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Feridun Büyükyıldız

Feridun Büyükyıldız.1968 yılında küçük bir 
kasabada dünyaya geldi. Beyaz sert yakalı, 
kara önlüklerin giyildiği dönemlerde ilkokulu 
bitirdi.  Öykü ve masallarla Hatice Öğretmen’in 
Bursa’dan getirdiği kitaplar sayesinde tanıştı.  
Kargı kasabasının bahçe içindeki kütüphane-
sini çok sevdi. Büyük şehre geldiğinde Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Kütüphanecilik 
bölümüne girdi. Kütüphaneci oldu.  Yaşadı-
ğı şehir Ankara ile ilgili ilk kitabını yazdı. Bir 
çocuğu dünyaya gelince ona ve dünyanın tüm 
çocuklarına çocuk kitapları yazmaya başladı. 
Çocuklara kitabı, kütüphaneyi, hayali, gerçeği, 
insanı, haklarını ve hayatı anlatmaya gayret 
etti. Çocuk tiyatrosu olarak da sahnelenen 
kitaplarında, düşünmenin ve sorgulamanın 
önemini vurgulamaya çalıştı. Halen kütüpha-
necilik mesleğini sürdürmekte, çocuklar için 
yeni kitaplar yazmaya devam etmektedir.
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O

Hükümdar saraydaki görkemli yatak odasının balko-

nundan, batmakta olan güneşi izliyordu. Ölen eşini 

düşünüyordu. 

Yaşlanmıştı. Eski günler aklına gelmiş, çocukla-

rının küçükken nasıl da güzel oynadıklarını hatırla-

mıştı.  

Sarayın salonlarında çocuklarının oyunlarını iz-

lerdi. O günleri düşündüğünde yaşlı hükümdarın 

yanağında bir tebessüm belirdi.  

Gök, Deniz ve Toprak, kendilerine bir oyun bulur 

ve kahkahalarla oynarlardı. O zamanlar genç bir hü-

kümdar olan babaları, onların bu neşeli oyunlarına 

hiç müdahale etmezdi. Çocuklarının kendi icat et-

tikleri oyunlarını izlemek, yaşlı hükümdarın en çok 

keyif aldığı anlardı.  

Şimdi devleti yönetebilecek büyük oğlu Deniz, 
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mavi gözlü güzel kızı Gök ve küçük oğlu Toprak’ın 

nasıl da çabucak büyüdüklerini düşünüyordu. 

Onlar büyüdükçe babaları yaşlanmış, annelerinin 

ölümünden sonra yaşlı hükümdar iyice içine kapan-

mıştı. Çocuklarının mutluluğu hükümdarı daha çok 

ilgilendirir olmuştu. Her geçen gün çocuklarına olan 

sevgisi daha fazla artmış, bu sevgi yüreğini doldur-

dukça halkının mutluluğu ve diğer çocuklar onu daha 

fazla düşündürmeye başlamıştı. 

Yıllar öncesinde çocuklarının kendi kendilerine 

buldukları oyunlar aklının bir köşesindeydi. Dünya-

nın en pahalı oyuncaklarını da alsa, çocukları onlarla 

birkaç dakika oynadıktan sonra yine kendi icat ettik-

leri oyunlara dönüyorlardı.  

El el üstünde kimin eli var diye oynarken şakalar 

yapıyorlar, birbirlerini şaşırtmaya çalışıyorlar, oyunu 

değiştiriyorlar, yeni kurallar koyuyorlar, çok daha 

neşeli hale getiriyorlardı. Ülkesinin yönetimini asla 

kimseye bırakmıyor, ancak çocuklarının icat ettiği 

oyunlara hiç karışmıyordu. Gök, Deniz ve Toprak’ı ne 

kadar özgür bırakırsa o kadar yeni ve güzel oyunlar 

buluyorlardı.   

Sarayın her köşesinde koşturan çocukları artık 

büyümüş, boyu kadar olmuşlardı. 

Yaşlı hükümdar, uzaklara bakarken, sarayını çev-

releyen şehrin de çocukları gibi ne kadar değiştiğini 

düşünmeye başlamıştı.  
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‘Evler ne kadar çoğalmış,’ dedi kendi kendine.  

‘Uzaktaki nehrin üzerinde bir köprü varken şimdi 

üç büyük köprü var. Uzun çayırlıklar evlerle dolmuş. 

Geçen sene karşı tepedeki küçük evin pencereleri 

maviye boyalıydı, bu sene pembe olmuş. Ağaçlar bü-

yümüş. Evler çoğaldıkça yeni sokaklar, sokaklarda 

oynayan çocuklar doğmuş. Her şey ne kadar değiş-

miş,’ diye düşündü.  

Kendi emriyle yaptırdığı sarayın yüksek duvarla-

rının içine baktı. Mırıldanır gibi birkaç kelime dökül-

dü dudaklarından:

“Sarayım ne kadar aynı kalmış.”  

Balkonundaki oymalı mermer korkuluklar aynı, 

sarayının etrafını çeviren yüksek duvarlar aynı, du-

varların içerisinde kalan büyük saray aynıydı.  

Ellerini arkasında birleştirmiş günbatımını izle-

yen hükümdar sessizce, “Yaşlanıyorum galiba,” diye 

mırıldandı.   

Gözlerinin dolduğunu hissedince, parmakları 

üzerine yükselip biraz daha doğruldu. Gözlerini 

uzaklara dikti. Böylece gözlerinden inecek birkaç 

damla yaşı engelledi. 

Tül perdesi rüzgârda dışarıya doğru savrulan bal-

kon kapısına yöneldi. Kafası önünde, elleri arkasında, 

yavaş adımlarla ilerledi.   

Her yeri altın yaldızlarla kaplı yatak odasına 

girdi. Odanın ortasında duran simlerle süslü büyük 
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yatağına baktı. Yatağın iki kenarlarında duran altın 

kaplamalı şamdanlar, ahşap oymalı sehpalar, yerdeki 

ipek halı, duvardaki değerli tablolara rağmen kendi-

sini hiç de zengin hissetmiyordu.  

Yaşlı bedenini yavaşça yatağın üstüne sırtüstü 

bıraktı. Gözlerini tavana dikti.  

Altın yaldızlı tavan süslerini kaç yıldır gördüğü-

nü ve hep aynı kaldıklarını düşündü. O gece kendini 

sarayının yüksek duvarları içerisinde hapiste gibi his-

setti. Oysa o duvarları yıllar önce kendisi yaptırmış, 

kendi mutlu dünyasını kurmak istemişti. Tek başına 

mutlu bir dünya kurabileceğini düşünmüştü. Yalnız 

başına mutlu olamadığını ise yeni yeni anlamaya 

başlamıştı.  

Her şeyin değişip kendisinin ve sarayının aynı 

kaldığını fark etmesi, hükümdarı daha çok düşündür-

dü, yaşlandığını daha da çok hissetti.  

Her şeyi vardı ancak mutsuzdu. Tek başına koca-

man bir ülkeyi yönetiyordu. Her şeyi satın alabilir, her 

istediğini yapabilirdi.  

Nasıl olacağını bilmiyordu ama bunca yıl sonra 

yeniden mutlu olmanın ve mutlu bir dünya kurmanın 

bir yolunu bulmak istiyordu. 

Hiç arkadaşı olmamıştı örneğin.  

O bir hükümdardı. Arkadaşı değil hizmetkârları 

ve emir verdiği askerleri olabilirdi. Halkın eğlenceli 

düğünlerinde hiçbir zaman bulunmamıştı. Çıtır çıtır 
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yanan bir çoban ateşinin etrafında dostlarıyla hiç 

oturmamıştı. Uzun sohbetleri olmamıştı. Ona kimse 

şaka yapmamıştı, yapamazdı. Gözleri yaşarana kadar 

kahkahalar atmamıştı.  

Kendi elleriyle hiçbir çiçeği sulamamıştı, bun-

ları onun için hizmetkârlar yapıyordu. Hükümdarın 

büyüttüğü bir bitkisi, elleriyle beslediği bir hayvanı 

olmamıştı. Sahip olduğu her şey ona miras kalmıştı.  

Çalışıp kazanmanın mutluluğunu hiç tatmamıştı. 

Hükümdar, hiçbir zaman halktan birisi olmamıştı.  

Neşeli kalabalıklar, hüznünü paylaşacak insanlar, 

ona daima uzak olmuştu. Kocaman bir ülkenin başın-

da, ulaşılamaz bir yerde ve büyük bir yalnızlık içeri-

sindeydi. Etrafında çıkarları için her söylediğine “evet” 

demeye hazır insanların olduğunu biliyordu. Hüküm-

darın hayatında hiçbir çıkar gözetmeksizin, arkadaşlı-

ğını, dostluğunu paylaşacak tek bir insan dahi yoktu. 

Sadece çocukları vardı. Oysa kocaman kalabalıklar 

arasında, şehrin sıradan bir mahallesinde, komşuları, 

dostlarıyla birlikte eğlenip birlikte güldükleri, birlikte 

üzüldükleri bir dünyayı ne kadar istiyordu. Çocukları-

nın arkadaşlarının kalabalık aileleri, o ailelerle birlikte 

geçirilen neşeli saatlerin özlemini çekiyordu. Mutlu bir 

halkın içerisinde, mutlu bir aile olarak yaşayabilmeyi 

hayal ediyordu. Bütün bu hayallerini ise o güne kadar 

hiç kimseyle paylaşmamıştı. Kendi ördüğü duvarlar 

arasında yaşayan, yalnız bir hükümdardı o...  
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Yaşlı hükümdar sırtüstü uzanmış tavanın işleme-

lerini izlerken birden, ‘Sarayın duvarlarını yıktırsam 

mı acaba?’ diye düşündü. Tebessüm ederek, ‘Saçma-

lama da uyu artık ihtiyar,’ dedi kendi kendine. 

Sabah olduğunda duvarlar onu çekiyor gibiydi. 

Hemen duvarların yanına gitti. ‘Ne kadar da yüksek,’ 

diye düşündü. Balkonundan uzaklara bakarken sur-

ların yüksekliğini hiç fark etmemişti.  

Yapımında çok fazla işçi çalıştırmıştı. Bu yüksek 

duvarları genç bir hükümdarken iri kesme taşlardan, 

on adam boyunda inşa ettirmişti.  

Sarayın daha önceki küçük duvarları dışarıda 

kalmış, büyük surların yapımı için katırlarla, eşekler-

le, develerle taşlar taşınmıştı. Ülkenin en ehil ustaları 

bulunmuş, onlarla birlikte yüzlerce işçinin çalıştığı 

bu duvar dört ayda tamamlanmıştı.   

Bittiğinde sarayın bahçesi yeniden düzenlenmiş, 

içine rengârenk çiçekler dikilmişti. Yüksek duvarın 

gölgesinde güneşi görmeyen çiçeklerin açmadığı fark 

edilince, o çiçekler köklerinden sökülüp bahçenin 

güneş alan bölümlerine taşınmıştı.  

Duvarların güneşi engellediği yerlerde sadece 

sarmaşıklar büyüyebilmişti. O sarmaşıklar daha son-

ra saray çalışanlarının başına dert olmuştu. Dikilen 

sarmaşıklar duvarın üstüne tırmanmış, sanki dışarı 

çıkmak istercesine aşağı sarkmıştı. Sarmaşıklar dışa-

rıdan merdiven görevi görmeye başlayınca, sonunda 
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kökünden kesilmişti. Duvarın çevresine sonradan sa-

dece çim ekilmişti. Aslında duvar bahçıvanların dahi 

başına dert olmuştu.  

Hükümdar, duvarın yağmurdan ve rüzgârdan 

aşınan köşelerini görebiliyordu, duvarın yanında 

küçücük kaldığını fark etti. Elini beyazlaşan sakalına 

götürdü ve niye inşa ettirdiğini tekrar hatırlamaya 

çalıştı. 

Şehrin güvenliği için yaptırdığı duvarın bitiminde 

kendini ne kadar güçlü hissettiğini anımsadı. 

Oysa şimdi bu duvarların arasında kendini yapa-

yalnız hissediyordu. Dışarıda koşturan atların ayak 

seslerini, halkın kahkahalarını, çocukların bağırtı-

larını ancak duvarın yakınına geldiğinde duyulabili-

yordu.  

Hükümdar, halkı ile arasına kocaman bir duvar 

ördüğünü yeni yeni anlamaya başlamıştı. Dışarıda 

akan hayat ile duvarın içindeki hayat çok farklıydı. 

    

Yaşlı hükümdar son günlerde kimseyle konuşmaz 

olmuştu. Sarayın koridorlarında yürüyor, bahçeye 

çıkıyor, uzun uzun düşünüyordu. Vezirleri, komu-

tanları, saray çalışanları ne olduğunu anlamadan 

onu izliyorlar, bu suskunluğa bir anlam veremiyor-

lardı.  

Yine uzun bir gecenin sabahında bahçeye doğru 
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ağır adımlarla ilerleyen hükümdar, birden durdu. 

Kapının aralığından hizmetkârlar şaşkınlıkla onu iz-

liyorlardı. Hükümdar tebessüm ederek hızlı adımlarla 

tekrar saraya doğru ilerlemeye başladı. Koridorlarda 

uzun ve ihtişamlı elbiselerini savura savura ilerler-

ken, sanki yeniden gençleşmişti. 

Sarayın en görkemli salonunun tam ortasında 

durdu. Etrafta onu tedirginlikle izleyen hizmetkârlara 

yüksek sesle bağırarak, “Bana Gök, Deniz ve Toprak’ı 

çağırın!” dedi.  

Çalışanları birden telaş sarmış ve herkes bir 

köşeye koşturmaya başlamıştı. Vezirler alçak sesle 

emirler veriyorlar, çabucak hükümdarın kızı Gök ve 

oğulları Deniz ile Toprak’ı bulmaya çalışıyorlardı.  

Hükümdar tekrar kararlı adımlarla tahtının bu-

lunduğu salona doğru yürüdü. Değerli taşlarla bezeli 

tahtına özenli bir şekilde oturdu. Gözlerini belki de 

ilk defa yere dikerek birilerini bekliyordu.    

Hükümdar acele etmemişti. Bulunmaları ne ka-

dar uzun sürse de fark edemeyecek ölçüde düşünce-

liydi. Bir süre sonra hükümdarın bulunduğu salona, 

telaşlı ayak sesleriyle kızı Gök girdi.  

“Baba, beni çağırmışsın?” diyebildi. 

“Gel Gök. Diğer kardeşlerini de çağırdım, az son-

ra burada olurlar,” dedi hükümdar. 

Biraz sonra Deniz ve Toprak ne olduğunu anla-

maya çalışan bakışlarla içeri girdiler.  
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