Tu r u nc u Bal i k G el y or
Derler ki ışık, deniz kıyısındaki bu güzelim köye, turuncu
bir balığın karnında gelmiş.

Bunu kimse çok iyi hatırlamaz. Bir tek, köyün en

yaşlı dedesi, aklına eserse anlatır:
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“Ben küçük bir çocukken, her sabah ilk iş denize

“Sonunda, kayalıkların oraya kadar gittik. Balık bir

koşardım. Atardım kendimi buz gibi suya. Yüzerdim de

anda durdu. Hareketsiz! Sanki suyun altında asılı kaldı.

yunus gibi sulara dalıp çıkarken, yanımdan turuncu bir

Biraz korktum, ama kaçmadım.

yüzerdim. Hiç yorulmazdım. Ne günlerdi! O gün de,

balık geçti. Balık dediysem, yanlış anlamayın, neredeyse

Birden midesi kasılmaya, ağzı açılıp kapanmaya başladı.
“Turuncu balığın içindeki ışık, ağzından dışarı

boyum kadardı! Hava güneşliydi, yine de balığın

çıkıverdi. Suda biraz yol aldıktan sonra, yükseldi,

balık. Işık saçıyordu. Peşine düştüm. O yüzdü, ben

de. Işık süzülüp çıktı denizden, kayalıklardaki şu bizim

parlaklığı gözlerimi kamaştırmıştı. Tıpkı bir lamba gibiydi
yüzdüm.
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yükseldi, yükseldi... Hemen kafamı sudan çıkardım ben
fenere tırmandı. Sonra da fenerin ışığı oldu. Işıl ışıl
çakmaya başladı. Ben gördüm onu...”

11

“İşte... İşte uçuyorum! O kara karga burada olsaydı da

görseydi! Bir daha çalmazdı cevizlerimi. Sen de görüyor

musun, Arpacık? Nasıl sallandığımı... Önce biraz geriye ve
hooop ileriii! Şimdi salıncaktan atlasam, şu karşıki adaya
kadar uçarım, kesin!”

Zeytin ağaçlarının gri yeşil, gümüş yaprakları, mutlu

bir şarkıya eşlik eder gibi, bir sağa bir sola sallanıyordu.
Denizden ılık bir rüzgâr esiyordu.
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Bir oğlan –tombul, sümüklü, yaralı bereli yaramaz

bir oğlan– işte böyle heyecanla salıncağa biniyordu.
Salıncağı babası daha dün kurdu, yüksek

sallanırken, burun deliklerimi böyle kocaman açıyorum.
Bak bana, görüyor musun? Arpacık!”

Arpacık, çağrıldığını duydu mu bilinmez, ama

kayalıkların bittiği, denizin başladığı yere...

toprakta açtığı ufak delikten burnunu uzatıp çevreyi

mutluydu. Aşağıda, birbirini kovalayan neşeli

gözlü, koca tırnaklı, şişman ve sık tüylü, kısacası diğer

Sümüklü oğlan salıncağının tepesinde çok

dalgalar; karşıda, sessiz, uslu, kocaman bir ada...
Oğlan her seferinde biraz daha yükseliyordu.
Sallanırken içini, hızla kanat çırpan kuşlar
dolduruyordu.

Bahçede, uzaktaki zeytinliklerin kokusu,

kolaçan etti. Upuzun burunlu, bıyıklı, miniminnacık
köstebekler gibi bir köstebekti.

Tombul oğlanın annesi bir gün gülerek sormuştu:

“Oğlum, yarı kör, minicik gözlü bir köstebeğin adını
neden Arpacık koydun? Başka isim mi bulamadın?”

“Şişşşt, sessiz ol, anne,” demişti oğlan. “Arpacık kör

keskin kekik kokularıyla arkadaşlık ediyordu.

olduğunu bilmiyor!”

bereli tombul oğlan, bütün günü yeni salıncağında

Derken, tombul oğlan bir kez daha seslendi: “Arpacııık,

Annesi akşam yemeğine çağırmasa, yaralı

geçirecekti. Göbek deliğiyle salıncakta oynayacak,

dizindeki yara kabuklarını salıncakta koparacak,

duyuyor musun beni?”

salıncakta Arpacık’a sataşacak, salıncakta
uyuyup, salıncakta uyanacaktı.

“Hey, Arpacık, sana diyorum! Orda

mısın? Dinle şimdi. İçime daha fazla

oksijen çekmenin kestirme yolunu
buldum! İleri doğru
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