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“Hey, Hopuduk! Haydi gel, kelebek kovalayal›m! Çok can›m
s›k›l›yor! ”
Babas› Tinto’yla tart›ﬂm›ﬂ olan Hopuduk, arkadaﬂ› Uzundiﬂ’in ça¤r›s›n› duymad›. Öfkeyle soluyarak tepeye t›rmanmaya devam etti.
Uzundiﬂ, en sevdi¤i oyun arkadaﬂ›ndan bir süre uzak
durarak, sakinleﬂmesini beklemenin iyi olaca¤›n› düﬂündü.
ﬁakac›, e¤lenceli, ama bir o kadar da öfkeli ve çekilmez bir
arkadaﬂt› Hopuduk.
Uzundiﬂ, onu devedikeni öbekleri aras›nda göremez
olunca, alt diﬂlerini çam köklerine sürterek törpüleme iﬂine
geri döndü.
“Hem bana insanlarla birlikte geçirdi¤i günlerin, ne kadar güzel, ne kadar heyecan verici oldu¤unu anlat›yor; hem
de, ben adadan ayr›lmak, uzaklara gitmek isteyince, karﬂ›
ç›k›yor. Görsünler bakal›m, gidiyor muyum, gitmiyor muyum! ” diye söylenerek tepeye t›rmanan Hopuduk, yabaniçilek çal›lar›n› geçer geçmez duraklad›, çevreye bak›nd›.
Aﬂa¤›da, koyun a¤z›ndaki adac›klardan birine yuvalanm›ﬂ karabataklar, yumurtalar›n› h›rs›z mart›lardan korumaya
çal›ﬂ›yorlard›. A¤ çekmekten dönen bal›kç› motorlar›n›n sesi,
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esintiyle da¤›l›yor, koyu çevreleyen yamaçlarda yank›lan›yordu. Güneﬂlenmek isteyen yengeçler, dalgalardan kaç›narak,
kaya düzlüklerine ulaﬂmaya çal›ﬂ›yordu.
Tur teknelerinin demir att›¤› Tavﬂan Adas› Koyu ve deniz, ta karﬂ› k›y›ya kadar, Hopuduk’un ayaklar› alt›ndayd›.
“Evet! Evet! Tamam! ‹ﬂte buras›! ” dedi heyecanla.
Kuru ve taﬂl›k tepede, yeni yuvas›n› kazabilece¤i uygun
bir yer arad›. Karaturp tohumlar›n›n filizlendi¤i yamaca indi.
Karaturp, so¤an ve zambak, ada tavﬂanlar›n›n en kolay bulabildi¤i yumru köklerdi. Hopuduk, hiç sevmedi¤i bu kökleri
kemirip durmaktan b›km›ﬂt›. Babas›n›n anlatt›¤› yerleri görmek, yiyeceklerin tad›na bakmak istiyordu. ‹ﬂte bu yüzden,
aile yuvas›ndan ayr›lman›n ve yaﬂam›n› kendi kararlar›yla
yönlendirmenin zaman› gelmiﬂti.
Topra¤› ﬂöyle bir yoklad›, kazd›. ‹çine oturabilece¤i derinlikte bir oyuk açt›. Daha derine inmek gereksizdi. Nas›lsa,
ilk f›rsatta terk edecekti aday›.
Çenesini, yeni yuvas›n›n çevresindeki taﬂa, topra¤a, çal›ya sürterek, tavﬂanlara özgü çene alt› salg›s›n› b›rakt› sa¤a
sola. Son iﬂaretini yabaniçilek köklerine koydu. S›n›rlar›n› çizdi¤i bölge, bundan böyle Hopuduk’a aitti ve izinsiz girilemezdi.
“Yabaniçileklere tek baﬂ›na sahip olamazs›n, can›m! ”
Hopuduk z›plad›. Uzundiﬂ’in geliﬂini fark etmemiﬂti. “Benim
bölgemden uzak dur! ” diye uyard›. Arka ayaklar› üstüne dikildi, yumruklar›n› sallad›.
Uzundiﬂ s›k›nt›dan patl›yordu. Biraz itiﬂip kak›ﬂmak iyi
gelecekti. ‹ki z›plad› bir hoplad›, rakibinin karﬂ›s›na dikildi.
Arkadaﬂ›ndan beklemedi¤i bir atakl›kla karﬂ›laﬂan Hopuduk, ilk yumru¤u sallad›. Uzundiﬂ yuvarland›. Burnuna do¤ru
uzayan alt diﬂlerine gelen darbe, çok can›n› yakm›ﬂt›. Hopu-
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duk’un ﬂakas› yoktu. “Biz arkadaﬂ de¤il miyiz? Neden o kadar
sert vurdun? ” diye s›zland›.
“Bölgemden uzak durman› söylemiﬂtim! ”
“ﬁaka yap›yorsun sanm›ﬂt›m.”
Uzundiﬂ, alttan alarak s›n›r d›ﬂ›na ç›kmakla s›k› bir kap›ﬂmaya girmek aras›nda karars›z kald›. Can› yansa da, yumruklaﬂmak kelebek kovalamaktan daha e¤lenceli olabilir, hem
kendi gücünü de s›nayabilirdi.
“Hop geldin, p›t gittin. Ne oldu? Kelebek kovalamak daha m› e¤lenceli? ” diye alaya ald› onu Hopuduk.
Uzundiﬂ bebek de¤ildi. En az onun kadar güçlü bir erkek oldu¤unu göstermeliydi. Z›plad›, at›ld›.
Alt alta, üst üste, yengeçlerin güneﬂlendi¤i kaya düzlü¤üne yuvarland›lar. Koyun serin sular›na düﬂmekten son anda
kurtuldular. Bir de bakt›lar ki, adan›n bütün tavﬂanlar› yamaç
boyunca dizilmiﬂ, onlar›n kap›ﬂmas›n› izliyor.
Uzundiﬂ, arka aya¤›na yap›ﬂm›ﬂ yengeç irisinden kurtulmaya çal›ﬂ›rken, annesi koﬂtu geldi.
“Sana, ‘Hopuduk’la oynama, ondan uzak dur!’ demedim mi? Niye beni dinlemiyorsun, ha? Niye? ”
Yengeç, anne tavﬂan›n a¤›rl›¤›n› üstünde hissedince,
Uzundiﬂ’in aya¤›n› b›rakt›.
“Neden ama, anne? Hopuduk’la çok e¤leniyorum.”
“O bir macera düﬂkünü! Dedesi gibi, o da bir gün yakalan›p, insana yem olacak! ”
O¤ullar›n› aramaya ç›km›ﬂ olan baba Tinto ve anne Fandi, Hopuduk hakk›nda söylenenleri duydular.
“Hopuduk cesurdur, aptal de¤ildir! ” dedi Tinto.
“Hopuduk hayalperest! Uzundiﬂ’e, adadan uzaklara gitmek istedi¤ini söylüyormuﬂ. O ne isterse yaps›n, Uzundiﬂ’in
akl›n› çelmesin.”
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Fandi, annesinin Uzundiﬂ’i korumak istedi¤ini düﬂündü,
hak verdi. “Do¤ru söylüyor,” dedi Tinto’ya. “Hopuduk’un akl›na, adadan kaçma fikrini sokan da sensin.”
Annesi, Uzundiﬂ’i ite kaka götürürken, Hopuduk direndi. “Benim yuvam burada.”
“O yuva seni korumaz, daha derin, daha uzun kazmal›s›n. ﬁimdi bizimle gel.”
Baba Tinto, y›rt›c› kuﬂlardan ya da arada bir köpekleriyle birlikte ava ç›kan insanlardan kayg› duyuyordu.
“Yuvam› derinleﬂtiririm,” diye diretti Hopuduk.
O s›rada birdenbire bütün tavﬂanlar, “Vik! Vik! Vik!” sesleriyle sa¤a sola kaç›ﬂmaya, yuva giriﬂlerine ulaﬂmaya çal›ﬂt›lar.
Hopuduk, neler oldu¤unu anlayamadan, annesi ve babas›yla
birlikte bir kaya girintisinde buldu kendini. Çok geçmeden,
karﬂ› k›y›ya do¤ru uzaklaﬂan bir do¤an göründü. Pençelerinde yavru tavﬂanlardan biri sallan›yordu. Hopuduk üzüldü, yavru tavﬂan›n baﬂ›na gelenden biraz da olsa kendini sorumlu
hissetti. Korkuyla titreyen annesini daha fazla üzmek istemedi. Onlarla birlikte yuvas›na döndü.
Tehlikeli günlerin baﬂlang›c›n› haber veren bu olaydan
sonra, Tavﬂan Adas›’n›n tavﬂanlar› daha ürkek, daha dikkatli
oldular. Beslenme için akﬂam› ve geceyi beklediler. Oynamak,
kelebek kovalamak isteyen genç tavﬂanlar, çal›lar aras›ndan
ç›kmad›lar, k›y›ya yaklaﬂmad›lar.
Babas› art›k tur teknesinden, insanlar aras›nda geçirdi¤i
günlerden söz etmiyorsa da, Hopuduk’un gözü hâlâ uzaklardayd›. Gizlice yuvas›na gidiyor, kaz›yor, derinleﬂtiriyordu.
Dinlenmek için yuvas›n›n giriﬂine oturuyor, tur teknelerinin
ç›k›p gelmesini bekliyordu.
Babas›n›n anlatt›klar› d›ﬂ›nda, tur tekneleri ve insanlar
konusunda bilgisi yoktu. Arada bir, adaya yaklaﬂan bal›kç› ka-
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y›klar›nda görüyordu insanlar›, o kadar. Ayn› k›y›ya, kayal›klara, çal›l›klara bakmaktan; a¤aç kabu¤u, karaturp, zambak
kökü kemirmekten, otlamaktan b›km›ﬂ usanm›ﬂt›.
Arkadaﬂ› Uzundiﬂ, Hopuduk’u biraz ürkerek, biraz yüre¤i heyecandan titreyerek dinliyorsa da, anlatmaya de¤er maceralar yaﬂamay› o da istiyordu. Bu yüzden, annesi ne kadar
yasaklarsa yasaklas›n, Hopuduk’la görüﬂmeye devam ediyordu. Di¤er genç tavﬂanlar ona heyecan vermiyordu.
Yaz s›caklar›n›n bast›rd›¤› günlerden birinde, ilk tur teknesi
koya girip demir att›. Hopuduk ve Uzundiﬂ kulaklar›n› beﬂ
diktiler, gözlerini dört açt›lar, b›y›klar›n› titrettiler, nemli burunlar›n› oynatt›lar. Ponpon kuyruklar› üstünde hop oturdular,
hop kalkt›lar. Güvertede k›p›r k›p›r dolaﬂanlar›, dans edenleri, denizde dal›ﬂ yapanlar›, yüzenleri izlediler.
Adaya yaklaﬂmaya çal›ﬂan iki çocuk onlar› heyecanland›rd›. Damaklar› kurudu, dilleri dolaﬂt›. K›y›ya ç›kan çocuklar
da tavﬂanlar› hemen fark ettiler. Onlar tavﬂanlara, tavﬂanlar
onlara bakt›lar. Derken, kaptan›n uyar› düdü¤üyle gerisingeri döndüler, toparlan›p gittiler.
Hopuduk’la Uzundiﬂ, baﬂka bir koya yönelen tur teknesinin peﬂinden bakakald›lar.
Geçen günlerde, Tavﬂan Adas› Koyu’na birçok tur teknesi demir att›. Kimse tavﬂanlarla ilgilenmedi. K›y›daki kayal›klar üstünde beﬂ on dakika güneﬂlenenler oldu, o kadar.
Bir süre sonra tavﬂanlar, gelen giden tur teknelerine ve
insanlara al›ﬂt›lar. Anne babalar art›k yavrular› için kayg›lanmaz oldu. Hopuduk da, Uzundiﬂ de bast›ran ö¤le s›caklar›n›,
yuvalar›n serinli¤inde uyuyarak geçirmeye baﬂlad›lar.
S›radan bir gün, “Belki de, babam›n anlatt›klar› gerçek
de¤ildi,” dedi Hopuduk.

