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AZ BUÇUK TEO

BABAMIN GÖZLERİ KEDİ GÖZLERİ

DALGALAR DEDİKODUYU SEVER

DOMATES SAÇLI KIZ

DÖRTGÖZ

ESKİLER ALIRIM

GEMİCİ DEDEM

GÖZLERİNDE GÜNEŞ VAR

HOROZ ADAM VE KORSAN

KARŞI PENCERE

KIRIK ŞEMSİYE

KÜÇÜK SIRLAR

MAHALLE SİNEMASI

LODOS YOLCULARI

PEMBE KUŞA NE OLDU

PENGUENLER FLÜT ÇALAMAZ

PUF, PUFPUF, CUF, CUFCUF VE CİNO

SAKIZ KIZIN GÜNLERİ

ŞARKINI DENİZLERE SÖYLE

TOTO VE ŞEMSİYESİ

UÇURTMAM BULUT ŞİMDİ

VANİLYA KOKULU MEKTUPLAR

yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitaplarıdır.

Pürnur Soğangöz

Bir varmış bir yokmuş. Günlerden bir 
gün, bir kız çocuğu doğmuş; yani ben. 
Kulağıma ismimi fısıldamışlar önce, 
sonra birkaç ninni, birçok masal… 
Tabii ki o masalların gizemli dünyası 
peşimi bırakmadı. Masalsı dünyalar 
bulma umuduyla, önce New York’a
gittim. Gökdelenler arasında kayboldum, 
çizgiler çizip mimar oldum. Çizgiler beni 
Hindistan’a taşıdı. Orada da büyüleyici 
renkler arasında kayboldum, çocuklar 
için bir müzik okulu projesinde çalıştım. 
Neredeyse bir gezgin olacaktım ki, tam 
o sırada elim kaleme değdi ve Mavi 
Top’u yazdım, sonrasında Narin’i. Hâlâ 
masalsı dünyaların peşindeyim, çoğu 
zaman da içinde.





Başka başka yerlerde,

bambaşka hikâyelerin başladığı bir anda,

size anlatacağım hikâye de başladı.

Belki siz de,

size anlatacaklarıma benzer şeyler yaşadınız.

Yaşamadıysanız,

belki ileride yaşayacaksınız.

Hayat bu,

hiç belli olmaz...
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Birinci Bölüm

“Geç kaldın,” dedi ustası, gözlüğünün üzerinden 

bakarak. 

Sabahın taze ışıkları, ustasının ak saçlarında pırıl 

pırıl parlıyordu. 

Güven Usta haklıydı. Minyatür dersine yine geç 

kalmıştı. Her seferinde derse vaktinde gitmek niye-

tiyle evden çıkıyor, fakat her seferinde başına beklen-

medik bir olay geliyordu. Sanki geç kalmasını isteyen 

görünmez biri, ona sürekli tuzaklar kuruyordu. Bu 

sabah da gün ona ilginç bir sürpriz hazırlamayı ihmal 

etmemişti. 
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Henüz kırk yıl yaşamamıştı, ama büyüklerin de-

diği gibi, kırk yıl düşünse öyle birine rastlayacağı ak-

lına gelmezdi. Her gün önünden geçtiği ulu ıhlamur 

ağacının dibinde, kısa boylu, yaşlıca ve tombulca bir 

adam duruyordu. Adamın duruşu bir tuhaftı. Sanki 

yıllardır onun oradan geçmesini bekliyormuş gibi, 

sırtını ağaca iyice dayamıştı. Nasıl olmuştu da bunca 

zaman böylesi garip bir adamın farkına varmamıştı. 

Adamın bakışı da duruşu kadar tuhaftı. Giysi-

leri ise tümden tuhaftı. Sanki bir eskici dükkânına 

düşmüş, orada Allah ne verdiyse, apar topar üstüne 

başına geçirivermişti. Giysilerinin her tarafından 

salkım saçak bir şeyler sarkıyordu. Altın renkli püs-

küller, pırtık pırtık danteller, yuvarlak, üçgen, beşgen 

düğmeler, sim sim sicimler... Ne ararsan onun üstün-

deydi. 

Giysilerin karmaşıklığına rağmen, boynundaki 

ipek fular gayet özenle bağlanmıştı. Fuların göz ka-

maştırıcı kırmızısı, diğer giysilerin solgun renklerin-

den intikam alır gibi alev alevdi. Gözleri bu parlak 

kırmızılığa öylesine takılmıştı ki, adam bastonunu 

uzatarak yolunu kestiğinde donakaldı. 

Bugüne kadar, dedesinin kullandığı bastondan 

başka bir baston görmemişti. Dedesinin maun ağa-

cından yapılmış bastonu, zarif mi zarifti. Onun yaşlı 

eline ve şık giyimine çok yakışırdı. Bastonuyla öyle 

haşmetli bir yürüyüşü vardı ki, dedesine pek özenir-
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di. Fakat boyu henüz kısa olduğundan, hatta yaşıtla-

rına göre daha da kısa olduğundan, bastonu doğru 

düzgün kullanmayı beceremezdi. Yine de onu başka 

işlere alet etmekten geri kalmazdı.

En sevdiği işlerden biri, bahçedeki erik ağacın-

dan erik düşürmekti. Dedesi gazete okurken uyuya-

kaldığında, sessizce bastonu alır, gizlice erik ağacının 

yanına giderdi. Zıplaya zıplaya, bastonu savura sa-

vura erikleri bir bir düşürürdü. Bu kaçamak işe ken-

dini öyle keyifle kaptırırdı ki, sonunda hep dedesine 

yakalanırdı. Fakat yakalandığı için hiç telaşlanmazdı, 

çünkü bilirdi ki dedesi sadece şaka yollu kızacaktı.

“Gene yaptın yapacağını cadı kız!” diyecek, sonra 

da erikleri afiyetle yiyecekti. 

 Bu tuhaf adamın bastonu ise, dedesininkiyle 

kıyaslanamayacak kadar eşsiz bir güzelliğe sahipti. 

Fildişi bastonun tamamı minyatürlerle bezenmişti. 

Hemen ilk bakışta bastona vuruldu. Hayran hayran 

bir bastona baktı, bir adama baktı. Adamın gözleri 

masmaviydi. O mavilikte sanki bir deniz gördü. Yoksa 

gördüğü deniz değil de gökyüzü müydü? Karar vere-

medi. 

Adam birden boğuk bir sesle sordu:

“Nereye gidiyorsun Narin?”

İsmini duyar duymaz içini derin bir korku kap-

ladı. Zihninde kocaman bir soru işareti belirdi. Soru 

işareti hızlı hızlı, kırmızı kırmızı yanıp sönüyordu:
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“İsmimi nereden biliyor? İsmimi nereden bili-

yor?” 

Siyah gözleri, adamın mavi gözlerine öylece dikili 

kaldı. Sanki bir çift mıknatısa bakıyordu. Ne hare-

ket edebiliyor ne bir şey söyleyebiliyordu. Adamın 

karşısında kaskatı kesilmişti. Yoksa zaman durmuş 

muydu? Yoooo, kuşlar güzel güzel ötüyor, arabaların 

kızgın korna sesleri neşeli kuş seslerine karışıyordu. 

Henüz birkaç saniye geçmişti, ama ona yüzyıllar 

geçmiş gibi geldi. Birkaç saniye daha geçmişti ki, an-

layamadığı bir hafiflik hissetti. Nasıl olduysa olmuş, 

içindeki korku birden kaybolmuş, korkunun yerine 

nedensiz bir sevinç gelmişti. Adamı tanımıyordu, fa-

kat sanki tanıdık bir dostu görmüş gibiydi.

“Minyatür dersine gidiyorum,” dedi gülümseye-

rek.

Adam, bastonunu yavaşça geri çekti. 

“Dikkat et, derse geç kalmayasın.”

“Geç kaldığımı nereden biliyorsunuz?” 

“Ben, senin bildiğin ve bilmediğin her şeyi bili-

rim.” 

“Bu doğru olamaz, her şeyi bilemezsiniz. Hiç 

kimse her şeyi bilemez.”

“Böyle konuşursan kalbim kırılır ama.” 

Sesinden gücenmeye başladığı belliydi.

“Ya siz nereye gidiyorsunuz?” diye sordu Narin 

merakla.
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“Benim gittiğim bir yer yok.” 

“Peki, nereden geliyorsunuz?” 

“Geldiğim bir yer de yok.” 

“Ama nasıl olur? Herkes bir yerden gelip bir yere 

gider.” 

Adamı yeniden gücendirmek istemediği için he-

men ekledi: 

“En azından benim bildiğim kadarıyla.”

“Evet, herkes bir yerden gelip bir yere gider, fakat 

bazıları da benim gibi sadece bir an için vardır.” 

Adam belli belirsiz gülümsedi. Narin’in tekrar ko-

nuşmasına fırsat vermeden, bastonunun ucunu hafif-

çe yere vurdu. Vurmasıyla birlikte, birden yok oldu.

Narin’in gözleri neredeyse yerinden fırlayacaktı. 

Soğuk bir ürpertiyle içi titredi. Anında tüyleri diken 

diken oldu. Şaşkınlık içinde, hızla etrafına bakındı, 

ama bastonlu adamı hiçbir yerde göremedi. Başını 

kaldırdı, ıhlamur ağacına baktı. Dallarda tek bir yap-

rak kıpırdamıyordu. 

Gözlerini iyice ovuşturdu. Evet, adam kesinlikle 

yok olmuştu. Arkasında tek bir iz bile bırakmamıştı. 

İçi buruk, tekrar ıhlamur ağacına baktı. Geriye bir o 

ağaç kalmıştı, bir de yerdeki gölgesi. İnsanlar, aceley-

le, gölgenin üstüne basa basa, yanından geçiyorlardı. 

Her yerden adamın son sözleri yankılanıyordu sanki:

“Bir an için vardır... Bir an için vardır...” 

Bu ürkütücü sözleri, ondan başka kimsenin duy-
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duğu yoktu. Ondan başka kimse adamı görmemişti. 

Belli ki ıhlamurun hafif kokusunu da sadece o alıyor-

du. Yoksa bu güzel kokuyu alan kimse, nasıl olur da 

oradan hızla geçebilirdi? 

Kafası iyice karışmıştı. Telaşla saatine baktı. Ba-

kar bakmaz, yüzü anında bir kâğıt parçası gibi bu-

ruştu. 

“Yine mi!...” 

Hızla, saçları ve eteği uçuşa uçuşa koşmaya baş-

ladı. Minyatür dersine yine geç kalmıştı.
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İkinci Bölüm

Geç kaldığı için önce ustasından özür diledi. 

Sonra, nefes nefese bütün olanları anlattı. Ustasının 

ona inanmayacağını düşünüyordu, fakat yanılmıştı. 

Güven Usta en ufak bir şaşkınlık bile göstermedi. 

“Demek sonunda sana da göründü,” dedi, sakin 

bir sesle. 

Anlaşılan, olanlar o kadar da inanılmayacak gibi 

değildi. 

“Yani size de mi göründü?” diye sordu, içi rahat-

layarak.

“Minyatür yapmaya başlayan herkese bir süre 

sonra görünür.” 
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Güven Usta konuşurken, bir yandan dalgın dal-

gın, elini dağınık saçlarında gezdiriyordu. Saçları bir 

minyatür ustasından beklenmeyecek kadar dağınıktı. 

Saçının her bir teli ayrı bir rüzgâra tutulsa ancak bu 

kadar dağılabilirdi. 

Dedesine söylememişti, ama Güven Usta’yla ta-

nıştığı gün, onun dağınık saçlarından çok korkmuş-

tu. Ustanın başında deli deli, beyaz beyaz şimşekler 

çakıyor gibiydi. Gerçi zamanla alışmıştı, fakat hâlâ 

gözlerini o saçlardan zor ayırırdı. Onlara baka baka, 

kendi kendine bir teori bile geliştirmiş, teorisinden 

sadece dedesine söz etmişti:

 “Güven Usta’yı minyatür yaparken çok izledim 

dedeciğim. Çok tuhaf bir şey oluyor; ne zaman ince-

cik bir çizgi çizse saçları tel tel geriliyor.”

“Çizgilerle saçları arasında bir bağ mı var yani?” 

diye dedesi şaka yollu sormuştu.

O ise, büyük bir ciddiyetle cevap vermişti:

“Evet, evet, var. Hem de çok güçlü bir bağ var. 

Güven Usta farkında bile değil, ama çizdiği çizgiler 

saçlarını çekiştiriyor.”

Dedesi, kendini tutamayıp gülmüştü.

“Çok şükür senin saçlarını çekiştiren birileri 

yok,” diyerek torununun saçlarını okşamıştı. 

Narin, bugün de gözlerini Güven Usta’nın saçla-

rından güçlükle ayırabiliyordu.

“O kim peki?” diye merakla sordu. 
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“Kimse bilmez onun kim olduğunu.” 

“Ama neden?” diye sızlandı. Israrla bir cevap 

bekliyordu.

“Çünkü bugüne kadar, göründüğü hiç kimseye 

kim olduğunu söylememiştir. Kimse bilmez onun ne-

reden gelip nereye gittiğini.” 

 Güven Usta’dan onu tatmin edecek bir cevap ala-

mayacağı belliydi. Yine de sormaya devam etti:

“Evet, bazıları sadece bir an için vardır dedi. Peki, 

neden...” 

Sorusunu tamamlayamadan Güven Usta sözünü 

kesti:

“Göründüğü herkese bu sözleri söyler, sonra da 

kaybolur. Kim olduğu tam bilinmese de, herkes on-

dan Baston Nakkaş diye söz eder.” 

“Evet, muhteşem bir bastonu vardı.” 

“Eşsiz bir bastondur. Minyatüre gönül vermiş 

herkes, o bastondaki ustalığa ulaşmak ister.”

Güven Usta’nın da, Narin gibi, bastona hayran ol-

duğu sesinden anlaşılıyordu. Öğrencisini daha fazla 

meraklandırmamak için, anlatmaya başladı:

“Söylenceye göre, Baston Nakkaş bugüne kadar 

gelmiş geçmiş en yetenekli nakkaşmış, yani minya-

tür ustasıymış. Bir gün, çok değer verdiği yaşlı bir 

hocaya hediye etmek için, fildişi bir baston üzerine 

minyatür yapmış. Onun ustalığını kıskanan diğer Sa-

ray Nakkaşları bunu fırsat bilip hemen Sultan’a haber 
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vermişler. Haberi duyan Sultan ise çok sinirlenmiş, 

hop oturup hop kalkmış...”

Güven Usta taklit yapmayı çok sevdiğinden, he-

men sesini kalınlaştırıp Sultan gibi konuştu:

“Ne cesaretle Saray Nakkaşhanesi’nin kuralları-

nı hiçe sayar? Nasıl olur da bana bildirmeden Saray 

dışından birine minyatür yapar? Hem de bir fildişi 

baston üzerine... Olacak şey değil!... Parmakları tez 

kesile!...” 

Sağ eliyle, sol elinin parmaklarını keser gibi bir 

hareket yaptı. Sonra, normal sesiyle anlatmaya de-

vam etti:

“Sultan emir vermiş vermesine, ama emri yerine 

getirilememiş. Baston Nakkaş o gün, kimsenin haberi 

olmadan, bastonuyla birlikte ortadan kaybolmuş. Ül-

kenin her yerini günlerce, aylarca aramışlar, taramış-

lar, fakat ona dair hiçbir iz bulamamışlar.”

Baston Nakkaş’ın hikâyesi, söylence de olsa, Na-

rin’i hem üzmüş, hem kızdırmıştı. 

“Sultan ne kadar da acımasızmış öyle,” dedi kaş-

larını çatarak.

“Evet, Baston Nakkaş’ı dinlemeden ve yaptığı işi 

görmeden karar vermesi, anlaşılır gibi değil.” 

“Keşke o bastonu bir kere görseymiş. Belki o 

zaman böyle korkunç bir şey emretmeye yüreği el

vermezdi, değil mi?” 

“Haklısın Narin’ciğim. Bastonun güzelliğini gö-

ren hiç kimse o güzelliği yapana zarar vermek iste-
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mez.” 

Güven Usta, dalgın dalgın parmaklarına bakıyor-

du. Narin ise kendi parmaklarına dikkatle baktı. Aca-

ba parmakları Baston Nakkaş’ınkiler kadar yetenekli 

miydi? Başparmaklarını tek tek, sırayla, diğer parmak 

uçlarında dolaştırdı; bir aşağı bir yukarı, bir aşağı 

bir yukarı. Sanki gösteriye hazırlanan bir sihirbaz 

gibiydi. Başparmakları diğer parmak uçlarında hızla 

dolaştıkça aklına yeni sorular geliyordu.

“Peki, Baston Nakkaş neden canı istediği zaman 

görünüyor?” 

“Aslında, onun görünmesi iyiye işaret, çünkü 

kime görünürse, o kişi için bir dönüm noktası olu-

yor,” diye açıkladı Güven Usta.

“İyiye işaret” olması hoşuna gitmişti, fakat “dö-

nüm noktası” olmasını anlayamadı. 

“Nasıl yani?” diye sordu. 

“Yani kim Baston Nakkaş’ı görürse, o kişinin ba-

şına beklenmedik olaylar gelir. O olaylardan sonra, 

hayatında birçok şey değişir. Hiçbir şey eskisi gibi 

olmaz.”

“Neden?” diye endişeyle sordu. 

“Çünkü Baston Nakkaş, o kişinin minyatür sana-

tında kendine özgü bir yol bulmasını ister. Anlayaca-

ğın, bir çeşit yol gösterici olur. Kimin neye ihtiyacı 

olduğunu bilir, olayları ona göre hazırlar.” 

Bu açıklama üzerine yüzünü buruşturdu. Demek 
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