadar bir 
kere bile konuşmamıştı.
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  “Günaydın, Selim Amcaaa !”
 Kerem bunu derken, servis arabasının kapısını  
da her zamanki gibi gümmm diye kapatmıştı. 
 “Yavaş be oğlum, kırdın geçirdin  !” diye bağırdı 
Selim Amca, her zamanki gibi.
 “Özür dilerim, Selim Amca !”
 “Özürler çıkalı...” Bu, Selim Amca’nın beylik 
laflarından biriydi. 
 “Eşekler çoğaldı,” diye cümleyi tamamlayıp 
kıkırdadı Kerem. 
 “Hostes Abla yok mu bugün?”
 “Yok. Bugünlük böyle idare edeceğiz artık,” dedi 
Selim Amca. 
 O sırada arkada oturan sınıf arkadaşı Baran hemen 
atıldı ve başladı makineli tüfek gibi konuşmaya:
 “Ya Kerem, bil bakalım bu hafta sonu ne oldu?”
 “Ne oldu?”
 “Sahilde onu gördüm.”
 “Yasemin’i mi?”
 Yasemin yan sınıftaki güzel saçlı kızdı.
 “Yok ya !”
 “Kimi o zaman?”
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kıyıya yakın depolarından 
birinde duruyormuş. Depoya 
mallar gelince, savaş gemisini  
dışarı çıkarmışlar !”
 “O kadar büyük müymüş deposu  
bu marketin?” diye sordu Kerem.
 “Koca market bu ! Marketler zinciri. Bilmez Ailesi 
diye bir aile var. Bizim müdürün de akrabası onlar.”
 “Aaa... o yüzden mi bizim müdürün soyadı Bilmez?”  
diye sordu Kerem. 
 Ebru gülerek, “Herhalde yaa–” dedi. 
 “O çocuk nereden biliyormuş bütün bunları peki?” 
diye hızla sözünü kesti Baran. Hem meraklı hem ilgisiz 
gözüküyordu. İkisini birden nasıl yaptığınınsa,  kendisi de 
farkında değildi.
 “Çocuk dediğin, senden on yaş büyük bir kere.  
Dün onu bizim okulun kantininde gördüm. Galiba orada 
çalışmaya başlamış ! Asık yüzlü bir şey.” 
 Kerem söze atıldı. “Hııı, ben de gördüm onu. Sürekli 
yüksek sesle müzik dinliyor !” 
 “Hah, işte o !” dedi Ebru. “Teknenin kaptanı da 
oymuş !”
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 “Hah, o !.. Teknenin içini bile gezdim !”
 “Nasıl girdin içine ya?”
 “Gizlice tabii.”
 Servisteki bütün kızlar, “Gizliceymiş!” diye 
gülüştüler. En çok da Ebru. Dişleri telli, gözlüklü, sınıfın 
ineği ve başlarının derdi.
 Ancak Ebru bu kez kıkırdamakla kalmayacak, 
Baran’a laf da atacaktı.
 “Aaa, ben onun öyküsünü biliyorum.”
 “Nereden biliyorsun?”
 “Kadir Bilmez Market’in oradakilerden biri anlattı.  
O tekne çok eski bir savaş teknesinin kopyasıymış, çoook 
eskiden yapılanın tıpkısının aynısı... Neydi adı ya? Kıbale? 
Yok, yok... Kibele, evet Kibele’ymiş adı ! Taa Marsilya’ya 

gitmiş, düşünebiliyor musunuz !”  
          “Yaaa !” diye söze atladı 
Kerem.
         “Yaaa. Onunla birlikte  
bir de ticaret gemisi varmış. 
Ada’ymış adı. O da kopyaymış. 
Ama o daha denize inmemiş  ! 
İkisi birlikte market sahibinin 
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	 “Bir	savaş	öyküsü,”	dedi	Baran.	Sonra	hızını	
alamadı,	“Gerçek	bir	kahraman	öyküsü,	kahraman	!”	 
diye	sesini	yükseltti.	
	 O	zaman	Ebru	bastı	kahkahayı.
	 “Sizin	gibi	mi?”
	 “Elbette,	ne	sandın?”
	 Ebru’nun	gözlerinden	araba	farları	gibi	ışıklar	geçti.	
	 “Öyleyse,	siz	kahramanlara	özel	bir	haber	vereyim,ˮ	
dedi.	“Bugün	aşı	var	okulda,	aşı	!	İşte,	müdürün	iki	 
gün	önceki	veli	toplantısında	dağıttığı	resmi	duyuru	 
kâğıdı	burada	!”
	 Müdür,	bu	tür	olaylardan	bir	iki	gün	önce	veli	
toplantısı	yapar,	antetli	kâğıtlara	nasıl	da	özverili	
çalıştığını	anlatan	yazılar	yazar	ve	ailelere	verirdi.	 
Şimdi	Ebru,	“Biz	görev	âşığıyız...”	ile	
başlayan	o	duyuru	kâğıdını	elinde	
bayrak	gibi	sallayıp	duruyordu.
	 “Yoooo,	olamaz	!”	diye	isyan	 
etti	Kerem.	Keşke	şu	aşı	işini	daha	
önceden	bilseydi.	Anne	ve	babası	veli	
toplantısına	gitmiş	olsalardı,	o	da	bugün	
okula	gitmezdi.	Tüh	!	Veli	toplantısını	
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   “Palavra ! Yalan söylüyor,” 
dedi Baran kendinden emin bir 
tavırla. “Kaptanın seyir defterinden 
haberi var mıymış bir kere bu 

uyduruk kaptanın? Yoktur. Seninle 
kafa bulmuş besbelli. Benimse o seyir 

defterinden haberim var. Yaaa !” 
 “Kaptanın defterini mi buldun?” diye meraklandı 
Kerem. 
 “Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Üstünde sadece 
Kaptan yazıyordu. Ama iç sayfalarında hiçbir şey yoktu !”
 “Kaptan yazı yazmayı bilmiyormuş !” diye kıkırdadı 
Ebru yine.
 Baran, “Neyse ne. Bilesin ki, o kayığın öyküsü  
öyle duygusal, hayallerle dolu bir kız öyküsü filan  
değil,” diye inatlaştı Ebru’yla. İyi oğlandı iyi olmasına, 
ama abisinden öyle gördüğü için, kızlarla tuhaf tuhaf 
çekişip dururdu.
 Ebru da onun gibi bilmiş bilmiş, “O kayık değil  
tekne bir kere. Önce onu düzeltelim. Şimdi söyle bakalım, 
ne öyküsüymüş onun öyküsü?” diye sordu, Baran’ı pek 
umursamadan.


