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Bu öykü, bal›¤› buldu¤um günle bafll›yor.
Vakit geçirmek için, gölet dedi¤im kocaman

su birikintisinin bafl›nda dikiliyordum. Babam bu-
nun gerçek bir gölet olmad›¤›n›, sa¤anak ya¤murlar
sonucunda kazara olufltu¤unu ve yak›nda buharla-
fl›p gidece¤ini söylemiflti.

“Peki, ne öyleyse? Su birikintisinden çok daha
büyük çünkü,” demifltim.

Babam bana hak vermek zorunda kald›. Bu
göletin çap› babam›n boyunun üç kat› kadar –ki ba-
bam baya¤› uzun boyludur.

En az›ndan o kadar büyüktü. Ya¤mur dineli
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beri her gün biraz daha küçülüp durdu ve art›k,
babam›n bafl›ndan beri söyledi¤i su birikintisine dö-
nüfltü¤ünü fark ettim. 

Her neyse, dedi¤im gibi, yapacak baflka fley
olmad›¤›ndan elimdeki sopay› oraya buraya sür-
tüyor, yerlere sapl›yordum. Suya dald›rma flans›m
yoktu, çünkü birikintinin kenar›na yeterince yak-
laflam›yordum. Korkunç bir çamur vard›. Zaten üç
kere içine düflmüfl, üstümü bafl›m› çamur etmifltim.
Annemler ne der diye dertlendi¤im yoktu; onlar
k›zmazlard›, iflleri bafllar›ndan aflk›nd› zaten. Art›k
ya¤mur dindi¤ine göre de, öteberimizi kurutabi-
lirdik.

‹flte böyle, yap›fl yap›fl çamurun sulu çamura
dönüfltü¤ü son noktada durmufl, su k›y›s›nda boy
vermifl kimi yeflillikleri dürtüklüyordum. 

Birden bir dalgalanma, bir parlama oldu, kah-
verengi suyun içinden s›çrayan büyük bir bal›k
yay çizerek uçtu ve serpintilerin aras›nda bir gök-
kufla¤› oluflturup –Plafl!– yine suya dald›.

Bir dakika öncesine kadar içim s›k›l›rken, flim-
di dikilmifl, gözlerimi k›rp›flt›r›p dikkat kesilmifltim.
Hiçbir fley k›p›rdam›yordu. Bal›¤› bir daha gör-
mek istiyordum. Parlak renkler, p›r›l p›r›l güneflli
bir sabah perdeleri açarkenki gibi gözlerimi alm›fl-
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t›. Çamura karfl›n, s›cak bir duygu sard› içimi.
Bir ad›m at›p, önümdeki zemini yoklad›m. Ç›p-

lak ayaklar›mda eski deri sandaletler vard›; ama
her iki aya¤›m› kaplayan kocaman, v›c›k v›c›k bal-
ç›k topaklar›ndan onlar› ay›rt etmek olanaks›zd›. 

Bal›¤› görmek için ölüyor, daha ileri gitmek
istiyordum. Ama zemin güvenli de¤ildi. Biraz daha
yaklafl›rsam saplan›p kalaca¤›m› biliyordum; üste-
lik evden epeyce uzaktayd›m, belki kimse sesimi
duymaz, akflam çay›na kadar da beni arayan olmaz-
d›. Bir umut, birikintiyi çepeçevre doland›m; ama
her yer ayn›yd›.

V›c›k v›c›k balç›ktan çar›klarla yürümek pek
kolay olmad›¤› için, a¤›r a¤›r, kaba toprak patikadan
yukar›, evin yolunu tuttum. 

Babam evdeydi; çünkü o gün bana bakma ve
çay haz›rlama s›ras› ondayd›. Üstü bafl› toz içinde,
yorgun görünüyordu. O kadar ya¤mura karfl›n, y›-
kanmaya falan yetecek kadar suyumuz yoktu. 

Tuhaf bir aileydik biz –Kendi memleketimiz-
den getirdi¤imiz kitaplarda okudu¤um ailelere ben-
zemiyorduk.

Bir kere, yaflamakta oldu¤umuz ülkeden de¤il-
dik –Öncelikle bu bak›mdan farkl›yd›k. Annemle
babam, ben daha küçükken yanlar›nda getirmifller-
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di beni. Bu ülkenin güçlükler içindeki halk›na yar-
d›ma gelmifllerdi.

‹nan›n bana, bu insanlar gerçekten de güçlük
içindeydiler.

Bir kere, kavurucu bir s›cak vard›; ama bizim
memleketin yazlar› gibi de¤ildi. Bu, tek bir yeflilin
bile bitmedi¤i tozlu bir s›cakt›. Önceleri yer yer ça-
l›l›klar ve orada burada tutam tutam kuru otlar ol-
du¤unu an›ms›yorum; ama bir süre sonra onlar da
yok olmufltu. Bunlar› kemirmeye gelen keçileri ve
efle¤i okflard›m. Derken gelmez oldular; onlar›
özleyip, art›k niye u¤ramad›klar›n› sordum.

Annem, “Çünkü art›k ne çim kald› ne yaprak,”
demifl; bunu söylerken saçlar›n› geriye s›vazlam›flt›.
Öyle yorgun ve üzgün bir ifadesi vard› ki, flafl›rm›fl-
t›m. Onun da hayvanlar›n ziyaretinden hoflland›¤›n›
bilmiyordum.

Kavurucu s›cak sanki sonsuza kadar sürdü. An-
nemle babam›n ö¤retmenlik yapt›¤› ve kimi zaman
da ilaç verdi¤i insanlar aç susuz kald›lar. Biz daha
flansl›yd›k; çünkü ülkemiz hâlâ biraz yiyecek (çok
hofl olmayan yiyecekler) ve flifle suyu temin ederek
bize bak›yordu. Bu insanlara yiyece¤imizden, suyu-
muzdan veremez miyiz, diye sordum. 

Annemle babam, ülkemizin gerçekten de an-
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cak bize yetecek kadar verebildi¤i halde, yine de
ellerinden geldi¤ince bunu köydekilerle paylaflt›k-
lar›n› söylediler. Bu ülkede herkesin su, yiyecek ve
ilaca ihtiyac› varm›fl; binlerce kifliymifl bunlar. Bizim
elimizdeki az›c›k fley hepsine yetmezmifl.

Ben yine de bir fleyler afl›r›p köydeki arkadafl-
lar›mla paylafl›yordum. Ço¤unun anas› babas› yok-
tu art›k; öteki köylerdeki savaflta ölmüfllerdi çünkü.
Çocuklar, güvenli oldu¤u için bizim köyümüze gel-
mifllerdi. Baz›lar›n›n yanlar›nda kalabilecekleri bir
teyzesi ya da amcas› vard›. Pek çok kad›n da koca-
s›n› kaybetmiflti ve bunlar›n baz›s› geriye kalan ço-
cuklara annelik ediyordu. Herhalde kula¤a kötü
geliyordur –art›k daha büyüdü¤üm için anlayabili-
yorum– ama gerçek flu ki, o zamanlar bütün bunlar
bana normal görünüyordu ve pek üstünde düflün-
dü¤üm de yoktu; çünkü orada öyle büyümüfltüm. 

Çocuklar›n ço¤u bütün çocuklar gibi oyunlar
oynay›p yaramazl›k ederdi. Kimileriyse korku dolu,
kocaman gözlerle hep kap› efliklerinde dikilir, hiç
konuflmazd›. Oynayan çocuklar bazen onlar› da
oyuna kat›lmaya davet ederler, ama k›p›rdamad›k-
lar›n› görünce, s›k›c› bulduklar› bu çocuklar› gör-
mezden gelirlerdi. Baz› oyunlarda fazladan birine
ihtiyaç duyuldu¤unda bu durum sinir bozucuydu

BALIK 11

BALIK ic 10,bsk  10/30/12  3:42 PM  Page 11



tabii. Anneme onlar›n derdini sordu¤umda, ya bafl-
lar›na korkunç bir fley geldi¤ini ya da çok korkunç
bir olaya tan›k olduklar›n› söylemiflti. Bir kâbus gibi,
demiflti, bilirsin, bir kâbustan uyand›¤›nda hemen
tekrar uykuya dalamaz insan. Onlar bu duyguya
saplan›p kalm›fllar.

Bunun üzerine ben arkadafllar›mdan biraz da-
ha ›srarl› ve sab›rl› davran›nca, zamanla içlerinden
bir ikisi aram›za kat›lmaya ve biz pefllerini b›rakma-
d›kça oynamaya bafllad›lar. Hiç kat›lmayanlara “ka-
y›plar” diyordum ben ve biz oynarken, gözlerini
bofllu¤a diken ya da olduklar› yerde sallan›p duran
ve günbegün zay›flayan bu çocuklara bakt›¤›mda,
sanki gö¤sümde kapkara, kocaman bir tafl varm›fl
gibi tuhaf bir duyguya kap›l›yordum.

Bu çocuklara her gün yenileri ekleniyor, bazen
yetiflkinlerin de geldi¤i oluyordu. 

Her sabah, yürüyemeyen, hatta bazen bacak-
lar› bile olmayan bir arkadafl›m›z› dört köflesinden
tuttu¤umuz bir battaniyenin üstüne oturtmay› âdet
edinmifltik. Onlar›, o gün nereye gideceksek oraya
ya da istedikleri yerlere tafl›rd›k. ‹çlerinden bir ikisi
baya¤› hükmedici olsa da, yeni oyunlar icat etmede
üstlerine yoktu. 

Bir gün ya¤mur bafllad›. Bafllang›çta heyecan
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vericiydi; art›k her fleyin daha iyi olaca¤›n› düflün-
müfltüm. Annemle babam›n, ya¤murun alt›nda dans
ediflime gülmelerine, ellerinden tutup çekti¤imde
ç›k›p benimle birlikte dans etmelerine karfl›n, için
için kayg›land›klar› belliydi. Bilmem anlatabiliyor
muyum!

Ya¤mur çok fliddetliydi. O kadar fliddetliydi ki,
sanki biri kafan›zdan afla¤›ya bir kova su döküyor-
mufl gibi bafl›n›za, omuzlar›n›za vuruyor, ama bunu
hiç durmaks›z›n tekrar tekrar yineliyordu. Düflüne-
mez, duyamaz, göremez oluyordunuz. Arkadaflla-
r›mla birlikte yürüyemeyenlerin battaniyelerini ya-
kalay›p, onlar› yine kofltura kofltura evlerine geri
tafl›d›k. Bir kenarda oturup, ya¤murun dinmesini
bekledim. Bekledim de bekledim.

O gece, küçük yer yata¤›mda yatarken, çat›da-
ki ya¤mur darbelerinin kesildi¤ini duyunca, “Hele
flükür! fiimdi uyuyabilirim art›k. Hem belki yar›n d›-
flar› ç›k›p oynayabilirim de,” dedim kendi kendime. 

Ancak o s›rada kap› önünde konuflmalar oldu.
Babam›n d›flar› ç›kmak için haz›rland›¤›n› duyuyor-
dum. Yataktan kalk›p neler oldu¤unu sordum an-
neme.

“Ya¤mur o kadar h›zl› ve fliddetli ya¤d› ki, sert
ve kuru toprak suyu ememedi. Su ›rmaklar olufltur-
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