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Dünyanın en komik babasına...

Minnu’nun 
Yolculuğu
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Gudi’yle Tanışma

Dünyaya çok benzeyen Hibris gezegeninde, şehir-
lerimize çok benzeyen Sardun şehrinde havabiliciler, 
iki gün boyunca Çöl’den kum eseceğini haber ver-
mişti. Sardun’un üstüne, geceleyin yine kocaman 
cam kubbe örtülecekti. Herkese evlerine çekilmesi 
duyurulmuştu. Sardun halkının tamamı evlerindey-
di, Minnu hariç.

“Kirli havaya, göğü kaplayan kahverengi bulut-
lara ne zaman aldırdım ki, şimdi aldıracağım,” dedi 
Minnu ve her akşamüstü yaptığı gibi, evinden çıkıp, 
küçük bir vagonu andıran, dört tekerli el arabasına 
yiyecek artıklarını doldurdu.

“Minnu, yine mi gidiyorsun ? Çıkmasaydın keş-
ke... Ağzını burnunu iyice sardın mı ? Bir saate geri 
dönmelisin !” diye seslendi annesi.
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rinin bittiği yerde ince taşlı bir patika ve iki kena-
rında da kuru ağaçlar uzanırdı. İşte oraya, Üçağaç-
lar deniyordu. Karadelik Mağaraları’na varmak için 
on beş dakika, dik bir yokuş tırmanmak gerekirdi.

Annesinin sesi uzaktan bir kez daha uğultuyla 
geldi: “Yanına hamkuru aldın mı ?” 

“ALDIM ANNEE !” diye yanıtladı Minnu, ama 
epey ilerlemişti ve sesi arabanın gıcırtıları arasında 
boğuldu.

Cebindeki hamkuru torbasını yokladı. Yemiş 
olduğu söylense de, Minnu’nun en sevdiği yiyecek 
olan hamkuru, bilinen yemişler gibi ağaçta yetişmez, 
evde yapılırdı. Bir zamanlar ağaçtan toplanan mey-
velerin tadı taklit edilerek hazırlanan hamkuru, bir 
bulmakolog olan babasının icadıydı. Sardun serala-
rında yetişen tek tük bitkiden biri olan yamukanın 
tohumları, şişmesi için bir hafta nemli ortamda, 
birkaç gün de açık havada bekletilip kurutulduktan 
sonra ufalanırdı.

‘Yemişi neden ağaçlardan koparmayıp böyle 
uğraşıyorlardı ?’ derseniz, Hibris gezegeninde nere-
deyse yüz elli yıldır, bildiğimiz türden bitkilerin 
yetişmediğini söylemeliyim. Bir zamanlar onların 
yaşadıkları yerde de ağaçlar, ormanlar; yüzen, sürü-
nen, uçan çeşit çeşit canlılar vardı. Oysa üç nesildir 
ne bir yeşillik filiz veriyor, ne de renkli bir çiçek 

“Sardım anne... Tamam dönerim, merak etme,” 
dedi Minnu.

Sarmak ne kelime. Beresini gözünün üstüne 
kadar indirmişti, siyah kırpık kâküllerinin ancak ucu 
görünüyordu. Ayrıca, kalın bir şalı, burnunu iyice 
örtecek şekilde dolamıştı.

“Duydun, değil mi ? Kum rüzgârları başlamadan 
geri dön.”

“Evet anne !”
Kum rüzgârları bir süredir neredeyse her hafta 

esmeye başlamıştı. Büyük bir gürültüyle, Sardun 
şehrinin kurulduğu Bozkır’ın taa ötesinden, görün-
mez bir canavarın ağzından püskürür gibi geliyor; 
geldiğinde de tüm şehir mecburen üstüne örtülen 
cam kubbenin altına saklanıyordu. 

Kum rüzgârları olsun olmasın, halkın Sardun’dan 
uzaklaşma alışkanlığı yoktu. Yıllar önce Bozkır’a 
gidenlerin geri dönemediği yolculuklardan sonra, 
Bozkır’ın girişindeki Sarı Otlak’ı geçmek yasaklan-
mıştı. Şehri kuşbakışı gören Karadelik Mağaraları’na 
gitmek yasak değildi, ama oraya da pek giden olmaz-
dı. Minnu hariç.

Minnu her akşamüstü yaptığı gibi, Boreas Te-
pesi’ndeki Karadelik Mağaraları’na doğru yürüme-
ye başladı. Kestirmeden gideceğine, yine geniş bir 
daire çizerek, Üçağaçlar yoluna saptı. Sardun evle-
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çıkarmak için ceplerini yokladı. “Yok olmuş !.. DÜ-
ŞÜRDÜM mü ! ?” diye sağına soluna bakınarak te-
laşla adımlarını hızlandırdı. Yokuşun bittiği yerden 
yukarıya, Boreas Tepesi’ndeki, kara gözleri andıran 
mağaralara doğru kaldırdı başını.

“Geçen gün geldiğimde orda bir yerde düşür-
düm kesin. Off  ! Daha on beş dakikalık yolum var, 
bacaklarım koptu,” diye söylendi.

Bu hallerine bakıp da, kırpışan kara gözleri an-
dıran o çorak mağaraların içinden bir zamanlar 
çağlayanların aktığına kim inanırdı... 

Sardunlular ne Boreas Tepesi’ne ne de Karade-
lik Mağaraları’na yaklaşırdı. Ancak Minnu, diğer-
leri gibi değildi. Hiç aksatmadan her akşamüstü, 
el arabasına doldurduğu yiyecek artıklarıyla tepeye 
tırmanır, mağaraları kendine yuva edinmiş gudileri 
beslemeye giderdi. 

Gudiler, duyuları kedi kadar keskin, kulakları 
onlardan biraz daha sivri, sincap kadar çevik ve 
hızlı tırmanan, ancak bu ikisinden de iri bir canlı 
türüydü. Kaplumbağalar gibi ömürlerinin uzun 
olduğu, çıta gibi hızlı koştukları bilinirdi. Boyları 
ortalama doksan santimdi. Herhalde en sevimli 
yanları, bir metreyi bulan zeytin yeşili kuyrukları 
ve dikkatle bakan iri badem gözleriydi. Bacakları ne 
çok uzun ne çok kısaydı. Gövdelerinin en tüylü 

açıyordu. Tekdüze hayatlarına eşlik edecek canlılar-
dan da eser kalmamıştı.

Issızlıkla çevrelenmiş Sardun’un tepesinde üç-
güneşler doğar ve akşam oldu mu peş peşe batarlar-
dı. Şehrin adı, kimilerine göre eski dilde “balıkçı 
halatı”, kimilerine göre daha da eski bir dilde “bı-
yıkları yerleri süpüren adam” anlamına geliyordu.

Minnu, tepeye çıkan yokuşun dibinde, dalları 
kupkuru olmuş Üçağaçlar’ın yanından geçerken, 
hep yaptığı gibi, arabasındaki bidondan birer kâse 
su akıttı diplerine. Bir yandan da, masallardan ez-
berinde kalan, o çok sevdiği tekerlemeyi fısıldadı.

“Sapır sapır uzanır
 Tor torak filizlenir 
 Gümüşsular zamanı 
 Işıltılı sabahlar...”

Elinin altında dallar çıtır çıtır öttü.
“Belki bir gün canlanır, büyükannem Pepa’nın 

masallarındaki meyvelerden verirsiniz, kim bilir...” 
diye mırıldandı. 

Minnu, büyükannesi Pepa’nın defterleri arasın-
da bulduğu o resmi hiç yanından ayırmazdı. Onu 
ilk günden beri gözü gibi koruyordu. Sardun’un 
neredeyse yüz elli yıl önceki halini gösteren resmi 


