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1
Cinm›s›r› Adalar›

Cinm›s›r› Adalar›’n› duydunuz mu hiç? Herhal-
de duymad›n›z. Çok az kifli duymufltur zaten;
ama e¤er Karayip Denizi haritas›na bakarsan›z,
Jamaika’dan pek de uzak olmayan dört küçük
noktac›k görebilirsiniz. Adlar› yaz›lmam›flt›r ta-
bii ki –çünkü çoook küçüktürler– ama iflte onlar
Cinm›s›r› Adalar›’d›r.

Bir süre öncesine kadar bu adalarda kimse-
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cikler yaflam›yordu. Zaman zaman, kaza geçi-
ren denizciler karaya vurur, bazen aylarca, hat-
ta y›llarca burada kal›rlard›. Ancak, er ya da
geç kurtar›l›rlar ve adalar yine ›ss›zl›¤a bürünür-
dü. Kazazede denizciler burada bol temiz su ve
yabani meyve a¤ac› bulduklar› için pek rahat
eder, ço¤u da ayr›l›rken üzülürdü. Adalarda ya-
flayan kaplumba¤alar ve kufllar da hep arkadafl
canl›s›yd›lar; insana s›k rastlamad›klar›ndan, çev-
rede birilerinin bulunmas›na her zaman mem-
nun olurlard›. 

Derken, yüz y›l kadar önce, Lusi’nin kaptan
olan büyük büyükbabas› gemisiyle yak›nlardan
geçerken, demir at›p adalar› keflfe ç›kmaya ka-
rar verdi. Büyük büyükbaba oralar› çok çok sev-
di, her yolculu¤a onunla birlikte ç›kan efli daha
da çok çok sevdi.

Kumsalda oturmufl, aheste aheste denizden
k›y›ya ç›kan kaplumba¤alar› izlerlerken, “Hadi,
burada kalal›m,” dedi kaptana. “Burada kal›p
bir ev infla edelim. Denizlerde gemiyle dolan›p
durmaktan, bir yerde uzun süre kalamamaktan
yoruldum ben. Hamak yerine, ayakl› gerçek bir
yatakta uyuyabilece¤im, pencereleri perdeli

10 ABUR CUBUR PEfi‹NDE

ACP2_PATLAMISMISIR  8/7/12  4:09 PM  Page 10

bir evim olsun istiyorum.”
“Ne hissetti¤ini anl›yorum, can›m,” diyerek

hayallere dald› kaptan. “Ben de penceremden
d›flar› bakt›¤›mda, sonu gelmez dalgalar yerine,
tepeler ve kufl kaynayan a¤açlar görmek isti-
yorum.”

“Ve de, tuzlanm›fl jambon ve peksimet ye-
rine taze balkaba¤› yemek,” diye devam etti efli.
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Kaptan denizcileriyle konufltu; hepsi de bu-
nun çok iyi bir fikir oldu¤una karar verdiler. On-
lar da, yelken aç›p indirmekten, denizci flark›lar›
söyleyerek halatlara t›rmanmaktan b›km›fllard›.
Musluklar›ndan temiz su akan küçük birer evleri
ve yaland›¤›nda tuz tad› vermeyen tabaklar› ol-
sun istiyorlard›. Bunun üzerine, kaptanla eflini
adada b›rak›p, gemiye atlad›lar ve kendi efl ve
çocuklar›n› getirmeye gittiler. Sonra da, Cinm›-
s›r› Adalar›’na yerleflmek üzere hep birlikte ge-
ri döndüler. 

Her fley iflte böyle bafllad›. Bu kadar basit
oldu. 

Y›llar geçtikçe adalarda yaflayanlar›n say›s›
artt›. Lusi’nin büyükbabas› do¤du¤unda, dört
adan›n her birinde ellifler kifli vard›. Lusi dünya-
ya geldi¤indeyse, her adada da yüz yirmi befler
kifli yafl›yordu. Bu say›, hem herkesin kendine
arkadafl bulabilmesi için, hem de adalar›n fazla
kalabal›klaflmamas› için son derece uygundu.

Adalara Cinm›s›r› ad›n›n verilmesine neden
olan büyük keflfi de Lusi’nin büyükbabas› yap-
m›flt›. Onun zaman›nda, adalar›n ad› yoktu; k›-
saca, Büyük Ada, Orta Ada, Küçük Ada ve Mi-

12 ABUR CUBUR PEfi‹NDE

ACP2_PATLAMISMISIR  8/7/12  4:09 PM  Page 12

nik Ada diye an›l›yorlard›. Derken bir gün, bu y›l
yine balkaba¤› m›, kavun mu eksem acaba diye
düflünen büyükbaba, flafl›rt›c› bir keflif yapt›:
Adalar›n topra¤› m›s›r ekmeye çok elveriflliydi.
Hatta, bu ifl için mükemmeldi. 

Adalar›n zengin ve nemli topra¤›na m›s›r ta-
nesi konulup üstü biraz örtülürse, hemen birkaç
gün içinde, küçük ama güçlü bir m›s›r bitkisi ye-
fleriyordu. Alt› haftadan k›sa süre sonra da, gü-
neflte olgunlaflm›fl, toplanmaya haz›r, sa¤l›kl› ve
gür bir m›s›r ekini olufluyordu.

Bu ola¤anüstü bir keflifti ve adal›lar›n hepsi
sevinçten havalara uçmufltu.

“Balkaba¤› yetifltirmekten epey farkl› ola-
cak,” dedi herkes. “Evinizin önünde istemedi-
¤iniz kadar cinm›s›r› oldu¤unu düflünsenize!”

“Onlar› satabiliriz,” dedi bir baflkas›. “Ge-
miyle Amerika’ya gönderebiliriz. Patlam›fl m›s›-
ra bay›l›r onlar.”

“Hepimiz zengin olaca¤›z!” dedi bir di¤eri.
“fiu ifle bak›n!”

Eh, herkes zengin olmad› ama, cinm›s›r›ndan
iyi para kazand›lar ve k›sa zamanda adalardaki
ticaret geliflmeye bafllad›. Ondan sonra da, ada-
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lara Cinm›s›r› Adalar› demek do¤al göründü.
Çok uygun bir isimdi bu ve insanlar, böyle an›-
lan bir yerde do¤up büyüdükleri için gurur du-
yuyorlard›.

Herkes, do¤al olarak, çok mutluydu; ta ki her
fley fena halde kötü gitmeye bafllayana kadar.
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2
Cinm›s›r› Gemisi 

Geliyor

Lusi, Büyük Ada’daki cinm›s›r› çiftliklerinden
birinde yafl›yordu. Kendinden birkaç yafl kü-
çük, Sem ad›nda bir kardefli ve komflu çiftlikte
yaflayan Hermoni ad›nda bir arkadafl› vard›. Her-
moni’yle zamanlar›n›n ço¤unu birlikte geçirirler,
geceleri bile el feneriyle birbirlerine mesaj gön-
derirlerdi. Tek yapmalar› gereken yatak odala-
r›n›n penceresinde durup, m›s›r tarlalar›n›n ka-
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