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Erdoğan Kâhyaoğlu

İlk öykümü 9 yaşımda, bir kulağımın 
neredeyse hiç işitmez hale geldiği 
bir rahatsızlık sonrasında yazmıştım. 
Kendimle dalga geçen komik bir 
öyküydü. İlk masallarım da, ilk 
çocuğuma anlatacak bilinen bir masal 
kalmayınca öyle ayaküstü uydurduğum 
masallardı. Sayıları arttı. Bir kısmını 
kasete kaydetmişiz. Yıllar sonra önüme 
çıktılar ve Kral Olmak İsteyen Dinozor 
adıyla kitap olarak basıldılar. İlk uzun 
öykümü de yine evden uzak olduğum 
bir dönemde, annesi ona okusun diye, 
küçük oğlum için yazmış ve bölüm 
bölüm göndermiştim. Yıllar sonra 
üzerinde çalıştım ve Komutan Anti 
adıyla yayınlandı. Bu arada ikisi kızıma, 
birkaç öykü daha yazdım. Bıcır’ın 
Günlüğü ve Yerle Gök Arasında kitap 
olarak basıldılar.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

BICIR’IN GÜNLÜĞÜ

KOMUTAN ANTİ/
BAŞKA KARINCALAR DİYARI

KRAL OLMAK İSTEYEN DİNOZOR



“Kızıma...”
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Mi nik kap lum ba ða sýk ça lý la rýn ara sýn dan güç

lük le iler le di. Bi raz ön ce ko nuþ tu ðu ku þun söy le di

ði ne gö re, beþon ka nat çýr pý þý öte de ça lý lar bi ti yor 

ve o çok me rak et ti ði çi men ler le kap lý bü yük düz lük 

baþ lý yor du. Mi nik kap lum ba ða beþon ka nat çýr pý

þýnýn ne de mek ol du ðu nu dü þün dü. Beþon adým dan 

çok da ha faz la de mek ti her hal de. Çün kü o ko nuþ ma

dan bu ya na, kaç ta ne on adým at tý ðý ný ar týk ken di si 

bi le unut muþ tu.

“Yak laþ mýþ ol ma lý yým. Ke sin lik le yak laþ mýþ ol ma

lýyým,”  di ye ken di ken di ne ce sa ret ve re rek yü rü me yi 

sür dür dü.

Sýr týn da ki ka buk yü rü yü þü nü güç leþ ti ri yor du. Sa

ða so la dön mek bi le bir so run olu yor du. Yu mur ta sýn

dan çý kýp top ra ða adý mý ný at tý ðýn dan bu ya na ka bu ðu 

hep sýr týn day dý. Ha ya tý bo yun ca onun la bir lik te ya
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þa mak, onu de vam lý sýr týn da ta þý mak zo run da mýy

dý? Ne den baþ ka hay van lar gi bi ra hat do la þa mý yor

du? Baþ ka la rý ona ka dar say ma za ma nýn da boy la rý

nýn on ka tý yol gi de bi lir ken, ken di si ne den sa de ce bir 

kap lum ba ða bo yu yol gi de bi li yor du?

Sýr týn da ki ka buk mi nik kap lum ba ða için ar týk bir 

sap lan tý ha li ne gel miþ ti.

Ge ce le ri rü ya sýn da sýk sýk ken di si ni bir ka buk tar

la sýn da ça lý þýr ken gö rü yor du. Yer den kur þun gi bi aðýr 

ka buk la rý bir bir top la yýp bil me di ði bir yer le re ta þý

yor du. O sý ra da ken di sýr týn da ka buk olup ol ma dý ðý

ný hiç ha týr la mý yor du. Her se fe rin de ter için de ve yor

gun bir þe kil de uya ný yor du.

Ba zen de rü ya sýn da sýr týn da ki ka buk iki ya na açý

lý yor, bi rer ka na da dö nü þü yor du. Gök yü zün de bir kuþ 

gi bi uçu yor du. Aþa ðý da ne ler gör dü ðü nü pek ha týr la

mý yor du. En çok uç ma duy gu su nu se vi yor du.

Yo rul muþ tu. Uzun sü re dir yü rü yor du. O yü rü dük

çe ku ru ça lý lar “ça týr çutur”  ses ler çý kar tý yor, her adý

mýn da bas tý ðý yer ler den sa ða so la bö cek ler sýç rý yor

du. Bu ara da, et raf ta ne ka dar kuþ, ne ka dar bö cek 

var sa hep si de söz leþ miþ gi bi avaz la rý çýk tý ðý ka dar 

ba ðý rý yor lar dý.

Mi nik kap lum ba ða ba zen saat ler ce du rup et ra

fýn da ki ses le ri din ler di. Ses le rin sa hip le ri ni ge nel lik

le gö re mez di. Ama ses ler ko nu sun da uz man laþ mýþ tý.

Han gi ses ler kar ný acýk mýþ bir ku þun, han gi si tok 
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ve ne þe li bir ku þun se si dir? Han gi ses ler kav ga eden 

bö cek le rin, han gi si ar ka daþ la rý ný ça ðý ran bir bö ce

ðin se si dir? Han gi si bir teh li ke yi, han gi si yak la þan 

yað mu ru ha ber ve ri yor? Ve ço ðu kez þa þý la cak ka dar 

doð ru tah min ler ya par dý.

Þim di et ra fýn da ki ses le rin tü mü ona bir gü rül tü 

gi bi ge li yor du. Onu ser se me çe vir mek ten baþ ka bir 

iþe ya ra mý yor lar dý. Hýz lan ma ya ka rar ver di.

“Yak laþ mýþ ol ma lý yým. Ke sin lik le yak laþ mýþ 

olmalýyým,”  di ye tek rar söy len di.

Yo lu nu ça lý la rýn ara sýn dan hýz la aç ma ya ça lý þýr

ken, bir den aya ðý boþ ta kal dý. 

Yu var lan dý. Tak la atý yor du. Bir da ha. Bir da ha. 

Son ra bir den bir be þik gi bi sal lan dý ve dur du. Þim di 

yu ka rý da gök yü zü nü gö rü yor du. Ters dön müþ tü iþ te! 

Du ru mun far ký na va rýn ca te laþ lan dý.

Da ha ön ce de bir ke re ters dön müþ tü. Yi ne o ka

buk! El le riy le de be len miþ, ka fa sý ný de li gi bi bir o ya

na bir bu ya na sa vur muþ tu. Ama bir tür lü o aðýr ka

bu ðu çe vir me yi ba þa ra ma mýþ tý. Ýyi ki ar ka daþ la rý ya

kýn lar day dý ve ge lip onu kur tar mýþ lar dý.

Ön ce ras ge le de be len di. Fay da sý yok tu. Son ra te

laþ lan ma ma ya ka rar ver di. Sa kin leþ mek için bir den 

ona ka dar say dý. Et ra fý na ba kýn dý. Sað ta ra fýn da çý

kýn tý yap mýþ bir aðaç kö kü var dý. El le riy le onu iter

se bel ki ken di si ni dü zel te bi lir di. O dü þü nür ken kar ný

nýn üze rin den bir sü rü kýr mý zý ka rýn ca geç ti. Bir ta ne
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si að zý nýn ke na rý na ka dar ge lip, güç lü çe ne siy le du

da ðý ný ýsýr dý. Ca ný acý mýþ tý.

Yi ne te laþ lan dý. El le riy le aðaç kö kü nü it ti, it ti. Yi

ne yu var lan ma ya baþ la mýþ tý. Göz le ri ni ka pat tý. Yü re

ði hýz la çar pý yor du. Kor ku nun o ta ný dýk so ðuk lu ðu nu 

his se di yor du yü re ðin de. Bir den dur du. Ön ce ayak la

rý ný ka bu ðu nun dý þý na uzat tý. Ayak la rý top ra ða de ðe

cek miy di, yok sa yi ne boþ lu ða mý ba sa cak tý? Ayak la rý

nýn al týn da yu mu þak çi men le ri his set ti ðin de de rin bir 

ne fes al dý. Ba þý ný ka bu ðun dan dý þa rý uzat tý.

Evet, ayak la rý ye re ba sý yor du ve ku þun söy le di ði 

düz lük tey di ar týk.

Önün de, sa ðýn da, so lun da, ne re de bit ti ði bel li ol

ma yan bir ye þil lik uza ný yor du. Ara da ba zý yer ler de 

de ði þik renk kü me le ri gö rü nü yor du. Bun lar bir ara ya 

top lan mýþ çi çek kü me le ri ol ma lýy dý. Gö re bil di ði me

sa fe de aðaç ya da yük sek ça lý lýk gö rün mü yor du. Gü

ne þin ýþýn la rý her yer dey di. Bü tün düz lü ðe ya yýl mýþ tý.

Mi nik kap lum ba ða gü ne þin bu ka dar bü yük bir 

ala na ya yý lýp, na sýl otu ra bil di ði ne þa þýr dý. Da ha ön ce 

ya þa dý ðý yer de, yük sek ve sýk aðaç lar gü ne þin ýþýk la

rý ný sak lar, hiç kim se ye gös ter mez ler di. Ama bir yer 

var dý ki, ora ya gü neþ ýþý ðý nýn gel me si ni ön le ye mez

ler di. Kap lum ba ða lar ve baþ ka hay van lar ora da bu

lu þur, gü ne þin sý cak ýþý ðýn dan ya rar lan ma ya ça lý þýr

lar dý.

Ora yý çok se ver di. Bir bi ri ne düþ man hay van lar 
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da hi ora da ge nel lik le kav ga et me me yi ter cih eder ler

di. Hep si gü ne þin ora da sa de ce be lir li bir sü re otur

du ðu nu bi li yor lar dý. Bu ký sa sü re yi kav ga ede rek ge

çir me nin akýl lý ca bir þey ol ma dý ðý ný an la mýþ lar dý. Ýti

þip ka kýþ mak, so nun da her iki ta ra fýn da gü ne þi ka

çýr ma sý na yol açý yor du. Çün kü gü neþ kim se yi bek le

mi yor du. Kim se ye fark lý dav ran mý yor du. Sa de ce ge lip 

ora da otu ru yor ve son ra gi di yor du. Ký þýn ise uzun sü

re or ta dan kay bo lu yor du.

Mi nik kap lum ba ða ne ta ra fa doð ru git me si ge rek

ti ði ne ka rar ve re me di. Bir an ge ri dön me yi ak lýn dan 

ge çir di. Ça buk vaz geç ti. O yu var lan dý ðý te pe ye ge ri sin 

ge ri çýk ma sý da pek müm kün gö rün mü yor du. Üs te lik 

bü tün bu zor luk la ra ku þun sözünü ettiði düz lü ðü gö

re bil mek için kat lan mýþ tý.

Kuþ, “Düz lü ðün ucu so nu yoktur,”  de miþ ti.

“Saçma,”  di ye ce vap ver miþ ti mi nik kap lum ba ða. 

“A ða cýn so nu var, te pe si ni gö rü yo rum. Bu yo lun so

nu var, gü ne þin otur du ðu yer de bi ti yor. Düz lük de di

ðin þe yin ne den so nu olmasýn?” 

Kuþ bu so ru ya ce vap ve re me miþ, sa de ce ka nat la

rý ný çýr pýp, “Öy le iþ te, öy le iþte,”  de yip kýz gýn kýz gýn 

uçup git miþ ti.

Ta tu Am ca ’ya da ay ný so ru yu sor muþ tu. O da, 

uzun ya þa mý bo yun ca çok do laþ tý ðý ný, pek çok düz lük 

ve te pe aþ tý ðý ný söy le miþ ti. Bir düz lü ðün so nu gel miþ, 

ama son ra baþ ka sý baþ la mýþ tý. Ku þun söy le di ði düz lü
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ðü ise bil mi yor du. Bu ne den le ucu so nu olup ol ma dý

ðý ný da bil mi yor du. Ama mi nik kap lum ba ða nýn he ye

ca ný ho  þu na git miþ ti. “Bir þe yin pe þin den git mek ya

þam is te ði ve rir, me rak et mek ve bir þe yi ba þar mak 

için he ye can duy mak ya þa mý renk len di rir,”  de miþ ti.

Önün de ki son suz gi bi gö rü nen düz lü ðe bak tý. 

Çok uzak ta, gök yü zü ile yer, tar týþ ma sýz bir þe kil de, 

bir bir le ri ne sa rýl mýþ, bir leþ miþ gi bi gö rü nü yor du.

“Ýþte,”  de di he ye can la. “Düz lü ðün so nu ora da ol

ma lý. Üs te lik ora sý hem gök yü zü nün, hem de düz lü

ðün so nu. Ora da ku cak laþ mýþ lar iþte.” 

Aca ba ora ya ka dar git se, o da gök yü zü ile ku cak

la þa bi lir miy di? O nok ta da bu lut la ra tu tu nup yu ka rý 

týr ma na bi lir miy di? Týp ký kuþ lar gi bi yer yü zü ne yu ka

rý dan ba ka bi lir miy di?

Bu olasýlýk onu he ye can lan dýr dý. Hiç dü þün me

den ka ra rý ný ver di. Gök yü zü ile düz lü ðün ku cak laþ tý

ðý ye re ka dar gi de cek ti. Bu lut la ra tu tu nup gök yü zü ne 

týr ma na cak tý. Son ra bu lut la rýn üze ri ne otu rup yer yü

zü nü sey re de cek ti. Evet, ora ya gi de cek ti.








