


Gülümsün için...

Bu kitabı biçimlendirdiğim,  
Nilüfer Belediyesi Gölyazı Yazarevi’ne  
içten teşekkürlerimle.

BÖLÜMLERBÖLÜMLER

Maceranın En Başı 1313
Neşeli Zamanlar 1919
Ertesi Gün 2626
Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz, Neşe Hanım ! 3232
Bir de... 3535
Çay Faslı 4646
Neşe’nin Hikâyesi 5050
Nermin Teyze’nin Hikâyesi 5555
Hikâyenin Hikâyesi 6868
O Yaz 7070
Leylekler 7777
Günay Gölü 8484
Ormanın Mirasçıları 8787
Berk’in Bir Başka Hali 9191
Koca Ormanda Kaybolmak 100100
Kozalaklı Madalya 103103
Her Şeye Yeten Kozalaklı Madalya 104104
Liseli Gençler 109109
Miras 113113



H1980’l1980’lerer H20202020



10 Müge İplikçi GÜNAYDIN BENDİ 1 1

Günay Bendi’ydi orası. Berk, annesi 
Günay’dan ötürü öyle koymuştu adını. 
Ahmet’se ona, her şeye merhaba demek 
alışkanlığıyla “Günaydın Bendi” demeyi 
seçmişti. Seçiş o seçiş. Günaydın Bendi 
birçok şeyin ve anının karşılığı oldu.
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MACERANIN EN BAŞI

Bir sutopu maçı.
Koç Cavit, çocukların arasındaki adıyla Zor 

Cavit, “dükkâna yeni gelen” (okula yeni gelen 
demek istiyor) Berk isimli öğrenciyi, okulun o 
gün öğleden sonraki sutopu maçına çağırır ve 
o günkü maçta onu takıma alacağına yemin bil-
lah eder.

Berk, yüzme ve sutopu tutkusunu görünüşü-
ne yansıtmayan, dışarıdan lapacının önde gideni 
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görünen, biraz kilolu bir çocuktur. Fena halde de 
çizgi roman hastasıdır. Üstelik bu hastalığı, sade-
ce çizgi roman okumaktan ibaret değildir. Berk, 
çizgi roman yazıp çizen, kahramanlarını, canavar-
larını ve mekânlarını kendi başına yaratan bir ço-
cuktur. Ancak, bu yeteneğini ailesi dışında çok 
az insan bilir. Yani neredeyse hiç kimse ! Çünkü 
ailesi bunu yetenek olarak görmez bile. Bu ye-
tenek, olsa olsa bir zaman kaybıdır. Varsa yoksa  
spordur onlar için önemli olan. Gerisi boştur.

Berk’in annesi Günay Hanım, oğlunun An-
kara’daki okulunda sutopu oynadığını ve başarı-
lı olduğunu, İstanbul’a taşındıklarında Özel Şem-
settin Alıç Ortaokulu’nda da buna devam etmeyi 
çok istediğini söylediğinde, Zor Cavit’in gözleri 
pırıl pırıl parlar.

“Derhal ama derhal,” der, “onunla tanışmak 
istiyorum, yeni sporculara çok ihtiyacım var !” Ta-
nışmak için de hem Berk’i hem de annesini, oku-
lun ölüm kalım savaşı dediği, sutopu maçına ıs-
rarla davet eder.

Berk, Koç’un daveti üzerine havalara uçar. 
Zor Cavit’in ününü duymuş, onunla yüz yüze ta-
nışmaya can atmaktadır. Annesinin, “Bilemiyo-
rum ki Berk, yani şimdi gitsek doğru olur mu ! ?” 
demesine karşın çok isteklidir ve, “Hemen,” der. 
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“Madem Zor Cavit beni çağırdı, mayomu giyiyo-
rum ve hemen gidiyoruz.”

Berk ve Günay Hanım, epey bir mücadele-
den sonra, maçın oynandığı, şehrin dışındaki ha-
vuza varırlar. Gerçekten de bu bina neredeyse 
dünyanın öbür ucundadır ve yolda defalarca kay-
bolmalarına rağmen, maçın ortasına doğru salon-
dan içeri girmeyi başarırlar.

Bu sırada Berk bir sürü hayal kurmuştur. Zor 
Cavit’i bir kere görmüş ve tavrından çok etkilen-
miştir. Ona göre Zor Cavit, biraz sinirli biri olsa 
da, gerçek bir koçtur ve onunla çok iyi anlaşaca-
ğına inanmaktadır. Bir “Mayıs” kahramanıdır o ! 
Tıpkı kendisi gibi. Mayıs ayında doğmuş tüm ce-
surlar gibi...

Ancak, evdeki hesap çarşıya uymaz !
Salonda işler pek iyi değildir ! Özel Şemsettin 

Alıç Ortaokulu, rakibine fena halde yenilmekte 
ve Koç, zordan zorbaya dönüşmek üzeredir. Sağa 
sola mantıksız mantıksız bağırmakta ve oyuncu-
larını ağır sözlerle hırpalamaktadır. İki saat önce 
okulun Öğretmenler Odası’nda Berk’i heyecan 
ve hararetle maça çağıran ve onu, o gün oynata-
cağına yemin billah eden o adamın yerinde yel-
ler esmektedir. Dahası, Berk’i gördüğü anda ço-
cuğa öyle bir bakış fırlatır ki, sadece Berk değil 
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annesi de bu bakıştan ürker. O bakış, ‘Sen de 
kimsin ?’ bakışıdır. Karşısındakini küçümseyen ve 
yok sayan bir bakış...

Berk, yine de azimli bir oğlandır ve annesi-
ne dönüp, “Anne, sen git otur. Koç beni mutlaka 
oynatacak,” der. Aslında bundan pek de emin ol-
duğu söylenemez...

Günay Hanım durumu fark etmiştir ama oğ-
lunu kırmaz ve söylene söylene oturma sıraları-
na doğru gider. Koca havuzun içinde oğlunu da-
ha net görebilmek için yukarılara doğru tırmanır 
da tırmanır. Güzel bir yer bulduğunda oturur ve 
beklemeye başlar. Ancak, beklenen olmaz. Ke-
narda duran ve maça alınmayı uman Berk, Koç’un 
gözünün içine bakarken, Koç onun suratına bile 
bakmaz ve kendini delicesine oyuna kaptırmış 
bir halde, skor levhasındaki dakikaları sayar.

Maç her nasılsa berabere biter. Berk kenar-
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da küçücük kalmıştır. Ya annesi ? Annesi de öy-
le...

Peki ya Koç ? Kimisi, onun maçtan sonra ya-
rı üzgün, yarı öfkeli bir halde eve döndüğünü, 
Berk’se onun Mays Canavarı (Dikkatinizi çeke-
rim: Mayıs değil Mays !) diye kötü bir yaratığa dö-
nüştüğünü ve ormanın birinin derinliklerine sak-
landığını iddia eder... O, sadece bir zorba değil, 
bir canavardır da artık. Kahraman Mayıs’a karşı 
her türlü hileyi yapmaya hazır kötü ruhlu Mays 
Canavarı !

Mays Canavarı’na ne olduğunu merak edi-
yorsanız, bu öyküyü okumanızda fayda var. Bir-
birinin içine geçmiş üç hikâye bulacaksınız bura-
da. Biri geçmiş, biri şimdi, biri de gelecek... Tıpkı 
hayat gibi diyeceksiniz siz şimdi. Evet, kabul, tıp-
kı hayat gibi...
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Bu arada, iç içe geçmiş hikâyeleri okumadan 
önce hayal kurmak, hatta Mays Canavarı’nı çiz-
mek de serbest elbette ! Tıpkı, ileriki sayfalarda 
karşılaşacağınız Tolga Yağmur’un yaptığı gibi...

Haydi, şimdiki zamana ışınlanalım ve Berk’in 
kardeşi Berrak’ın evine sızıp, kızı Neşe’nin yanı-
na oturalım. Neşe, Ormanın Mirası adlı TV prog-
ramı seçmeleri için yeterince hazırlanamama kay-
gısı duyuyor, çünkü işler bildiğiniz gibi değil, çok 
karışık.
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NEŞELI ZAMANLAR

“Yarın Çiğdem Teyzeler’e gitmeyeceğim,” diye di-
retti Neşe. Büyümüş de küçülmüş deyimi onun 
için söylenmişti sanki... Hal böyleyken devam et-
ti: “Yeter artık, bıktım, Hulusi’yle zaman geçir-
mek istemiyorum... Ormanın Mirası seçmeleri 
için son şansımız. Şu çılgın Tolga Yağmur’dan ve 
onun saçma sapan Mays Canavarı maceralarından 
başka hiçbir şey yok elimizde. Acil olarak Lara 
ile buluşmam gerekiyor... Yarın başka işlerim var, 
kısacası.”

Neşe’nin annesi Berrak, kızının bu sözleri-
ne çok içlendi. Ormanın Mirası elbette önemliy-
di, ama kızı bunu ona karşı kullanıyordu sanki. 
Doğrusu, Çiğdem’le ortaokul günlerinden başla-
yan bir arkadaşlığı vardı ve çocuklarının arkadaş 


