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1. BÖLÜM
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fiAH‹N‹N PENÇES‹NDE

Kertenkele Gizlek, “fiimdi ben saklanay›m, sen beni bul,”
der demez, gitti bö¤ürtlen kökleri aras›nda kayboldu. Tos-
bi’nin fena halde can› s›k›ld›. Önce kendisi saklanmak isti-
yordu oysa. Aramaya koyuldu. Köklerin aras›nda büyümüfl
çeflitli bitkilerin içine baka baka ilerledi.

S›cak bast›rm›fl; Tosbi’nin annesi de uyuklamaya bafl-
lam›flt›. Gözkapaklar›n› aç›k tutmak için çok zorlam›flt›
kendini. Yavrusunu gözünün önünden ay›rmak istemiyor-
du. Anne kertenkelenin bafl›na gelenler onu endiflelendir-
miflti. Bahar bafllang›c›nda dere boyuna göç eden kanatl›
canavarlardan biri kap›p götürüvermiflti Gizlek’in anne-
sini. Tosbi minicik bir kaplumba¤ayd› daha. Kendisini ko-
ruyamazd›. Kökler aras›nda arkadafl›n› arayan yavrusu-
na, “Sak›n uzaklaflma!” diyebildi. Sonra, derin bir uykuya
dald›.
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Yavru kertenkeleyi bir türlü bulamayan Tosbi, yuva-
s›ndan uzaklaflt›¤›n› anlayamad›. Bahçeyi dere yolundan
ay›ran toprak sete t›rmanmaya karar verdi. Oras› yük-
sekti. Çevreyi daha iyi görebilirdi. Küçük ayaklar› için güç
olsa da, sete t›rmanmay› baflard›. Dere yoluna sarkm›fl
bö¤ürtlen dallar› aras›ndan görebildi¤i kadar›yla bak›nd›
çevreye. Yolu, sazl›klar›, sö¤üt a¤açlar›n›, dereyi ilk kez
görüyordu.

Kertenkele Gizlek toprak seti aflt›ktan sonra sazl›k-
lar›n aras›na saklanm›flt›. Yuvas› sö¤üt a¤ac› dibindeki tafl
y›¤›n› aras›nda oldu¤undan, dere boyunu ve sazl›klar› çok
iyi biliyordu. Ancak, daha uzaklara gidemiyor, korkuyordu.

Tosbi, gizlendi¤i yerde beklemekten s›k›l›p yola ç›-
kan yavru kertenkeleyi gördü. “Seni buldum! Seni bul-
dum!” diye ba¤›rd› sevinçle. 

H›zla sazl›klar›n aras›na dald› yavru kertenkele. Bu-
lundu¤unu kabul etmek istemiyor, m›z›kç›l›k yap›yordu.

Tosbi k›zd›. “Buldum iflte seni! Saklanma s›ras› ben-
de!” Gidip onu gizlendi¤i yerden ç›karmaya karar verdi.
Bunun için toprak setten yola inmesi gerekiyordu. Durak-
lad›. Annesi çok k›zacakt›. Bö¤ürtlen kökleri aras›ndaki
yuvalar›nda derenin fl›r›lt›s›n› duymufltu; ama hiç görme-
miflti bu suyu. Heyecanland›. Gitmeli, sazl›klar›, dereyi ya-
k›ndan görmeli, saklanan arkadafl›n› bulmal›yd›. Baflka
türlü ortaya ç›kaca¤› yoktu flu Gizlek’in.

Tosbi setten afla¤›ya inmeye çal›flt› yavaflça. Birden
dengesini kaybetti. Önce biraz kayd›, sonra yuvarland›. Ne
oldu¤unu anlayamadan dere yolunun ortas›nda s›rtüstü
kalakald›. Ayaklar› üstüne do¤rulabilmek için ç›rp›nmaya
bafllad›. Bir türlü baflaramad›. 
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Kökler aras›ndan bafl›n› uzatm›fl, olan biteni izleyen
kertenkeleye seslendi: “Yard›m et, kalkam›yorum!..”

Tosbi’ye yard›m etmek için bir iki ad›m atan Gizlek
duraklad›. Derenin üstünden do¤ru süzülerek av arayan
kanatl› canavarlardan birini görmüfltü: “Kanatl› canavar
var yukar›da, gelemem! Sen de çabucak kalk, buraya sak-
lan!”

Gökyüzüne bakt› Tosbi. Canavar ona do¤ru yaklafl›-
yor, giderek devlefliyordu. Korkunç, k›z›l gözleri vard›. Ka-
natlar›n›n esintisini hissetti. Korkuyla çekildi kabu¤una.
K›z›l gözlü devin onu pençeleriyle s›k› s›k› kavrad›¤›n› an-
lay›nca gözlerini yumdu. Kabu¤undan içeri giren rüzgâr,
yüzüne vuruyordu flimdi. 

Av gözleyen k›z›l flahin, ayaklar› üstüne do¤rulmak
için ç›rp›nan yavru kaplumba¤ay› görür görmez inifle ge-
çerek yakalam›flt› onu. Uzun süredir derenin tepesinde
dolaflm›fl, yavrular›na götürecek uygun bir av bulama-
m›flt›. Neyse ki, küçük de olsa bu kaplumba¤a, kendisini
sab›rs›zl›kla bekleyen yavrular›n› oyalayacakt› biraz.

Bir iki kere ç›rp›nd› Tosbi. Kabu¤unu s›k› s›k› kavra-
yan pençelerden kurtulmaya gücü yetmedi. O, henüz bir-
kaç haftal›k bir kaplumba¤a yavrusuydu; kocaman bir k›z›l
flahine nas›l karfl› koyabilirdi ki? ‹flte, annesini dinleme-
mifl, bir anda kanatl› bir canavar›n av› oluvermiflti. 

Yaflama gözlerini açt›¤› andan beri onu hiç yaln›z b›-
rakmayan, koruyan, dünyay› tan›tmak için u¤raflan an-
nesini düflündü. 

Anne kaplumba¤a üç ay önce, bahçe k›y›s›ndaki bö¤ürt-
len kökleri aras›na yapm›flt› yuvas›n›. Yafll› bir çiftin ekip
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biçti¤i bahçede ç›t›r ç›t›r, sulu sulu sebzeler vard›. De-
deyle nine, onun kendilerine u¤ur getirdi¤ine inanm›fl,
bahçede kalmas›na ses ç›karmam›fllard›. Torunlar› Se-
zen’in tedavisi güç hastal›¤›, anne kaplumba¤a bahçeye
yerlefltikten sonraki günlerde gerilemifl, yok olmufltu. Di-
¤er kaplumba¤alar gibi sebzelere zarar vermeyen bu kap-
lumba¤a, zamanla ailenin parças› haline gelmiflti. 

Dede, bahçede yetiflen, lahana, p›rasa, marul, turp gi-
bi sebzeleri, cuma günleri kurulan ilçe pazar›na götürür;
dönüflte, efle¤ine torununu bindirir, bahçenin yolunu tu-
tard›. Bu hafta sonu yine öyle yapm›fl; hem de, “Sana bir
haberim var. Tosba¤a k›z›m›z›n bir yavrusu oldu,” demifl-
ti torununa.

“Gerçekten mi, dede?”
“Baflparma¤›m kadar bir fley. ‹ki de bir ortadan kay-

boluyor, annesi f›ld›r f›ld›r Tosbi’yi ar›yor.”
“Ad›n› Tosbi mi koydunuz? Ay, çok güzel! Minik

Tosbi… Minicik Tosbi…”
Sezen, gerçekten de dedesinin baflparma¤› kadar

küçük, boncuk gözleriyle dünyay› tan›maya çal›flan kap-
lumba¤a yavrusunu çok sevmifl, hafta sonu tatillerini
sab›rs›zl›kla beklemeye bafllam›flt›. Onun en çok ilgisini
çeken de Tosbi’nin kabu¤u üstündeki leke olmufltu. Uçan
bir kufla ya da kelebe¤e benziyordu leke. 

Sezen kaplumba¤a yavrusuyla saklambaç oynuyor,
onu avucuna al›p gezdiriyordu. Bazen, elinin üstüne nemli
toprak y›¤›yor, di¤er eliyle pat pat vurarak topra¤› s›k›flt›-
r›yor; sonra yavaflça elini çekti¤inde, yavru kaplumba¤a-
n›n girebilece¤i kadar bir yuva meydana geliyordu. Yuva-
n›n önüne çiçekli bir bahçe yap›yor, içine Tosbi’yi yerlefl-
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tiriyordu.
‹flte, böyle oynad›klar› bir hafta sonu, ninesi seslenin-

ce Sezen koflmufl gitmifl, Tosbi’yi yaln›z b›rakm›flt›. Oyu-
na doymayan Tosbi de, kertenkele yavrusunun saklam-
baç oynama önerisini kabul etmiflti hemen. Sonunda da
k›z›l flahinin pençesine düflmüfltü.

Tosbi, güzel, e¤lenceli günlere bir daha dönemeyece¤ini
düflünürken, flahin dere k›y›s›ndan yükselen sarp kaya-
l›klara yaklaflm›flt›. Oralarda yuvas› bulunan bir kuzgun,
birdenbire flahine do¤ru h›zla pike yapt› ve ona fliddetle
çarpt›. Kuzgunu fark etmeyen flahin, neye u¤rad›¤›n› an-
layamad›. Pençeleriyle s›k› s›k› tuttu¤u yavru kaplumba-
¤ay› düflürüverdi. Öfke içinde bir yay çizip, kuzgunu kova-
lamaya bafllad›.

fiahinin pençelerinden kurtulan Tosbi, önce saz yap-
raklar› üstüne düfltü, oradan da saz kökleri aras›na yuvar-
land›. Uzun süre gözlerini açamad›. Çok korkmufltu. Kula-
¤›na, k›y›s›na düfltü¤ü derenin fl›r›lt›s› geliyordu. 

Sonunda, gözlerini açma cesareti buldu. Sabah güne-
fliyle ›fl›l ›fl›l parlayan bir çift gözle karfl›laflt›. Korkuyla
tekrar yumdu gözlerini. Beklemeye bafllad›. 

“P›sttt!” dedi bir ses. “P›sttt! Haydi, ç›kar bafl›n›
kabu¤undan... Benden korkmana gerek yok.”

Tosbi duydu¤u yat›flt›r›c› sözlere güvenerek gözlerini
açt›. Derenin içinden uzanm›fl bir suy›lan› ona bak›yordu. 

“fians›n varm›fl; o canavar›n pençesinden nas›l kur-
tuldu¤unu gördüm. Dereye düflüp sürüklenebilirdin.”

Tosbi, k›r›lm›fl, suya yatm›fl saz dallar› üstünde dur-
du¤unu fark etti ve korkuyla geriye do¤ru birkaç ad›m att›. 
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