çelimsiz
çocuk
çelimsiz çocuk

Top sahas›nda toza bulanm›ﬂ, ter içinde kalm›ﬂ
çocuklar, kendilerinden geçmiﬂ, futbol oynuyorlard›. Sahan›n kenar›nda uyuﬂuk bir köpek
onlar› izliyor, birkaç kedi yiyecek bir ﬂeyler
bulmak umuduyla çöp bidonlar›n› kar›ﬂt›r›yordu. Tepedeki yerini yavaﬂ yavaﬂ terk eden güneﬂ, kestane a¤açlar›n›n dallar› aras›ndan geçirdi¤i ›ﬂ›nlar›yla yeni oldu¤u besbelli bisikleti
p›r›l p›r›l parlat›yordu.
Uzaktaki bir çocuk –çelimsiz bir çocuk–
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a¤aca dayal› duran bisiklete bakt› bir süre.
Sonra yavaﬂ yavaﬂ yan›na gitti. Zili, dikiz aynas›, dinamosu, hatta pompas› bile vard›. Çok
güzeldi. Elini uzatt›, kayboluvermesinden korkarak okﬂad›. ‘Bir tur!’ diye geçirdi içinden. Ne
olacak ki? Yaln›zca bir tur...
Maç bitmiﬂ, Cem arkadaﬂlar›yla birlikte kestane a¤ac›na do¤ru yürüyordu. Birden irkildi.
Bisikleti yerinde yoktu. Baﬂ› döndü, midesi buland›. Bisikletin kayboldu¤unu fark eden di¤erleri de bir anda onun yerine konuﬂmaya baﬂlad›lar.
“Heeey! Cem’in bisikletini çalm›ﬂlar!”
“Polise haber verelim!”
“Bu uyuﬂuk köpek de bir iﬂe yaramaz zaten.”
“Hepimiz bir yere da¤›l›p arayal›m!”
‹ﬂte tam bu s›rada, bisikletle bay›rdan aﬂa¤›
rüzgâr gibi inmekte olan çelimsiz çocuk göründü. Yanlar›na gelince bisikletten inip, onu
ald›¤› yere b›rakt›. ﬁaﬂk›n çocuklar öylece kalakald›lar. Cem birkaç ad›m att› ve çocu¤un yüzüne okkal› bir yumruk indirdi.
Çelimsiz çocuk, burnunda dayan›lmaz bir
ac› hissetti. Sendeledi, ama düﬂmedi. Hiç sesini ç›karmad›. ‹ri mavi gözleriyle Cem’e bakt›.

Burnundan s›zan kan› elinin tersiyle sildi; arkas›n› dönüp, a¤›r a¤›r uzaklaﬂt›.
Tüm bunlar birkaç saniye içinde olup bitmiﬂti. Çocuklar yine hep bir a¤›zdan ba¤›rmaya baﬂlad›lar.
“Yaﬂa, Cem! Esasl› patlatt›n!”
“Çocu¤a bak be!..”
“H›rs›z! Atacaks›n içeri!..”
Cem dönüp, arkadaﬂlar›na bakt›. Kara gözlerinde ﬂimﬂekler çak›yordu. Bisikletine atlad›¤› gibi evinin yolunu tuttu.
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Balkon demirlerinden sarkan pembe ve k›rm›z› renkli sak›z sardunyalar›n›n aras›ndan ç›kan
kelebek bir anda gözden kayboldu. Cem balkonda oturmuﬂ, sözde kitap okuyordu. Ama,
sözcüklerden birinin üstünde tak›l›p kalm›ﬂt›
gözü. Sonunda elindeki kitab› masaya b›rakt›.
Bir ar›, kula¤›n›n dibinden v›z›ld›yarak geçti.
Cem’in can› s›k›l›yordu. Bugüne dek arkadaﬂlar›yla çok a¤›z kavgas› yapm›ﬂ, itiﬂip kak›ﬂm›ﬂt›. Ama hiçbirine, ﬂu çocu¤a vurdu¤u gibi yumruk atmam›ﬂt›. Yapt›¤› hareketin hiç de
hoﬂ olmad›¤›n› biliyor, yine de do¤ru davrand›¤›na inanmak istiyordu. Yerinden kalkarken,
“Hakl›yd›m, hakl›yd›m iﬂte...” diye m›r›ldand›.
11

Haziran güneﬂinin, insan› temmuz s›caklar›na haz›rlad›¤› yeni bir gündü. Bakkal Nihat’›n
dükkân›n›n önünde kald›r›ma s›ralanm›ﬂ çocuklar, dün gece izledikleri filmi tart›ﬂ›yorlard›.
Filmdeki kahraman›n dövüﬂteki ustal›¤›, sözü
sporda ﬂiddet konusuna getirdi.
“O¤lum, sen ne diyorsun?.. Adamlar bir dövüﬂ, bir tekme için kaç gün, kaç saat çal›ﬂ›yorlar, biliyor musun?”
“‹yi de, o çal›ﬂman›n sonucunda birilerinin
can› yan›yor ama. Hah! Savunma sanat›ym›ﬂ!”
“Ona bakarsan, futbolda da ﬂiddet var. Kazayla yedi¤in tekmeleri düﬂünsene...”
“Ya boksa ne demeli?.. O da m› sanatsal
spor? Burnuna ye de yumru¤u, gör gününü!”
“Burnuna ye de yumru¤u, gör gününü!”
Cem’in kulaklar›nda yank›land› bu sözcükler.
Unuttu¤unu sand›¤› çelimsiz çocuk, yeniden
gözünün önünde canlan›verdi. Fark›nda olmadan elini burnuna götürdü, nedensiz bir s›z›
hissetti.
“Ben gidiyorum,” dedi arkadaﬂlar›na. “Bu
sohbet bayd›.”
“Maç ne olacak?” diye sordu çocuklardan
biri.
“Benim yerime Umut’u al›n,” diyen Cem,

arkas›ndan yükselen itirazlara ald›rmadan uzaklaﬂt›. Eve gidip bisikletini ald›.
Tam yar›m saattir pedal çeviriyordu. Saç›
baﬂ› terden ›slanm›ﬂ, tiﬂörtü su gibi olmuﬂtu. Denizden gelen yosun kokusunu ci¤erlerine dolduruyor, yüzünü yalay›p geçen rüzgâra meydan
okuyordu.
Sahil boyunca s›ralanm›ﬂ amatör bal›kç›lar,
tuttuklar› bal›klar› yanlar›ndaki kovalar›n içine
at›yor, arada birbirlerine tak›l›yor, gülüﬂüp söyleﬂiyorlard›. Cem hem onlar›n sohbetlerine kat›lmak, hem de baﬂ›ndaki kasketi denizde ›slatmak için az ilerdeki iki bal›kç›n›n yan›nda
durdu.
“Senin çömez ortal›kta yok...” diye sordu¤unu duydu birinin.
“Birazdan gelir,” dedi di¤eri. “Çömez de ne
çömez, ha?..”
“Bereketli olsun!” diye seslendi Cem. “Kasketimi ›slatacakt›m da k›y›dan...” dedi aralar›na
girerken.
“Islat, ›slat; ama sak›n buradan aﬂa¤› sarkay›m deme, düﬂersin. Bak, ﬂurada küçük bir
kaya var. Ona bas, sonra büyü¤üne atla. Hem,
yüzünü de y›kars›n orada.”
“Dikkatli ol, ha!” dedi öteki bal›kç› da.
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“Hah! Aferin, tamam. S›r›m gibisin, maﬂallah!”
diye tak›ld› ard›ndan.
Cem kayan›n üstüne yüzükoyun uzand›.
Denizin içindeki küçük bir kayabal›¤› ona bakt› ve yavrular›n› toparlay›p, oyuklar›n aras›na
gizlendi. Cem ellerini suya soktu. Yüzünü, boynunu bir güzel y›kad›. Baﬂ›ndan kasketini ç›kar›p, denize dald›rd›. Bu s›rada geriden gelen
sesleri duydu.
“Vay, reis! Bugün geciktin!”
“Bana bak, akﬂam giderken yine bal›klar›n
ço¤unu götürürsen bozuﬂuruz. Ona göre!..”
Gülüﬂmeler...
Cem ›slak kasketini takt›. Önce büyük kayadan küçü¤üne, sonra da bir z›play›ﬂta yola
ç›kt›. Ayn› anda da donup kald›. Tam karﬂ›s›nda
çelimsiz çocuk duruyordu. O kocaman masmavi gözlerle kocaman kömür karas› gözler yine
birbirine tak›ld› kald›.
“Eee, delikanl›, serinledin gayri,” diye seslendi bal›kç›lardan biri. “Bize tak›l›yor musun,
gidiyor musun?”
“Teﬂekkür ederim,” dedi bu soruyla kendine gelen Cem. “Gidiyorum. Hoﬂça kal›n.”
Denize kar›ﬂm›ﬂ bir çift mavi göz, yol boyunca onu izledi.

Salondaki duvar saati gece on ikiyi vurdu¤unda Cem çoktan yatm›ﬂt›. Ancak, uyuyam›yordu. Sessizlikte kendi kendine konuﬂuyordu.
“Burnunun çevresinde hafif bir morluk vard›.
Gözü de morarm›ﬂ... Yok, hay›r! Gözüne vurmad›m ki... Gözleri mavi. Deniz gibi, gök gibi mavi. Neden, neden benim bisikletimi ald›
sanki?.. Hem de habersiz, h›rs›z gibi... Öööf,
öf!”
Kalk›p mutfa¤a gitti. Bir bardak buz gibi
süt içti, tekrar yata¤›na döndü.
Yeni sulanm›ﬂ sardunyalar›n kendine özgü
kokusu, k›zarm›ﬂ ekmeklerin kokusuna kar›ﬂ›yordu. Cem’in önündeki tabakta bir dilim peynir, elinde ekmek, sözde kahvalt› ediyordu.
“Evet? Seni dinliyorum, Cem,” dedi bir süredir o¤lunu izleyen annesi. “‹ki gündür do¤ru
dürüst yemiyorsun. Yüzünden düﬂen bin parça.
Anlatacak m›s›n, yoksa varsay›mlar üretmeye
baﬂlayay›m m›?”
“Birini yumruklad›m!” dedi Cem pat diye.
“Sen mi?..” Çok ﬂaﬂ›rm›ﬂt› annesi. “Mutlaka
çok önemli bir nedeni olmal›...”
“Bisikletime bindi.”
“Yaaa! Ne var bunda?..” Daha da ﬂaﬂ›rm›ﬂt›
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