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Handan Durgut

Tıpkı fotoğraftaki gibiyim. 4 yaşından 
beri gözlüklü, 4 yaşından beri elinden 
kalem eksik olmayan bir  
“okur-yazar”ım. Bugün bile bilgisayar 
karşısında kâğıt ve kalem durur 
klavyeyle aramda. Dağlar kadar çoktur 
sorularım, hiç bitmez. Bir bilim insanı 
kadar meraklı ve keçi gibi de inatçıyım. 
Oyun severim, hem de nasıl ve hâlâ da 
severim. Yalnız biraz mızıkçıyım galiba 
ve biraz da alıngan... Küsüverdiğim, 
somurttuğum olur bazen. Ama 
ismim Handan ya; Handan da gülen, 
ağlayanı bile güldüren demek ya, ben 
de unuturum neye, kime ve neden 
küstüğümü ismim gibi güler yüzlü 
oluveririm bir anda, işime bakarım, 
yani okur-yazarlığa...
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Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

DENİZE DÜŞEN YILDIZ

EN GÜZEL BİR YER 

PAPRİKA
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“Fırat Nehri’nin derinliklerinde...” diye başlıyor 

bu kitap. Bir uçurtmanın seyir defterindeki 

ilk sözcükler için tuhaf bir seçim gibi 

görünse de aslında olan bu! 

Kılçık Uçurtma’nın öyküsü, 

nehirler tanrısı Okeanos’un 

canının çok sıkıldığı bir gün, 

Fırat’ın sularında başladı... 
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Fırat Nehri’nin derinliklerinde, Zeugma derler 

antik bir kentin, terk edilmiş, ıssız sokaklarında nehir 

baştanrısı Okeanos, can sıkıntısı içinde dolaşıyordu. 

Kentin baraj sularının altında kalacağı, dolayısıyla 

bütün sakinlerinin Zeugma’yı terk etmesi gerektiği 

söylenmiş, işte şimdi de hiç kimse kalmamıştı. Ne 

çocuklar ne pazar yerinin kalabalığı; ne düğünler, 

bayramlar ne de kavgalar vardı. Okeanos’un canı çok 

sıkılıyordu. 

Eşi tanrıça Tethys, yaralı bir yılanbalığını iyileştir-

mesini istedi ondan, sırf oyalansın diye. Tanrı Posei-

don, başka nehirlere gitmesini önerdi:

“Nil, Po, Mississippi, Zambezi, Thames, Volga, 

Tuna, Rhône, Pongola, Notéc. Dilediğini seç!” dedi 

Okeanos’a. “Gümüş renkli atlarımın çektiği arabam 

emrine amade!”
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Fırat’ın balıkları merakla beklediler, ne diyecek-

ti tanrı Okeanos, Mezopotamya’yı bırakacak mıydı, 

hangi nehri seçecekti? İçlerinden biri, kılçığındaki 

kemikler tek tek sayılacak kadar zayıf ama kuyruğu 

en süslü olanı, “Ah keşke, hepsini seçse; beni de ya-

nında götürse,” dedi içinden.

“Zeugma’dan ayrılamam, Fırat’ı da terk etmeye-

ceğim,” dedi nehirler tanrısı Okeanos. Ardından da 

derin bir “Offf” çekti. Gerçekten de canı çok sıkılı-

yordu. 

Tam da bu arada, Okeanos ofladığı sırada mozaik 

ustalarından biri, aldı eline keskisini… Zeugma’nın 

bu anını, rengârenk, minicik taşları bir araya geti-

rerek resmetmeye başladı. Bir taban mozaiğinde, 

Okeanos’u dilediği nehre götürmek için arabasını 

hazırlamış Poseidon’u, Okeanos’un sıkıntısını yı-

lanbalığıyla gidermeye çalışan Tethys’i ve umarsız 

bir bekleyiş içindeki çeşitli su hayvanlarıyla birlikte 

canı sıkılan Okeanos’u bir güzel anlattı. İnanmayan-

lar gelsin, kendi gözleriyle Türkiye’nin “Asia Minor” 

denilen Anadolu Yarımadası’nda Gaziantep Mozaik 

Müzesi’nde görsün.

Fırat’ın sakinleri, ne yapıp edip Okeanos’un can 

sıkıntısını bir az olsun gidermek için başka nehirlere, 

denizlere ve içdenizlere ve hatta taaa okyanuslara 

kadar uzandılar. Biri denizatı yarışması önerdi, öteki 

ahtapot kucaklaşması, beriki denizyıldızlarıyla ça-
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lışan bir makine kuralım dedi hep birlikte. Ne o ne 

bu, bir ağızdan fikir üretip tartışan balıklar, uçurtma 

balığının önerisiyle sus pus oldular.

Koca kafası ve neredeyse etsiz, sadece kemikten 

oluşan gövdesinden dolayı, nehir sakinlerinin “kıl-

çık” dedikleri bir balıktı bu. Hani az önce Okeanos’la 

bütün nehirleri gezmek isteyen… Su dünyasının 

sözlüğünde anlamı bulunmayan bir isimle “uçurtma” 

diye anıldığı için tuhaf, yabancı, garip bulunan uçurt-

ma balığının fikri çok hoştu. Konuşulanlar arasında 

Okeanos’u en fazla eğlendirerek oyalayacak, can sı-

kıntısını geçirecek olan da onun önerisiydi.

Uçurtma balığı, koca kafasından sarkan upuzun 

ipince sakalı, rengârenk fosforlu kılçığı ve süslü kuy-

ruğuyla balıkların arasında bir oraya bir buraya gide 

gele anlatıyordu:

“Tutar sakalımdan, dolaştırır beni. Derim ki ‘Yo-

sunlu taşlara gitmek gerek,’ ya da ‘Derenin ağzında 

kavga ediyor sazanlarla kurbağalar. Kim ayıracak 

onları?’ Böylece hem ordan oraya gezerken derdini 

unutur hem sorun çözmekten canı sıkılmaz eski ne-

şesini bulur. Ne dersiniz?”

Doğrusu çok fedakârca bir öneriydi bu! Bütün 

balıklar Okeanos’un önüne kıvrıldığı mağaraya gel-

diler. Uçurtma balığı upuzun sakalını Okeanos’un 

ellerine bırakarak:

“Hadi gezelim!” dedi, “Gezdir beni.”
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Nehirler tanrısı Okeanos, bir elinde uçurtma ba-

lığının sakalı, yavaşça ayağa kalktı. Etrafındaki bütün 

balıklara hışımla gürledi: 

“Herkes yerine, işiniz gücünüz yok mu sizin?”

Sonra uçurtma balığının sakalını bir elinden öbür 

eline alarak nehir yatağında yürümeye başladı. Bir 

yandan da uçurtma balığıyla dertleşiyordu.

“Bir canım sıkıldı, bütün nehirde yaşam durdu. 

Fırat neredeyse akmaz oldu. Duruldu, göl gibi oldu. 

Baksana, taşlar bile yosun tutmuş.”

Uçurtma balığının sakalını hiç bırakmayan Okea-

nos’un can sıkıntısı geçti geçmesine ve Fırat eski can-

lılığına kavuştu kavuşmasına ama bu kez de uçurtma 

balığına bir haller oldu. Balıkların en meraklısı, en 

kuşkucusu, en fazla soru soranı, en her duyduğuna 

inanmayıp işin eğrisini doğrusunu araştıranı, en her 

taşın altını kurcalayanı olan uçurtma balığı, sakalı 

Okeanos’un elinde olunca dilediği gibi yaşayamaz 

olmuştu. Gerçi Okeanos halden anlıyor, onu dinliyor 

ve birlikte keşifler yapıyorlardı; ama nehirler tanrı-

sının işinden arta kalan zamanlarda. Uçurtma balığı 

önce sabretti, nankörlük etmeyeyim dedi, nehir eski 

güzel günlerine dönmüştü işte. Yalnızca nehirde değil, 

nehrin kıyısında da yaşam, iyilikler ve güzellikler sun-

maktaydı. Herkesin ve her şeyin keyfi yerindeydi. Bir 

tek uçurtma balığı mutsuzdu, bir tek o mahzun. Ağ-

lıyor ama anlaşılmıyor; eriyor ama fark edilmiyordu.
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Bir bahar günü, tam öğle vaktinde suyun üs-

tündeki gün ışığı ona kadar geldi. Okeanos, nehrin 

dibinde yengeçlerle keyifli bir sohbete dalmıştı, fark 

etmedi bu teması. Uçurtma balığı:

“Ne kadar sıcaksın,” diye seslendi gün ışığına.

“Sen bir de beni su üstünde gör,” dedi gün ışığı. 

“Bazen o kadar sıcak olurum ki benden saklanacak 

gölge ararsın!”

“Senden saklanmak isteyen kim?” diye keyifle 

kuyruk salladı uçurtma balığı.

Gün ışığı onun bu albenili salınımından çok etki-

lendi, hayranlıkla:

“Senin gibi rengârenk, kıpır kıpır bir uçurtmanın 

benim ışığım altında herkesi etkileyeceğine bahse gi-

rerim,” dedi. “Dünyanın en güzel uçurtmasısın!”

Bu dört sözcük nehrin altında o taştan bu mağa-

raya yankılandı durdu bir süre. Aşağıdaki Okeanos ve 

yengeçler, az ötedeki balık sürüsü, taaa uzaktaki yo-

sunlar, böcekler, su üstündeki sinekler bile irkildiler. 

Hepsi birden, “Uçurtma mı?” diye hayret nidaları ko-

yuverince Fırat, dibinden üstüne kabarcıklarla doldu.

Okeanos’u can sıkıntısından kurtaran uçurtma 

balığının “uçurtma”sı meğer su üstünde bilinirmiş. 

Meğer adı geçer, meğer sözlüklerde yer alır ve süslü 

bir kuyruğu olan, rüzgâr yardımıyla uçurulan bir çeşit 

oyuncak diye bilinirmiş de bir Fırat’ta yabancı, bir 

Fırat’ta tuhaf bulunurmuş.
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Kabaran Fırat’ın suları durulduğunda Okeanos, 

uçurtma balığının ipince, upuzun sakalını sımsıkı 

tuttuğu parmaklarını çoktan açmıştı. Uçurtma balığı 

onu can sıkıntısından kurtarmış, ona yoldaşlık etmiş, 

birlikte çok hoş bir ikili olmuşlardı gerçi ama buraya 

kadardı işte! Okeanos, Fırat’ın bütün canlılarını bir 

araya toplayan bu sahneyi kükreyerek kapattı:

“Herkes yerine, işiniz yok mu sizin!”

Ortalık bir anda boşaldı, aşağıda Okeanos yuka-

rıda uçurtma balığı yalnız kaldılar.

“Değil mi ki şu koca Fırat sana dar geldi, anla-

malıydım, senin yerin tüm bir dünya, kim bilir belki 

de kâinat olsa gerek! Mademki keşfetmen gerek kim 

bilir neyi, neleri ve nereleri o zaman haydi git, durma 

buralarda kâşiflik yaraşır sana. Artık sen, sudan çık-

mış bir balık bile değil, uçurtma halinle, özgür bir kuş 

gibi dolanacaksın gökyüzünde.”

Uçurtma balığı heyecanlanmıştı. Kıpır kıpırdı 

suyun içinde. Gün ışığı mıknatıs gibi çekiyordu onu 

kendine doğru.

“Şimdi beni iyi dinle,” dedi Okeanos, “rüzgârı da 

vereceğim yanına. Uçmak için o yeter sana. Onun sö-

zünü dinle. Unutma, bir uçurtmanın uçması için önce 

rüzgâr gerekir. Başka bir şey değil! Rüzgâr olmazsa 

düşersin.”

Tam o sırada rüzgâr orada olduğunu belli etti; 

suyun üstü titredi. Okeanos:
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“Fırat’ta gördüklerinden bambaşka yaratıklarla 

karşılaşacaksın. Dostun olacak kimi, kimi düşma-

nın,” diye başladı uzun bir konuşmaya. Uçurtma 

balığı arada başını ufacık çıkarıp suyun üstüne bakıp 

geriye, suyun içine dalıyordu. Biraz aşağıda kalıyor 

sonra gene yukarıya süzülüp dışarıya bir göz atıp 

geri dönüyordu. Okeanos’un tembihlediklerini ve gü-

zergâh üstüne söylediklerini doğru dürüst dinlemedi 

bile. Tamam işte anlamıştı; hedef İstanbul’du. Önce 

yurdunu gezecekti, Gaziantep’i tanıyacaktı, sonra 

komşularını… Birini bile atlamadan, sırayla. Böy-

lece tüm Anadolu’yu, sonra da Trakya’yı tanıyacak, 

İstanbul’a varacaktı. Taşlar, kuşlar ve ağaçlar, deniz, 

dağ ve ova, sonra tiyatro, çeşme, kule, saray falan… 

Uçurtma balığının aklı, dışarıda, sıcacık gün ışığının 

altındaki kocaman, susuz boşluktaydı. Neyse ki rüz-

gâr, can kulağıyla dinledi Okeanos’u.

Uçurtma balığı, su üstüne tüten bir duman gibi 

usul usul yaklaştı. Bu kez başını iyice çıkarıp baktı. 

Gözleri kamaştı. Hemen geri, suyun altına çekildi. 

Fırat’ın sakinleri, Okeanos dâhil, nefeslerini tutmuş 

onu izliyordu. “Bizi unutma!” dedi bir yavru balık.

“Gördüğüm her şeyi öyle bir anlatacağım ki be-

nimle birlikte gezmiş gibi olacaksınız,” dedi uçurtma 

balığı. Rengârenk kuyruğunu salladı ve bir anda ateş-

lenmiş bir füze gibi fırladı yukarıya!

Sudan çıktığında, sakalından, kuyruğundan, fos-
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forlu kılçığından süzülen sular, şıpır şıpır Fırat’a 

damlıyordu. Kılçığının üstündeki pullar gün ışığını 

görünce mücevher gibi parlamaya başladılar. Uçurt-

ma balığı, ismindeki balığı da Fırat’ta bıraktığını o an 

anladı. Artık yalnızca uçurtmaydı.

Gökyüzüne doğru süzülürken ilk dostunu edin-

mişti bile. Okeanos’un, “Bir an olsun ayrılma yanın-

dan!” diye tembihlediği rüzgârdı bu. Rüzgâr, uçurt-

manın kâh pullarını okşayıp kuyruğuna takılıyor kâh 

fosforlu kılçık gövdesini hoplatıp sakalından çekişti-

riyordu.

Uçurtma, rüzgârla birlikte Fırat’ı selamladı ve 

Fırat Nehri’nin derinliklerinden çıktığı dünya turu 

böylece başladı.

Onu hayranlıkla izleyen Okeanos:

“Başına bir iş gelir mi acaba? İstanbul’a varabilir 

mi pek emin değilim,” dedi endişeyle. 
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“Söyle, nereye gitmek, ne görmek istiyorsun?” 

dedi rüzgâr.

Kılçık Uçurtma bir sağına döndü baktı, bir so-

luna… Bir türlü karar veremiyordu. Aşağıda, suyun 

üstünde, soluklanmak için başını çıkarmış gibi duran 

evler, ağaçlar, minare “Gitme, kal” mı diyordu, “Uğur-

lar olsun” mu, bilemedi. Buradan hiç ayrılası yoktu 

aslında. Zeugma onun yurduydu ne de olsa…

17



Hem de ne yurt! Bütün dünyanın bildiği, tanıdığı, 

görmek için kilometrelerce yolculuğu göze aldığı bir 

Roma kentiydi Zeugma. Çünkü bugüne kadar görül-

müş Roma mozaiklerinin en güzel örnekleri burada 

bulundu. Herkesin görür görmez vurulduğu “Çinge-

ne mozaiği” de denen güzel bakışlı esrarengiz Gaia 

mozaiğiyle tanındı. Herkes ona hayran kaldı; en çok 

onun fotoğrafı çekildi. Uçurtma, hep ondan konuşul-

duğunu duymuştu. O, Okeanos’un da annesiydi aynı 

zamanda, yer tanrıçası Gaia! Arkeologlar bunun gibi 

bir sürü mozaik çıkardılar sonra. İşte kazı alanınday-

dılar hâlâ. Harıl harıl çalışıp Zeugma’yı gün ışığına 

çıkarmaya devam ediyorlardı.

Uçurtma, mermer sütunlar arasında birinden 

ötekine çarpa çarpa uçuyordu. Her seferinde rüzgâr 

arkasındaydı.

“Zeugma, Antakya’dan Çin’e uzanan ipek yolu-

nun üstünde olduğu için bu kadar önemliymiş,” dedi 

rüzgâra. “Romalı komutanlar, zengin tüccarlar Fırat 

manzaralı, mozaiklerle süslü villalarda yaşarmış.”

H
an

d
an

 D
u

rg
u

t   K
ILÇ

IK
 U

Ç
U

R
T

M
A



H
an

d
an

 D
u

rg
u

t 
  

K
IL

Ç
IK

 U
Ç

U
R

T
M

A

Uçurtma, kuyruğunu savura savura Zeugma’yı 

gece gündüz, dur durak bilmeden aralıksız kazan, 

kazıp kurtarmaya çalışan arkeologların yanına uçtu.

“Birecik Baraj Gölü’nün suları başka yerde topla-

namaz mı?” diye sordu. Alabildiği tek cevap, “Keşke!” 

oldu.

Kazı alanının hemen yanında, toprağa çömelmiş 

yüzyıllık fıstık ağaçlarını boğan suya yaşlı gözlerle 

bakan Çelebi Amca ise, “Çok geç!” dedi sadece.



H
an

d
an

 D
u

rg
u

t   K
ILÇ

IK
 U

Ç
U

R
T

M
A

20

Uçurtma bu ilk gününde önce düşe toparlana 

uçmaya zor da olsa alışmış; epeyce yalpalamış; bir-

kaç kez de yere çakılma tehlikesi atlatmıştı. Günün 

sonunda usta bir uçucu olup çıktı. Rüzgâr bıraksa 

Kargamış’a da gidecekti, hayvanat bahçesine de, bir 

de kaleye çıkmak istiyordu. Ama çarşı, aklını başın-

dan aldı!

Gürültücü bakırcılar, süslü sandıklar yapan sedef 

kakmacılar, sanki masal kahramanları giysin diye 

şirin mi şirin pabuçlar yapan yemeniciler neyse de… 

Çuval çuval antepfıstığının, salkım salkım kırmızıbi-

berin yanında para kasalarının ne işi vardı? “Antep’in 

çelik kasaları, yurtdışında aranan bir maldır,” dedi bir 

tüccar. Belli ki malıyla gurur duyuyordu.

Uçurtma, tıpkı bir sarhoş gibi yüksele alçala, bir 

o yana bir bu yana abuk sabuk, karman çorman bir 

rotada yol aldı; uçtu uçtu kendini bir heykel tarlasın-

da buldu. Yesemek’ti burası. Hem bir taşocağıydı hem 

de heykel atölyesi. Aslanlar, savaş arabaları, tuhaf 

yaratıklar yanı sıra taş adamlar da vardı. Taş adamla-

rın kimi kollarını dirsekten kıvırıp ellerini göğüsleri-

nin üstünde birleştirmişti. Kimi kocaman kulaklıydı. 

Kimine “ayı adam” dense yeriydi. Kimi kocaman bir 

kafaydı sadece, vücudu yapılmamıştı… Adam dediy-

se lafın gelişi… Kocaman karnında belli ki bebeğini 

taşıyan taştan kadına ne demeli? Göbek deliğini bile 

yapmıştı, onu yontan…








