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Göknil Özkök
İstanbul’da doğan Göknil Özkök, 1989’da İstanbul 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başladığı 
viyola eğitimini 1999’da tamamladı. Mezun 
olduğu yıl katıldığı Borusan İstanbul Filarmoni 
Orkestrası’ndaki görevini 2012’ye dek sürdürdü. 
Almanya’da başlayan yüksek lisans eğitimini 
MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nda tamamladıktan 
sonra, aynı konservatuvarda öğretim görevlisi 
olarak viyola eğitmenliğine başladı. 1997’den bu 
yana yurt içi ve yurt dışında resital, oda müziği ve 
orkestra konserleri vermeyi sürdürüyor. Edebiyata 
küçük yaşta, gazeteci-yazar olan dedesi 
sayesinde adım atan Özkök, ilkokul yıllarından 
itibaren yazdığı çeşitli hikâyeler, denemeler ve
kısa oyunların ardından, ilk biyografik romanı
Sihirli Mozart’la yazın yaşamına başladı. Aynı 
kitaptan oyunlaştırdığı Mozart Küçük Dâhi:
Gençlik Müzikali, İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi’nin 2013-2014 sezonunda sahnelendi. 
Klasik müzik bestecilerinin yaşamlarını konu alan 
biyografik romanlarının dışında ilk okuma kitapları 
da yazan Özkök, konserler vermeye ve MSGSÜ 
Devlet Konservatuvarı’ndaki viyola eğitmenliğine 
devam ediyor. Kızı Yaz’la İstanbul’da yaşayan 
yazar, farklı yaş grupları için yeni öyküler,
romanlar kaleme alıyor.
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Böcekistan
Senfoni Orkestrası

“Kımıldayın! Kımılkımıl kımıldayın! Sanatta tem-

bellik olmaz beyler! Sanatta tembellik olmaz!” 

Yaşlı Güve telaşla söyleniyordu provaya başlamak 

üzere olan orkestraya. 

Bir orkestranın sanat yönetmeni olmak hiç kolay 

değildi. Aylardır uğraştığı konser turnesi için sonun-

da olumlu yanıt gelmişti. O günden sonra da gergin 

sinirleri on kat daha gerildi. 

Gölaşırı bir konser turnesiydi bu. Yalnızca bir 

konser verilecekti ama bu tür turneler için para ge-

rekirdi. Yaşlı Güve ne yaptı etti her şeyi ayarladı. Ko-
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naklama ve yiyecekler gidecekleri yere aitti. Ulaşım 

bile. 

Gidecekleri Saklı Göl Kasabası, orkestra için özel 

nilüfer sandallarından gönderiyordu. Konaklama için 

de Saklı Göl Tatil Mağarası’nın en iyi odaları ayarlan-

mıştı.

Her şey yolunda görünüyordu şimdilik. Geriye 

kalan tek şey, orkestranın muhteşem bir konser ver-

mesiydi.

Böcekistan Senfoni Orkestrası büyük bir orkes-

traydı. Yaşlı Güve yıllarca çalışıp didinmişti bu or-

kestrayı kurabilmek için. Sonunda en iyi müzisyenler 

seçilmiş, kadro belirlenmişti. 

Orkestra ilk birkaç yıl değişik şeflerle çalıştı. 

Mavi Çayır kasabasından şef Çayır Çekirgesi, Rüzgârlı 

Bayır’dan şef Kral Kelebek ve Gökdelen Kovuk Ken-

ti’nden şef Termit. 

Bir orkestra şefi olmak hiç kolay değildir. Orkes-

tra her yeni gelen şefe bulaşır. İsim takar, alay eder, 

zaman zaman da şefi dener türlü şakalarla. 

Bu yeni şeflerin de başından macera eksik olmadı 

tabii. Her birinin kötü huyu, onlara takma isim ola-

rak geri döndü. Ukalalıkları, kendini beğenmişlikleri, 

sinirli hatta kararsız olmaları dayanılmazdı. Takılan 

isimler de orkestranın en büyük eğlencesi oldu. Ta ki 

Riri gelene kadar. 

Riri iyi eğitim görmüş, müziğe küçücük bir lar-
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vayken başlamıştı. Çok yetenekli ve çalışkan, daha da 

önemlisi iyi yürekli ve sevecendi.

Dünyaya mutlu antenlerini dikip her zaman gü-

lümsüyor, işinden de büyük keyif alıyordu.

Böcekistan Senfoni Orkestrası’yla yaptığı ilk pro-

vada tüm müzisyenlerle harika bir bağ kurdu. İlk kez 

bir şef, müzikten taptaze körpe bir yaprak yermişçe-

sine lezzet hissettiriyordu müzisyenlere. Orkestra bu 

müthiş cırcırböceğine bayıldı. Yaşlı Güve de, Riri’ye 

güvenme konusunda yanılmadığını anladı.

Bu genç böcek, orkestrayla harikalar yaratacaktı. 

Öyle de oldu. Aradan birkaç yıl geçti, orkestra böcek 

aleminde büyük üne kavuştu. Konserler tıklım tıklım 

doluyordu. Biletler mevsimden önce tükeniyor, hangi 

konser kovuğu olursa olsun yer kalmıyordu.

Yaşlı Güve, Riri’yle çok mutluydu. Bunu her fır

satta söylüyordu. Ama bir düşünce ne zamandır 

mi nik bir kurt gibi yerleşmişti aklına. Kıvrım kıvrım 

büyüyor, durmadan rahatsız ediyordu. 

Yaşlı Güve bir süre önce ünlü orkestra şefi Da

naburnu’nun Serin Kovuk’a geldiğini duymuştu. Onu, 

bu orkestrayı yönetmeye ikna edebilirse kendisi de 

böcek aleminde büyük sükse yapabilirdi. “Deneyimli 

ve ünlü bir şef orkestrayı yükseklere taşır. Bu da daha 

fazla ün, daha fazla para getirir,” diye düşünüyor, ne 

olur ne olmaz diye de bu fikrini kimse ile paylaşmı-

yordu. 
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Planını gerçekleştirmek için zaman kaybetmeden 

işe koyulmalıydı. Danaburnu’nu kaçırmak istemiyor-

du. Belki de onu bu işe ikna etmek için epey uğraşa-

caktı.

Ama bunu Riri’ye söylemenin de bir yolunu bul-

malıydı. Riri’yi kovamazdı. Üstelik gururunu kırma-

malı, onu bir süreliğine buradan uzaklaştırmak için 

iyi bir bahane bulmalıydı. Ama ne?

O sabah erkenden, henüz yapraklar üzerindeki 

çiyler tazeyken Riri neşeyle Yaşlı Güve’nin Yeşil Kanat 

Konser Kovuğu’ndaki odasına girdi. 

“Günaydın! Bugün nasılsınız Yaşlı Güve?” 

Yaşlı Güve, mavibeyaz kanatlarını masanın üze-

rinden kaldırıp, “Amaaan Riri, bugün hiç havamda 

değilim,” de di.

“Dün prova çok iyi geçti,” diyerek güldü Riri. 

“Gelip dinlemediniz, böyle keyfiniz kaçtı işte!”

Riri’nin bu neşesine karşılık Yaşlı Güve ona çare-

siz gözlerle bakıyordu.

“E ne bu haliniz?!” diye söylendi Riri. “Şuraya 

bakın, antenleriniz yerde.”

“Amaaan Riri, hadi otur, otur.”

Riri, geçen yıl ünlü tasarımcı yabanarısı Viz zi

ro’nun bitki liflerinden yaptığı gösterişli koltuğa bı-

raktı kendini.

“Ohhh, amma da yorulmuşum,” deyiverdi. O an 

da Yaşlı Güve’nin antenleri dimdik tepeye dikildi. Ka

nat tozları uçuştu.
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“A aaa ne oldu?” diye sordu Riri.

“Hiiiç,” diye yanıtladı Yaşlı Güve ürkek bir sesle.

“Oldu, oldu! Bir şey oldu.”

“Yok canım, ne olacak durup dururken, sen de.”

“Antenlerinize baksanıza, nasıl da dikildiler ha-

vaya. Sizin aklınıza bir şey geldi.”

Yaşlı Güve, Riri’yi kırmamak için aklına gelen bu 

harika fikri bir süre belli etmemeye karar verdi.

“Senin için üzülüyorum ben,” dedi.

Riri telaşla üstünü başını yokladı. Kanatlarını 

açıp kapadı. Ön bacaklarını, arka bacaklarını oynattı.

“Neyim varmış benim üzülecek?” dedi merakla.

“Yavrucuğum, belli etmiyorsun, ama ben anla-

rım.”

Yaşlı Güve, heyecandan dimdik olmuş kanatlarını 

yeniden indirdi. Üzgün görünmek için esnek bedenini 

daha da ikiye katladı ve ayağa kalkıp Riri’nin yanına 

geldi.

“Antenlerin de pek zayıf.”

“Antenlerim mi?”

“Yaaa, şu bacaklarındaki tüylere bak. Hepsi aşağı 

bakıyor.”

“Ama….”

“Bizim için zor olacak, ama ne yapalım. Senin 

sağlığın her şeyden önemli.”

“Hı?”

“Peki, kabul. Git bakalım. Bir süre idare ederiz 

sensiz. Bakarız başımızın çaresine.”
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Riri endişeli gözlerle Yaşlı Güve’ye bakıyor, an-

tenlerini odanın ortasına doğru uzatmış sağa sola 

sallıyordu.

“Hiçbir şey anlamadım? Ne demek istiyorsunuz 

Yaşlı Güve?”

Yaşlı Güve, kurnazlıkla aniden başladığı bu oyu-

nu, soğukkanlılıkla sürdüremeyeceğini anladı. Te-

laşla masanın üzerindeki mantar kutunun şapkasını 

kaldırıp içinden birkaç çubuk yonca kökü attı ağzına.

“Senin tatile çıkman gerek,” dedi gergin ve tiz bir 

sesle.

“Efendimmm!!!!” diye sıçrayıverdi Riri, oturduğu 

yerden.

“Tatil dedim! Ne var bunda şaşıracak canım?” 

diye yineledi Yaşlı Güve. Sözcükler ağzından güçlükle 

çıkmıştı. 

“Kaç mevsimdir durmadan çalışıyorsun, bir dü-

şün! Benim düşüncesiz bir böcek olduğumu düşün-

meni istemem. Çoktan hak ettin bunu sen. Git dinlen, 

sonra yine işinin başına dön,” diye tamamladı konuş-

masını güçlükle. 

Bunları söylerken sesindeki heyecan ve te l aş onu 

ele verecek diye çok korktu. Oy saki Riri, “Turneye 

bu kadar az zaman kalmış ken, tatile ne gerek var,” 

diye düşünüyordu. “As   lın da, yorgunum. Haklısınız, 

ama...” dedi tedirgin bir ses le. “Ama… turne, prova-

lar...”
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“Yahu bir iki gün dinlenmekten bir şey olmaz. 

Hem bu yorgunlukla konserde yığılıp kalmandan kor-

kuyorum ben,” 

Bu sözlerden sonra Yaşlı Güve dikkatle Riri’nin 

yüzünü incelemeye koyuldu. Riri’nin vereceği yanıtı 

heyecanla bekliyordu.

“Peki öyleyse,” dedi düşünceli bir sesle Riri. 

“Ama yalnızca birkaç gün.”

Yaşlı Güve derin bir soluk aldı. Şimdi işin en 

önemli ve zor bölümü başlıyordu. Birkaç gün, Bay 

Danaburnu’nu ikna etmeye yetecek miydi? Yalnızca 

ona ulaşmak bile birkaç gün sürebilirdi. Ama Riri’ye 

de daha fazla ısrar edemezdi. Ondan gizli bir şey yap-

tığı için içinde garip bir şeyler hissediyordu. Ama pek 

üstünde durmadı.

“Peki, birkaç gün. Anlaştık,” dedi. 

“Ne kadar iyi kalplisiniz Yaşlı Güve. Yorulduğumu 

ben bile düşünmemiştim. Sağ olun. Ne büyük iyilik.”

Riri’nin bu sözleri Yaşlı Güve’yi daha da huzursuz 

etti. İyilik mi? Yaptığı düpedüz arkadan iş çevirmekti. 

Ama yine de verdiği karardan vazgeçmeyecek, Bay 

Danaburnu’nu orkestraya davet edecekti. Ne de olsa 

her şey orkestranın iyiliği içindi.
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