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İki Gezgin, Bir Karavan

Roza, o yazı teyzesiyle birlikte, külüstür ama sevim-
li bir karavanda geçiriyor. O yaz, Roza’nın daha 
sonra, ‘Hayatımın en güzel yazıydı,’ diye düşüne-
ceği, hayatının onuncu yazı.

Roza’nın teyzesi bir gezgin yazar. Tahmin edi-
leceği gibi, gezgin yazarlık yapan birinin gezmesi 
şart. Karavan da bu iş için biçilmiş kaftan. Bu du-
rumda, doğal olarak, Roza da bir gezgin çocuk olu-
yor.

Bazen yıldızların altındaki bir tepede, bazen 
dalgaların şıpırtısıyla uykuya daldıkları bir kumsal-
da konaklıyorlar. Bir bakmışsınız kuzey rüzgârla-
rıyla uğuldayan bir vadideler, bir bakmışsınız rüz-
gârın fısıltısının bile sokulamadığı bir koyda...

Bir yerde tek gün kaldıkları da oluyor, bir haf-
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ta da. Bu, tamamen onların keyfine bağlı. Gece ya-
rısı toplanıp yola düştükleri de görülüyor, öğleyin 
tam şekerleme zamanı yeni bir konak noktasına 
doğru yerlerinden ayrıldıkları da.

Köylerin, kasabaların ve şehirlerin içinden ya 
da çevresinden geçiyorlar. Dinlenmek için durduk-
ları, hoşlarına gittiği için kaldıkları yerler de olu-
yor, ama çoğunlukla şöyle bir bakıp yola devam 
ediyorlar.

Belirli bir rotaları yok. Varmak istedikleri bir 
nokta, kaçtıkları ya da kovaladıkları kimse yok. 
Aceleleriyse kesinlikle yok.

Roza’nın yaz tatilini karavanda geçirmesinin 
biri çok basit, diğeri biraz karmaşık iki nedeni var. 
Basit olan şu: Roza’nın teyzesi epey uzun bir za-
mandan beri gezerek yaşıyor. Bu artık kişiliğinin 
bir parçası. Roza eğer onunla takılacaksa ona uy-
mak durumunda.

Karmaşık nedene gelince: Roza’nın anne ve ba-
bası artık birlikte yaşamak istemiyor. Birbirlerini 
eskisi kadar sevmiyorlar çünkü.

“İnsanların başına böyle şeyler gelir,” diyor ba-
bası. “Senin, arkadaşlarından birinden eskisi kadar 
hoşlanmadığını fark ettiğin olmuyor mu hiç ?”

‘Oluyor olmasına ama bu aynı şey değil,’ diye 
düşünüyor Roza. ‘Hiç değil !’
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“Sen hep en değerlimiz olarak kalacaksın,” di-
yor annesi. “Benim minik patiskam.”

“Benim sincap suratlım,” diye ekliyor babası.
Aslında öyle patiska gibi beyaz tenli falan de-

ğil Roza. Aynaya baktığında sincaplarınki kadar se-
vimli bir yüz de göremiyor.

“Babanla konuşup anlaşmamız gereken yığın-
la konu var,” diyor annesi. “Üçümüz için en iyisi-
ni yapmak istiyoruz.”

Roza aklından şöyle geçiriyor o sırada: ‘En iyi-
si boşanma düşüncesini rafa kaldırmak. Hatta, de-
rin dondurucunun en dibine tıkıp sonsuza kadar 
orada unutmak.’

“Tatilini bu tartışmalarla berbat etmek haksız-
lık olur,” diye sürdürüyor babası. “Sen de istersen, 
okul açılana kadar teyzenle takılabilirsin. Sadece 
bu yaz için.”

Sanki başka teyzesi varmış gibi soruyor Roza: 
“Hapşu Teyze’mle mi ?”

‘Ne yazık ki,’ dercesine, başını sallıyor annesi... 
Gençliğinden beri dur durak bilmeden yolculuk 
yapan bu çılgın teyzeyle tatile çıkmaya hep can at-
mış Roza’ya, bugüne dek inatla karşı koymuş olan 
annesi.

Roza bir an boşanma olayını unutur gibi olu-
yor. Gezgin yazar Hapşu Teyze’ye katılma fikri aca-
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yip heyecan verici çünkü. Ancak, üzgün görünme-
si gerektiğini düşünüp hemen kendini toparlıyor.

Bu kez ikisi de, ‘Ee, ne diyorsun, tamam mı ?’ 
der gibi bakıyor.

‘Yalnız kalmaya ihtiyaçları var,’ diye yorumlu-
yor Roza durumu. ‘Belki de yeniden anlaşıp, ayrıl-
maktan vazgeçerler.’

“Döndüğünde her şey ayarlanmış olacak,” di-
yor babası.

Annesi ekliyor: “Teyzenle konuştuk. Seninle 
zaman geçirmek için sabırsızlandığını söyledi. Ge-
lip seni alacak.”
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1 
Konuşan Deniz Kabuğu,  

Dünyada Tek

Geceden kara kara bulutlar gökyüzünde yürüyüp 
durmuştu. Arkalarından atlı kovalıyormuş gibi, bir 
o yana bir bu yana hem de. Sabaha karşı yağmur 
başlamıştı. Roza, karavanın kendisine ait bölmesin-
de uykusunun en tatlı dakikalarını geçiriyordu o 
sırada. Tıpırtıya uyandı. ‘Karavanın tepesinde dans 
eden damlalar !’

Uyurken üstüne örttüğü pikeyi bir kenara atıp 
yatağın içinde oturdu. Minik pencerenin önüne ge-
rili perdeyi tamamen açtı. Damlaların camda çizgi-
ler oluşturmasını gülümseyerek izledi. ‘Yağmurun 
sesine uyanmak gibisi yok,’ diye geçirdi içinden. 
Bunun için uykunun en tatlı yeri bile feda edile-
bilirdi.


