
“Kafasını kaldırdı ve hayal edilebilecek
en güzel kızı gördü.”

Tomek bir bakkal. Ne mi satıyor? HER ŞEYİ: Çubuk 
şekerler, şapka lastiği, kanguru resimleri, çöl kumu… 
Ancak bir gün, dükkânına küçük bir kız geliyor ve
ondan Qjar Nehri’nin ölümü engelleyen suyunu istiyor. 
Dükkânında bu suyun olmadığını fark eden Tomek,
kıza söz veriyor: Tehlikelerle dolu gizemli yolculuğa
çıkıp tersine akan nehir Qjar’ı bulacak ve o suyu alıp 
getirecek. Sizce başarabilecek mi?
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Bu kitabın sahibi:

....................
.................



Jean-Claude Mourlevat

Jean-Claude Mourlevat, 1952 yılında doğdu. Bir süre 
Almanca öğretmenliği yaptıktan sonra asıl tutkusu 
olan tiyatroya yöneldi. Önce oyuncu, daha sonra da 
yönetmen oldu. Mourlevat, aralarında Prix Socières 
(2000) ve Prix Saint-Exupéry’nin (2006) bulunduğu 
pek çok ödül aldı. Bugünlerde gençler ve yetişkinler 
için kitap yazan, çevirmenlik yapan yazar, iki çocuğuyla 
birlikte Fransa’da yaşamaktadır.

Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitabı: 

HANNAH (Tersine Akan Nehir 2) 
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Babama





Giriş

Þimdi okuyacaðýnýz hikâye, modern konforun he

nüz icat edilmediði bir zamanda geçiyor. O zamanlar 

ne bilgisayar oyunlarý ne hava yastýklý arabalar ne de 

büyük süpermarketler vardý. Cep telefonu bile henüz 

bilinmiyordu! Oysa yaðmurdan sonra beliren gök

kuþaklarý, içinde bademler olan kayýsý reçelleri, plan

sýz yapýlan gece banyolarý, yani günümüzde hâlâ de

ðerli bulunan bütün bu þeyler zaten vardý. Ama ne 

yazýk ki aþk acýlarý ve hâlâ gerçekten etkili bir çaresi 

bulunamamýþ saman nezleleri de vardý.

Uzun sözün kýsasý, bu hikâye... eskilerde geçiyor

du.
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Göçmen Kuşlar

To mek’in bak kal dükkâný köyün en so nun da ki ev

di. Vit ri nin üstünde ma vi harf ler le yazýlmýþ BAK KAL 

yazýlý bir ta be la bu lu nan ba sit, küçük bir dükkândý. 

Kapýyý it ti ði niz de küçük bir zil çýn çýn di ye ne þey le ça

lar ve gri bak kal önlüðüyle gülümse yen To mek kar

þýnýzda be li rir di. O, düþünce li gözler le ba kan, yaþýna 

göre ol duk ça büyük göste ren, sýska bir ço cuk tu. To

mek’in dükkânýnda sattýðý mal larýn ayrýntýsýna in mek 

hiç bir iþe ya ra maz. Bütün bir ki tap bu na yet me ye ce       

ði gi bi sa de ce tek bir ke li me bu nu an lat mak için ye ter

li olur du: “her þey”. To mek “her þey”i sa tardý. Her þey 

der ken si nek lik ler, Baþ pa paz Per dri ge on’un “ge ri tep

me” ik si ri gi bi ya rarlý ve mantýklý þey ler ve bun larýn 

yaný sýra, el bet te, kau çuk tan yapýlmýþ ter mo for lar ya 

da ayý býçak larý gi bi vaz ge çil mez eþ ya lar da bu lu nur

du.
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To mek dükkânýnda ya þadýðýndan ya da da ha doð

ru su dükkânýnýn ar ka bölümünde ya þadýðýndan bak

kalý hiç ka pat mazdý. Gi riþ te asýlý küçük bir lev ha vardý; 

an cak bu lev ha hep AÇIK yazýsýný göste ren ta ra fa çev

ri li olur du. Yi ne de, bu lev ha sürek li bir gi riþçýkýþa yol 

aç mazdý. Hayýr. Köyde ya þa yan lar saygýlý in san lardý, 

her an ra hatsýz et mek ten kaçýnýrlardý. Yalnýzca, To

mek’in acil du rum lar da, ge ce yarýsý bi le ol sa ih ti yaç

larýný ki bar ca karþýla ya caðýný bi lir ler di. To mek’in dük

kânýný as la terk et me di ði ni san mayýn. Tam ter si ne, 

ba cak larýnda ki uyu þuk lu ðu gi der mek için sýk sýk dý þa

rý çýktýðý, hat ta yarým gün bo yu or ta dan kay bol du ðu 

bi le olur du. Ama bu du rum da dükkân açýk kalýrdý ve 

müþte ri ler ken di ken di le ri ne alýþve riþ eder ler di. To

mek döndüðünde tezgâhýn üstünde alýnan þey le rin 

pa ra larýyla bir lik te küçük bir de not bu lur du: “So sis 

bað la mak için bir ku ka ip aldým. Li ne” ya da “Tütünü

mü aldým. Yarýn öde ye ce ðim. Jak.”

Olasý dünyalarýn en iyisinde olduðu gibi bu, il

ginç bir þey olmadan yýllar, hatta asýrlar boyu sürebi

lirdi. 

Ne var ki, To mek’in bir sýrrý vardý. Ne kötü ne de 

o ka dar sýra dýþý bir þey di. Olay öyle si ne ya vaþ ge liþ

miþ ti ki hiç bir þey fark et me miþ ti. Týpký farkýna va

rýlma dan uza yan saç lar gi bi: Günün bi rin de bir de 

ba  karsýnýz ki çok uzamýþlar, iþ te o ka dar. Der ken bir 

gün To mek ken di ni, ka fasýnýn üstü ye ri ne için de ye
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þe ren bir düþüncey le karþý karþýya bul du. Sýkýlýyor du. 

Üste lik çok sýkýlýyor du... hem de çok. Git mek is ti yor

du, dünyayý görmek is ti yor du.

Dükkânýn arka bölümündeki küçük pencereden, 

buðdaylarýn baharda denizdeki dalgalar gibi zarifçe 

salýndýðý uçsuz bucaksýz ovaya bakardý sýk sýk. Dük

kâ nýn kapýsýndaki zilin tek bir çýn çýn sesi onu daldýðý 

hayallerden koparabilirdi. Kimi zaman, çok erken sa

atlerde keten tarlalarýnýn yumuþacýk ma viliðinde kö

yün içinde kaybolan yollarda yürürdü, eve dönme 

zorunluluðu yüreðini parçalardý.

Ama özel lik le son ba har da, göçmen kuþ lar gökyü

zünde ses siz ce ge çip git ti ðin de, To mek þid det le kaçýp 

git me yi ar zu lardý. Ya bankaz larýnýn ka nat çýrpa rak 

ufuk ta kay bo luþ larýný iz ler ken gözle ri yaþ la do lardý.
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Ne yazýk ki adýn To mek ise ve köyün tek bak kal 

dükkânýndan so rum luy san, üste lik de bu dükkân 

sen           den önce ba banýn, on dan önce de de de nin idiy se 

öy le aklýna es ti ðin de çe kip gi de mez sin. Son ra in san

lar ne düþünürler di? To mek’in on larý terk et ti ði ni mi? 

On larýn arasýnda mut lu ol madýðýný mý? Her du rum da 

onu an la ma ya cak lardý. Bu on larý üze cek ti. Oy sa To

mek kim se ye acý çek tir me ye da ya na mazdý. Böyle ce 

çözümü ora da kal mak ta ve sýrrýný ken di ne sak la mak

ta bul du. Sabýrlý ol mam ge re ki yor, di yor du ken di ken

di ne, sýkýntý gel di ði gi bi gi de cek ti, ya vaþ ya vaþ, za

man la, o farkýna var ma dan...

Ne yazýk ki tam tersi oldu. Tomek mantýklý olmak 

için harcadýðý tüm çabayý bir anda silip atacak önem

li olayý hesaba katmamýþtý.

Yaz sonuydu. Bir akþam, gecenin serinliðinden 

faydalanmak için dükkânýnýn kapýsýný açýk býrakmýþtý. 

Tomek hoþ bir sesle irkildiðinde gaz lambasýnýn ýþý

ðýnda, önünde büyük defteri, kaleminin ucunu eme

rek hesap yapýyordu.

“Çubuk þekeri satýyor musunuz acaba?”

Ka fasýný kaldýrdý ve ha yal edi le bi le cek en güzel 

kýzý gördü. Karþýsýnda, on iki yaþ larýnda, es mer, aya

ðýnda san da let le ri, üze rin de acýna cak du rum da ki 

el   bi se siy le küçücük bir kýz du ru yor du. Ke me rin de 

de ri bir ma ta ra asýlýydý. Açýk kapýdan öyle si ne ses

siz ce gir miþ ti ki san ki kapýda be lir miþ ti. Þim diy se 
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ka ra ve hüzünlü gözle ri ni To mek’e dik miþ þöyle di

yor du:

“Çubuk þekeri satýyor musunuz acaba?”

O zaman Tomek iki þeyi ayný anda yaptý. Birincisi 

cevap vermekti:

“Evet, çubuk þekeri satýyorum.” 

Tomek’in yaptýðý ikinci þeyse, bir kýza hayatý bo

yunca üç kez dönüp bakmamýþ biri olarak, bu dal gibi 

kýza oracýkta, tamamen ve sýrýlsýklam âþýk olmaktý.

Ka va no zun bi rin den bir çu buk þe ke ri aldý ve kýza 

uzattý. Kýz þe ke ri he men el bi se si nin ce bi ne sak ladý. 

Ama git mek is te mi yor gi biy di. Ora da, bütün bir du varý 

kap la yan raf la ra ve küçük çek me ce le re ba ka kalmýþtý.

“Bu küçük çekmecelerde ne var?”

“Her þey...” diye yanýtladý Tomek. “Yani gerekli 

olan her þey...”

“Þapka lastiði?

“Evet, elbette.”

Tomek merdivenine çýktý ve en üstten bir çekme

ceyi açtý:

“Ýþte.”

“Ya oyun kartý?”

Merdiveninden indi ve baþka bir çekmeceyi açtý:

“Ýþte.”

Küçük kýz kararsýz kaldý, sonra dudaklarýnda çe

kingen bir gülümseme belirdi.

Eðlendiði açýkça görülüyordu. 
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“Ya resimler... kanguru resimleri?”

Tomek birkaç saniye düþündü, sonra sol taraftaki 

bir baþka çekmeceye yaklaþtý:

“Ýþte.”

Bu kez küçük kýzýn kara gözleri parýldadý. Onu 

mutlu görmek öylesine güzeldi ki!

Tomek’in kalbi göðsünden fýrlayacakmýþ gibi 

çarpmaya baþladý.

“Peki ya, çöl kumu var mý? Hâlâ sýcak olanýn dan?”

To mek bir kez da ha mer di ve ni ne týrmandý ve bir 

çek me ce den por ta kal renk li kum la do lu küçük bir 

cam þi þe aldý. Mer di ven den in di, küçük kýz do ku na
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bil sin di ye ku mu özel def te ri nin üstüne döktü. Kýz 

ku mu eli nin ter siy le ok þadý, son ra par mak larýný üze

rin de gez dir di.

“Hâlâ sýcak...”

Tezgâha çok yak laþtýðýndan To mek kýzýn sýcaklý

ðý ný his se di yor du, eli ni sýcak ku ma koy mak tan sa ký

zýn altýn sarýsý ko lu na koy mayý ter cih eder di. Kuþ ku

suz, kýz da bu nu sez di ve þöyle de di:

“Kolum kadar sýcakmýþ...”

 Boþta kalan eliyle Tomek’in elini kavradý ve ken

di kolunun üstüne koydu. Gaz lambasýndan yansýyan 

ýþýklar yüzünde oynaþýyordu. Böylece birkaç saniye 

geçti, sonra kýz hafif bir hareketle kurtuldu, dükkâný 

þöyle bir dolaþtý, en sonunda, parmaðýyla rasgele, üç 

yüz küçük çekmeceden birini iþaret etti:

“Ya bunun içinde ne var?”

“Ha onlar mý? Onlar sadece yüksük...” diye ya

nýtladý Tomek kumu bir huniyle þiþeye boþaltýrken.

“Peki ya bunun içinde?”

“Meryem Ana diþleri... ender bulunan deniz ka

buklarýdýr bunlar...”

“Ya,” dedi hayal kýrýklýðýna uðramýþ küçük kýz. 

“Peki ya bunda?”

“Sekoya tohumu... Ýsterseniz size bunlardan bir

kaç tane verebilirim, ikramým olur. Ama on larý ras ge

le bir ye re ek me yin, çünkü se ko ya lar çok faz la 

büyüye bi lir...”








