
“Arya bak, güneş çıkmış!”
 Arya uykulu gözlerini açtı. Bu çocuğu şarj aletine 
takıyor olmalıydılar gizlice. Gece saat kaç olmuş, o hâlâ 
cin gibi! 
 “Baksana diyorum sana, duymuyor musun?”



 

 Arya söylenerek doğruldu yatağında. Bu afacan, 
dediğini yaptırana kadar huzur vermezdi, biliyordu. 
Perdeyi çekip gökyüzüne baktı. Her yer simsiyahtı.  
O karanlığın ortasında dolunay, gümüş beyaz 
parlaklığıyla ışıldıyordu. 
 Buymuş demek mesele. Şimdi işin yoksa, Arda’ya 
bunun Ay olduğunu anlat! Zor iş abla olmak, çok zor iş! 
Arya, en ciddi ifadesini takınarak denemeye koyuldu:

 “Hayır Arda, o Güneş değil, Ay.”
 “Ama bak nasıl yuvarlak, nasıl dolu! Güneş işte! 
Böyle top gibi...” 
 Arda minik avuçlarını birleştirmiş heyecanla 
gösteriyordu. Tek cümleyle bir hayalden vazgeçmek ona 
göre değil. İnat edecek elbet, minik keçi! 



 Arya derin bir nefes alıp yeniden başladı.
 “Hayır, Arda. Geceleri Güneş olmaz; bu dolunay. 
Haftalar geçtikçe ayın şekli değişir. Önce dardır, hilal 
deriz. Sonra biraz büyür, yarımay olur. En sonunda, işte 
böyle, top biçimini alınca da dolunay olur.”
 Arya, hayat bilgisi dersindeki konuyu güzel güzel 
anlatabildiği için bir an kendisiyle gurur duydu. 
Öğretmen olmak müthiş bir şeydi demek. Her şeyi 
biliyorsun ve anlatıyorsun! Dünya hiç karışık değil. 
 Oysa Arda, bu söylevden hiç de etkilenmiş 
görünmüyordu. “Bana göre Güneş o, yuvarlak Güneş. 
Gece de çıkar Güneş, tamam mı?” deyiverdi.

 “Tamam Arda, gece de çıkar Güneş!” diye pes etti 
sonunda Arya. Bu çocuğun inadıyla kim başa çıkabilmiş 
ki! Zaten Arda, okulda öğrendiği her şeyin iflas ettiği 
nokta. 
 Derin bir soluk daha aldı. “Hadi uyu artık. Sabah 
okul var.”



 Bir süre sonra Arda’nın tarafından düzenli soluk 
sesleri gelmeye başladı. Fosurdaya fosurdaya uyumuştu 
bile. 
 Gel gör ki, Arya’nın uykusu kaçmıştı bir kere. “Of 
Arda yaaa!” diye söylene söylene terliklerini giydi ve 
salona yöneldi.
 “Vay, sevimli hayaletimiz gelmiş,” dedi annesi onu 
görünce. 
 Arya koştu, başını annesinin kucağına dayadı 
hemen. 
 Saçlarını okşayarak, “Ne oldu, kınalı kuzu?” diye 
takıldı genç kadın. Simsiyah saçları, uzun koyu kaşları 
yüzünden ona bazen “kınalı kuzu” diyor anne babası. 
 Arya kedi gibi mayışarak tatlı tatlı şikâyet etti. 
 “Uykum kaçtı, anne. Hep bu Arda’nın yüzünden. 
Öyle abuk sabuk şeyler söylüyor ki, aklım karışıyor.” 


