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Etsuko Shindo

Çoook uzakta bir adanın çoook 
kalabalık, ışıl ışıl bir kenti olan Tokyo’da 
kızım ve eşimle yaşıyorum. Kalbimin bir 
yanı Türkiye’de. İşte o yanıyla Japon 
çocuklarına kitaplar yazıyorum. Benim 
dünyama hoş geldiniz. Hepinize o uzak 
adadaki kalabalık ışıltılı kentten kocaman 
sevgiler!
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Kitabın Japon Yazarı Etsuko’dan 
Türk Çocuklarına

Çocuklar merhaba! Benim adım Etsuko. Japon-

ya’nın başkenti Tokyo’da yaşıyorum. Bu kitabın ya-

zarıyım.

“Neden bir Japon, Kapadokya ile ilgili bir hikâye 

yazmış?” diye düşünüyorsunuz değil mi? O kadar çok 

sebebi var ki bunun. Hepsini yazsam bir başka kitap 

olur. Bu nedenle kısaca anlatayım sizlere:

1985 yılının baharıydı. Japonya’dan Türkiye’ye 

geldim. Kapadokya’ya gidip oradaki bir köyde altı 

ay kadar yaşadım. O köyden bir hanımla birlikte halı 

dokuyup bir halının nasıl yapıldığını öğrendim. Ora-

dayken köy yaşantısına dair bir sürü şey öğrendim, 

notlar aldım. Bir tarladan bulup geldiğimiz otlar ve 

köklerle, iplerini boyamakla başladığımız halıyı ta-

mamlayıp bitirdiğimizde, köydekilerle de iyice arka-

daş olmuştum artık. Düğünlere katıldım, bayramları 
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onlarla birlikte kutladım. Kadın kadına sohbetleri-

mizle hoşça vakit geçirdik. 

İstanbul’dan gelip oraya yerleşmiş bir çiftle ar-

kadaş oluşum da o döneme rastlıyor. Köyün dışında 

bulunan, kaya oyması bölümleri olan taş bir konağı 

otel haline getirmeye çalışıyorlardı. O zaman bana, 

“Burası müşterilerin kalacağı oda, burası restoran 

olacak,” diye birer birer gösterip anlatmışlardı. Ama 

açık söylemem gerekirse o kaya oyması yerin otel 

olabileceğine pek inanamamıştım. 

Halı dokumayı bitirdiğimde Kapadokya’dan ayrı-

lıp İran’a gittim. Sonra Türkiye’nin başka köylerini de 

gezdim. Sonunda kış gelip çatınca yeni yılı tanıdığım 

insanlarla karşılamak istedim. Kapadokya’ya dön-

düm. İşte böylece Kapadokya’nın o köyü benim ikinci 

memleketim oldu. 

Aylar sonra oraya döndüğümde, kaya oyması bö-

lümleri olan, köyün dışındaki o taş konağın bir kısmı-

nın restorasyonunun tamamlandığını, arkadaşlarımın 

da orada yaşamaya başladığını görünce çok şaşırmış-

tım. Ben de onlarla birlikte orada kalmaya başladım. 

“Bir yandan burada yaşayıp bir yandan da burayı 

otel haline getireceğiz,” diyorlardı. Gerçekten de öyle 

oldu. Önce kaya oyması bir restoran açtılar. Oradan 

kazandıkları parayla otelin inşasını sürdürdüler. Otel 

açıldıktan sonra da yavaş yavaş yeni odalar eklediler. 

Yıllarca uğraşıp didinip harika bir otel yaptılar. 
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Kapadokya’ya her gittiğimde onların otelinde 

kaldım. Daha sonra kaya oyması oteller arttı. Fakat 

benim otel olmadan önceki kaya halini gördüğüm tek 

yer onların oteliydi. Her gittiğimde farklı bir odada 

kalıyor, kaldığım oda eski kaya oymasının neresin-

deydi acaba diye keyifle hayal ediyordum.

Bir yaz, odamın penceresinden dışarı dalıp git-

miştim. Garip bir şey oldu. Tam karşıda büyük bir 

kaya vardı. Kayanın üzerine küçük delikler oyulmuş-

tu. Oraya gözüm takılınca sanki birileri oradan bana 

bakıyormuş gibi geldi. Gözlerimi kısıp dikkatlice 

tekrar baktım. Hiç kimse gözükmüyordu. Ama bir 

şeylerin varlığını hissediyordum. 

“Gerçekten birileri var mıydı acaba?” Aklımdan 

böyle geçirdim. Benim içimde Çatra Patralar o anda 

doğdu.

Evet, işte böyle. Yıllar önce nasıl başladığına ta-

nık olduğum o otelden, oranın sahibi arkadaşlarım-

dan esinlendim bunları yazarken. Hikâyede, Ata ve 

Ana adını verdim onlara. 

Kitabın tek Japon kahramanı Yôko’nun ben oldu-

ğumu sanıyorlar sık sık. Ama öyle değil. Ben de Yôko 

gibi ufak tefeğim. Fakat o, benden bile ufak tefek, 

yaşça benden daha büyük bir ressam, Ikuko hanım. 

kaya otelde tanışmıştım onunla. O da aynı Yôko gibi 

uzun süre kaya otelde kalarak Kapadokya resimleri 

çizmişti. Japonya’da açtığı sergisine gitmiştim. Boyu-
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nun iki katı büyüklüğündeki tablolarını gördüğümde 

çok şaşırıp etkilenmiştim. Bu hanımdan esinlendim, 

Yôko’yu yazarken.

Kapadokya’dan onca etkilenen tek ben değildim. 

Kitabı yazarken Çatra Patra kelimesini Türkçe 

sözlükten buldum. Çat pat, yarım yamalak konuş-

mak anlamına geliyormuş. “Çatra patra” Türkçeye 

Bulgarcadan geçmiş bir sözcükmüş. Bulgarcada 4-5 

anlamına gelen çetir-pet sözcüğünden geliyormuş.1 

Japoncada bu sözcüğün sesleri kulağa sevimli geldi-

ği için seçmiştim bu ismi. Kitabın çocuk kahramanı 

Kaya da başlangıçta Çatra Patraların ne konuştuğunu 

anlamaz. Anlamadığı için de çat pat diye duyar bunu. 

Dil denilen şey ne harika bir şey gerçekten. 

Ben de dil öğrenmekle ilgili böyle bir deneyimi, 

Kapadokya’da yaşamıştım. Köyde yaşamaya yeni 

başladığım zamanlardı. Köylülerin dediklerini hemen 

hemen hiç anlamıyordum. Yavaş yavaş kulağım alıştı. 

Söylediklerini anlamaya başlayınca söyledikleri şey-

lerin anlamı olduğunu fark ettim: Sevinçlerini, ilginç 

buldukları şeyleri anlatıyorlardı!

Hep o kaya oyması otele dair bir öykü yazmayı is-

temiştim. Çatra Patralar böylece doğdu. Ben de haya-

lini kurduğum şeyi sonunda yazmış oldum. Ne yazık 

ki arkadaşlarım o oteli elden çıkardılar. İkisinin hayat 

1 Meydan Larousse (1970)
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verdikleri, o zamanı, o mekânı bu kitabın satırlarında 

yaşatmak istiyorum, kendimce. Tekrarı mümkün ol-

mayan çok özel o zamanı, çok özel o mekânı. Sevgili 

Şermin ve Abbas bu romanı size ithaf ediyorum.

Bu kitabı, sizlerin de Türkçe okumasını istiyor-

dum. Kitabın çevirmeni, Esin’in sayesinde sonunda 

kitap Türkçe olarak basıldı! Böylece bu hikâye sizler 

için de çat pat değil, açıkça anlaşılır hale gelmiş oldu. 

Esin’in de yolunun Kapadokya’daki o köyden geçmiş 

olduğunu sonradan öğrendim. Bunu duyduğumda 

insanların yaşamlarının birbirine görünmez iplerle 

bağlı olduğunu düşünmüştüm kendi kendime. 

Kitabımın Türkiye’de basılmasına en çok sevinen 

kişilerden biri kadim dostum Serap’tır herhalde. Sev-

gili Serap, bugüne kadar beni hep desteklediğin için 

teşekkür ederim! Sevgili Serap ve Emre; Sevgili Bah-

riye ve İlhan; Türkiye’deki tüm dostlarım hepinize 

teşekkür ederim! Türkiye’ye bu kadar bağlanmamın 

sevmemin sebebi sizlersiniz. Yürekten teşekkürler!

Son olarak da bu kitabın Türkçe hayat bulmasını 

sağlayan Can Çocuk’a, Can Çocuk yayın koordinatö-

rü İpek Gür’e ve editörümüz Ebru Akkaş’a teşekkür 

ederim.

İşte böylece benim gibi bir Japon’un nasıl olup 

da konusu Kapadokya’da geçen bir hikâye yazmış 

olduğunu anlamış oldunuz. Umarım Çatra Patraların 

dünyası sizin de hoşunuza gider.
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Kitaptaki Temel Karakterler

Kaya: Ata ve Ana’nın kaya oteli yapacakları yerde 

bulup, evlat edinip büyüttükleri erkek çocuk. On iki 

yaşında. Kızıl saçlı, yeşil gözlü, normal insanlardan 

biraz daha küçük. Hikâye onun ağzından anlatılıyor.

Ata: Kaya otelin sahibi. Sekiz dil biliyor. Tarihe ve 

kitaplara çok düşkün.

Ana: Ata’nın eşi ve kaya otelin sahibesi. Kaya’yı o 

bulmuş. Baktığı kahve falları meşhur. 

Yôko: (İwatani Yôko) Japon kadın ressam. 60 ya-

şında ama yaşını hiç göstermiyor. Kısa ve ufak tefek. 

Mikko: Finlandiyalı arkeolog. Uzun boylu, sarı 

saçlı. 28 yaşında.

Çatra Patralar: Kaya oyması kovuklarda yaşayan 

küçük insanlar. Dış görünüş olarak Kaya’ya benzi-

yorlar ama yaklaşık bir kedi büyüklüğündeler. Kaya’yı 

küçükken kurtarmışlar.
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Kar Fır tınası Gecesi

Kasvetle alçalmış bulutlardan beyaz taneler usul-

ca uçuşup geldi. Bu kış yağan ilk kardı bu.

“Nasıl da yağmaya başladı! Ana, dediklerin yine 

çıktı bak!”

Koşarak ofise girdiğimde Ana, kestane rengine 

boyalı saçlarını uçuşturarak başını çevirdi. 

“Kaya, böyle saçma şeyler söyleme. Cık cık!” di-

yerek parmağını dudağına götürüp sus işareti yaptı:

“Göğün desenine karar veren Tanrı’dır. Ben sade-

ce öylesine fal baktım.”

Ana, kahve fincanını eline aldı. Baktığı kahve fal-

ları meşhurdu. 

“Şu fincana bir kere daha baksana. Bu kar tuta-

cak mı acaba?” 

“Bunun için fala bakmaya gerek yok ki gökyüzü-

ne bakınca anlaşılıyor zaten.”
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Ana, konuyu kapatan bir tavırla, elindeki fincanı 

Yôko’ya uzattı. Zayıf, ufak tefek biri olan bu Japon 

Hanım, bir haftadır otelimizde konaklıyordu. 

“Tutacak mı yani?”

Yôko umutla Ana’ya baktı. Bizim dilimizi bilmi-

yordu. Japonca konuşuyordu. Tercümanlığını yapmak 

da benim görevimdi. 

“Elbette,” dedi Ana tek gözünü kırparak, “tuta-

cak!”

“Harika! Sabırsızlıkla bekliyorum. Sonunda bek-

lediğim manzarayı görebileceğim. Nasıl da heyecan-

lıyım!” 

Yôko’nun yanakları çocuk gibi kızarmıştı. Pasa-

portunu gördüğümde ne kadar da şaşırmıştım. Bu 

hanımın altmış yaşında olduğuna hâlâ inanamıyo-

rum. Omuzlarına gelen düz saçları, alnındaki birkaç 

kır tel dışında parlak siyah renkteydi. Benim tanıdı-

ğım altmış yaşındaki teyzelerin hepsinin yüzleri kırış 

kırış, etleri de sarkıktı. Yôko’nunsa ne kırışığı ne de 

sarkmış bir yeri vardı. Zayıf ama dinç bir hanımdı. 

Gün boyunca oradan oraya dolaşıyor, bir yandan da 

defterine resimler çiziyordu. Ressamdı, Yôko. 

Geçen yaz beş kişilik bir turla gelmişti ilk defa. 

Beş gün kadar kalmışlardı. İçlerinde iki çift vardı. 

Gruba tek başına katılmış olan Yôko, genellikle kendi 

başına resim çizmeyi tercih ediyordu. Bizim otelimizi 

seçme sebebi kayaya oyulmuş odalarının olmasıydı. 

Bu bölgenin insanları eskiden beri bu tür kaya oyma-
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sı evlerde yaşıyorlardı. Otelin sahibi Ata’nın Japonca 

biliyor olması da bir başka sebepti tabii. Ben de Ja-

ponca’yı Ata’dan öğrenmiştim. 

Ata, geçen yaz Yôko’yu, “Kışın yine gel,” diye 

davet etmişti. “Bu bölgenin muhteşemliği, Kapadok-

ya’nın büyüsü ancak kışın anlaşılır.” 

Bu sözlerden çok etkilenen Yôko, bu olağandışı 

kayalar ülkesinin karlara bürünmüş halini de görmek 

istiyorum diye rüyadaymışçasına tekrar edip durmuş-

tu. 

Kapadokya bölgesine has bu yer şekilleri, uzak 

geçmişte, yanardağ patlamalarıyla oluşmuş. Önce, 

yanardağlardan püsküren tüflerden farklı sertlikte 

katmanlar meydan gelmiş. Sonra bu katmanlar za-

manla rüzgâr ve kar tarafından aşındırılmış. Sonunda 

kumaş pililerine benzeyen bayırlar, mantara benze-

yen kayalar ortaya çıkmış. Bu olağan dışı manzara 

böyle oluşmuş işte. Kayaların bu garip şekillerini 

görenler, olsa olsa aşağıda perilerin ülkesi vardır diye 

düşünüp peribacaları adını vermişler. Bu kayaların 

oyulması da kolaymış. Zamanla, insanlar buraları 

oyarak yaptıkları mağaraları ev, kilise olarak kullan-

maya başlamışlar. Böylece günümüze, dünyanın her 

yanından turistleri kendine çeken kaya duvarları dini 

resimlerle bezeli kiliseler, manastırlar, sanki bir ka-

rınca yuvasını andıran yeraltı şehirleri kalmış.

İşte bizim otelimiz bu anlattığım şeylerin tam or-

tasında, kayalık bir vadideki bir köyde bulunuyordu. 
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Köyümüz yüksekli alçaklı yer şekilleriyle bezeli bu 

vadinin dibindeydi. Her yanı peribacalarıyla doluydu. 

Etrafı ise dik yamaçlı tepelerle çevriliydi. Tepenin öte 

yanında kalabalık turist kafileleri için hazırlanmış 

büyük oteller de vardı. Bölgenin tadını çıkarmak is-

teyenler buraya geldiğinden, bizim otelimiz de turizm 

sezonunda tamamen dolu olurdu. 
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Kışın pek kalan olmuyordu otelimizde. Bu ne-

denle Yôko, kışın geldiğinde hepimiz gerçekten çok 

şaşırdık. Kendisi davet ettiği halde, Ata bile otelin 

resepsiyonuna bavulunu çekerek gelen Yôko’yu gör-

düğünde donup kaldı, hoş geldin demeyi bile unutu-

yordu.

“Boş yeriniz var mı?”

Yôko tek başına gelmişti.

“Elbette. Hangi odayı istersen dilediğin gibi kul-

lanabilirsin.”

Resepsiyonun arkasında ona bakan Ata kendini 

zorlayarak gülümsemeye çalıştı.

“İstediğim odayı seçebilecek miyim yani?” dedi, 

Yôko sevinerek. 

“Tabii ki. Başka misafirimiz yok bu sıralar,” diye 
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cevap verdi Ata baştan savma bir sesle. Şimdi olduğu 

gibi kışın müşteri olmazsa bu kayalık vadiden bi-

raz uzaklaşıp İstanbul’a gitmeyi kafasına koymuştu. 

Planları suya düştüğü için bozulmuş bile olabilirdi. 

İstanbul’a gitmek Ata için kışın yapılabilecek en güzel 

şeydi.

Daha sonra ben, bir dizi anahtarı şangırdatarak 

Yôko’ya teker teker odaları gösterdim. Kaya oyması 

otelin odaları, kelimenin tam anlamıyla kayaya oyul-

muş odalardı. Böyle olunca büyüklükleri de, şekilleri 

de, dekorasyonları da birbirinden farklıydı. Bu otelin 

yerinde eskiden, “kaya oyması konak” denebilecek 

kadar büyük bir ev varmış. Evin kaya oyması bö-

lümleri, oturma odası, yatak odası, kiler gibi değişik 

amaçlarla kullanılıyormuş. Bu bölümlerde tadilat 

yapılmış, pencereler açılmış, banyolar eklenmiş. Böy-

lece az da olsa otel odasına benzer hale getirilmiş. 

Yôko, tavanı kemerli küçük bir odayı seçti. 

“Daha geniş odalarımız da var. Süit odalarda da 

aynı fiyata kalabilirsin.” 

Hem odalar boştu hem de özellikle böyle bir 

mevsimde gelmiş misafirimizin en iyi odada kalması-

nı istediğimden böyle demiştim. Fakat o gülümseye-

rek başını iki yana salladı.

“Burası iyi. Pencereden görülen manzara çok ho-

şuma gitti.”

Böyle derken gözetleme deliği kadar küçük pen-
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cereyi işaret ediyordu. Pencereden, benim “peri-

bacası ormanı” adını taktığım garip şekilli kayalar 

görülüyordu. Onların ardında uzakta Uçhisar Kalesi 

vardı. Buralardaki en yüksek kayaya oyulmuş bir hi-

sardı bu. Eskiden hisarın tepesinden bakıp uzaktan 

gelen düşman askerlerini gözlerlermiş. İşte bu man-

zara, pencerenin pervazıyla çerçevelenmiş bir tablo 

gibiydi. O zaman hayretle anladım neden bu odayı 

seçtiğini. Bir ressamın bir odadan beklentileri elbette 

başkalarınınkinden farklı olacaktı.

“Hem bu yorganın pembe rengi de çok hoşuma 

gitti.”

Yôko yatağın kenarına oturup eliyle yorganı 

okşadı. Koyun yününden yapılmış bu yorganların 

yüzleri her odada farklı farklıydı. Ana seçmişti her 

birini. Parlak pembe saten Yôko’nun hoşuna gitmişti 

anlaşılan. 

Bu odada kaldığı bir hafta boyunca Yôko karın 

yağmasını bekleyip durdu. Her gün elinde resim 

defteriyle dışarı çıkıyordu. Kış manzarası parlak gü-

neşli yazdan farklıydı kış manzarası. Gökyüzü kara 

bulutlarla kaplıydı. Yaprakları dökülmüş çıplak kavak 

ağaçlarının olduğu yoldan yürürken gerçek anlamda 

kışın gelmesini yani karın yağmasını bekliyordu. 

İşte bu yüzden, uçuşarak inen karları görünce ya-

nakları pembeleşti. Karın yağması onu sevindirmişti 

elbette ama bir çocuk gibi bu sevinci belli etmesi de 
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pek yakışık almazdı. Nihayet hayalini kurduğu resmi 

çizebilecekti.

Yôko kahvesini tadını çıkararak yudumlarken Ata, 

pat pat yankılanan ayak sesleriyle çıkageldi. Paltosu-

nu giymiş, atkısını sımsıkı sarmıştı. Elinde de kullan-

maktan eskimiş bavulunu tutuyordu.

“Yola çıkıyorum,” diye gergin bir şekilde Ana’ya 

seslendi.

“Nereye?” 

“İstanbul’a.”

“Ama kar yağmaya başladı.”

“O yüzden acele ediyorum ben de ya! Kar yolları 

kaparsa bu kayalık vadinin dışına çıkamayız. Kasvetli 

kışı, loş bir kaya oymasında kapalı kalarak geçirme 

düşüncesi bile içimi karartıyor. Bana gereken şehrin 

ışığı! Filmler, konserler, arkadaşlarla sohbet ettiğimiz 

kafeler, düşünmesi bile insanı mutlu eden medeniyet 

kokusu! Burada nereye baksan kaya, kaya, kaya. Bu 

kayalık vadide bütün bir kışı geçirirsem iyice paslanıp 

kalacağım sonunda.”

Ata burnundan soluyarak art arda sözcükleri sı-

ralıyordu.

İstanbul’da buralarda olmayan çok şey varmış. 

Sadece sinema, konser salonları falan değil. İstan-

bul’da deniz varmış. Ben de televizyondan gördüm. 

Ama sahici bir denizi bir kere bile görmedim. İstan-

bul’a da hiç gitmedim. Zaman zaman, gidip gezmek 
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aklıma geliyordu ama yol otobüsle on iki saat sürü-

yordu. Çok uzaktı. 

“Ama Ata, misafirimiz var, değil mi?”

“Misafir mi?” 

Ata göz ucuyla Yôko’ya baktı. 

“Misafirimiz sadece bir kişi değil mi? Sana ema-

net edebilirim. Çeviri için de Kaya var. Gideyim ben, 

hadi. Biliyorsun bu yaz çok çalıştım. Biraz keyif ala-

cağım bir şeyler yapsam olmaz mı?”

“Tamam, sakin ol. Ben gitme demiyorum ki sana. 

Kültürel faaliyetlerle ilgilenmek bir otel patronu için 

çok önemli. Ama biraz beklesen. Bir kahve yapıvere-

yim. Otobüsün kalkmasına daha var, değil mi?”

Ana, gülümseyince Ata biraz sakinleşip kendini 

koltuğa bırakıverdi. Ancak Ana böyle gülümsediğinde 

genellikle Ata’nın düşündüğü gibi gitmezdi işler. Ata, 

Ana’yı benden daha uzun zamandır tanıyordu ama 

hâlâ öğrenememişti huyunu. 

Ana, ofisin bir köşesindeki küçük ocağı yaktı. 

Cezveyi sürüp kahve, şeker, su ekleyip karıştırdı. Kı-

sık ateşte, eski usul Türk kahvesi yapmaya başladı. 

Kahvesini bitiren Yôko falına bir daha baktırmak 

için kahve fincanını çevirip kapattı.

“Ne görüyorsun?”

Yôko, kahve fincanını elinde tutan Ana’ya, me-

rakla sordu.

“Üç küçük adam var. Bak, bak, dans ediyorlar.”








