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Arda ve Efe

Havada süzülen kırmızı nokta Arda’nın yüzüne 

tam çarpacakken küçük bir manevra yaparak sağ 

omzuna kondu. İlk başta korkan çocuk omzundaki 

misafirin ne olduğunu anlayınca rahatladı. Bu sevimli 

dostu ürkütmemesi gerekiyordu çünkü gövdesindeki 

siyah noktaları sayacaktı. “1,2,3…7” Evet tam yedi 

tane siyah benek. Şimdi dedesinin anlattığı gibi zarar 

vermeden onu avucunun içine alacak ve o tekerleme-

yi söyleyecekti. Ama buna gerek kalmadı. Davetsiz 

misafir, ağır adımlarla Arda’nın kolundan eline 

doğru yürüdü ve tam işaretparmağının üs-

tünde sanki o sözleri söylemesini bekledi.

“Uç uç böceği, annen sana terlik pabuç 

alacak!”

Arda, bu sözleri böcek uçana kadar ez-

gisiyle tekrar etti. Üç ya da dördüncü tekrar-
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da uğurböceği kanatlarını açıp bahçedeki çiçeklere 

doğru uçmaya başladı. Böceğin kanatlanmasıyla o da 

sevinçten havalara uçtu.

Dedesi yedi benekli uğurböceğini bu tekerlemeyi 

söyleyerek uçurursa dileğinin kabul olacağını söyle-

miş ve böceğe neden bu adın verildiğini anlatmıştı: 

“Çok eski zamanlarda köyün birinde tarlalara, 

bağlara, bahçelere zararlı böcekler musallat olmuş. 

Bu acımasız böcekler önlerine çıkan ne varsa bir 

ordu gibi ezip geçiyormuş. Köylüler ocaklarına in-

cir ağacı diken bu böceklerden kurtulmak için her 

yolu denemişler ama nafile. Yine çaresizlikle uyan-

dıkları bir sabah bahçelerine dadanan böceklerin 

yok olduğunu ve tarlalarında siyah benekleri olan 

kırmızı böceklerin gelincik gibi açtığını görmüşler. 

Bu sevimli böcekler geldikten sonra başaklar dolup 

taşmış, elmalar allanmış, üzümler ballanmış… İşte o 

gün bugündür bu minik kahramanlara ‘uğurböceği’ 

denmiş.” 

Böceği gözden kaybolana kadar izleyen Arda, sı-

caktan iyice bunalmıştı. “Babam bu kameriyeyi iyi ki 

yaptırmış,” diye geçirdi içinden. Babası, oturdukları 

apartmanın yöneticisiydi. Bütün mahalleli ona emek-

li asker olduğu için “Hüseyin Komutan” derdi. İri cüs-

sesi, gür sesi ve her zaman çatık kaşlarıyla ilk bakışta 

insanlar ondan çekinirdi. Oysa Hüseyin Komutan, 

sert görünümünün aksine hiç de öyle korkulacak bir 
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adam değildi. Tanıyanlar onu çok sever, onunla soh-

bet etmek için can atardı. Dış görünümünden kişiliği 

hakkında ipucu verebilecek tek şey pamuk gibi saç-

larıydı. Onu tanıyan, pamuk gibi yumuşak bir kalbi 

olduğunu hemen anlardı.

Hüseyin Komutan, emekli olduktan sonra tüm 

vaktini apartman işlerine ve bahçeye ayırıyordu. 

Önce bahçeyi düzenledi, çeşit çeşit çiçek tohumları 

ekip ağaçlar dikti, sonra da bu kameriyeyi yaptır-

dı. Geçen kışın sonlarına doğru yapılan apartman 

toplantısında alınan ortak kararla bahçeye bu şirin 

ahşap yapıyı bir günde konduruvermişlerdi. Kameri-

ye çepeçevre begonvillerle sarılıydı. Pembe ve beyaz 

çiçekleri, yeşil yapraklarıyla begonviller kameriyenin 

dört tarafını kuşatıyordu. 

Arda’nın dedesi kameriyeyi gördüğünde ağla-

maklı olmuş, “Kasabadaki evimizin bahçesinde de 

vardı bundan Arda’m,” diyerek sarılmıştı torununa.  

“Ama biz kameriye mameriye bilmezdik, çardak der-

dik bunun adına.” 

Doğduğu büyüdüğü toprakları çok seven Kamil 

Dede, memleketi ne zaman aklına düşse suskunlaşır, 

ağlamaklı olurdu.

Kamil Dede’nin torunuyla arasında çok güçlü 

bir bağ vardı. Arda daha bebekken anneannesi yaşa-

mını yitirmişti. Dedesi çok sevdiği eşini kaybedince 

bir süre yalnız yaşamış fakat kızının ısrarlarına ve 
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Arda’nın hasretine dayanamayıp onların yanına ta-

şınmıştı. Torununun varlığı, eşini kaybetmenin üzün-

tüsünü biraz olsun azaltmıştı. 

Kamil Dede, torununu “Kara Keçi” diye severdi. 

Arda’nın kapkara, gür saçları doğar doğmaz herkesin 

dikkatini çekmişti. Siyah gözleri, beyaz teni üzerinde 

kardan adam suratına kondurulmuş kömür parça-

larına benziyordu. Uzun ince bacakları, durmadan 

hoplayıp zıplaması ve inatçılığıyla dedesinden aldığı 

bu ismin hakkını fazlasıyla veriyordu.

Arda, alt katta oturan en yakın dostu Efe’yi kame-

riyede bekliyordu. Burada buluşmak için sözleşmiş-

lerdi fakat buluşma saati bir hayli geçmesine rağmen 

Efe gelmemişti. Zillerine basmak için apartmana 

doğru hareketlendiği sırada arkadaşı kapıda belirdi. 

Yanına vardığında beklemekten ve sıcaktan sıkılan 

Arda, öfkeli bir ses tonuyla sordu:

“Nerede kaldın Efe? Az kalsın kök salacaktım 

burada!”

Efe, onu tam tersi bir sevecenlikle yanıtladı.

“Annem mısır kaynatıyordu onun pişmesini bek-

ledim. Bak, sana da getirdim.”

Arda’nın çatık kaşları bir anda aşağı indi ve yü-

zündeki kızgın ifade yerini mahcubiyete bıraktı. Efe, 

onun mısırı ne kadar çok sevdiğini biliyordu. Evden 

çıkmaya can atmasına rağmen arkadaşı için mısırın 

pişmesini beklemişti. Durmadan, “Daha pişmedi 
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mi?” diye annesini sıkıştırdığı için sabırlı olmak ve 

beklemeyi bilmek üzerine bir sürü nasihat dinlemiş, 

hatta küçük çaplı bir azar bile işitmişti. 

Arda, bir sincap gibi iştahla ve hızla mısırını ke-

mirirken az önceki yersiz öfkesi için defalarca özür 

diledi. Arkadaşının öfkeli tavrına hiç takılmayan Efe, 

yabancı filmlerin seslendirmesini yapan adamların 

abartılı ve günlük hayatta hiçbir zaman duyamaya-

cağımız tonlamasıyla, “Büyütme dostum, büyütme!” 

diyerek arkadaşının sırtını sıvazladı. İkisi de bu tak-

lide katıla katıla güldüler. Efe komik bir çocuktu ama 

bunun için özel bir çabası yoktu. Onunki doğal bir 

komiklik haliydi. En olmadık zamanlarda en olmadık 

şeyleri söyler, herkesi güldürmeyi başarırdı. Fiziksel 

olarak Arda’nın tam zıddıydı. Bir kere iri sayılabile-

cek bir çocuktu. Arda’nın çelimsizliği yanında hey-

betli görünürdü. Gözleri laciverte yakın bir maviydi. 

Arda’nın fırça gibi siyah saçlarının aksine bir peruk 

düzlüğündeki sarı saçlarını alnının üstünden sağa 

doğru yatırırdı. Her zaman kırmızı olan yanakları ve 

güleç yüzüyle akılda kalıcı bir suratı vardı.

Efeler apartmana üç yıl önce taşınmıştı. Efe ve 

Arda kısa sürede çok iyi dost olmuşlardı. Bu dost-

luğu pekiştiren birçok ortak zevkleri vardı. Beraber 

basketbol oynuyor, bisiklete biniyor, sinemaya gidi-

yorlardı ama ikisinin de en büyük tutkusu müzikti.
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Arda, yurtdışına giden ağabeyi Murat’tan kalan 

bateri sayesinde merak salmıştı müziğe. Murat üni-

versitede ekonomi okumuş, başarılı bir öğrenci ol-

duğu için okulun verdiği bursla İngiltere’ye gitmişti.  

Ağabeyi gidince bateri Arda’ya kalmıştı. Odanın bir 

köşesinde duran bu bateri, önceleri Arda’nın gidip 

gelip gelişigüzel vurduğu, dinleyenlerin gözünde 

önemsenmeyen bir oyuncaktı. Sonra bu sesler za-

manla Arda’nın dikkatini çekti ve ahenk için uğraş 

vereceği bir tutku haline dönüştü. Ağabeyinin ta-

tillerde verdiği dersler ve doğuştan gelen yeteneği 

sayesinde kısa sürede kendini geliştirmişti. Arda’nın 

bateri çalmasından -ara sıra gürültüden rahatsız olan 

ve “Yeter artık, çalma şu davulu kafam şişti,” diye ya-

karan Kamil Dede dışında- ailedeki herkes hoşnuttu.

Efe’nin müziğe olan tutkusunun kaynağı ise an-

nesiydi. Çünkü annesi müzik öğretmeniydi. Doğal 

olarak insanın ruhunu okşayan melodiler hiç eksik 

olmamıştı evlerinden. On birinci doğum gününde 

klasik gitar almıştı annesi Efe’ye. Bir yıl sonra da 

Efe büyük ısrarlar sonucunda hayallerini kurduğu 

basgitarına kavuşmuştu. Annesi klasik gitarla biraz 

daha vakit geçirmesi gerektiğini düşünse de oğlunun 

ısrarlarına daha fazla dayanamamıştı. Yeni gitarını 

alan Efe üstün yeteneği ve çabası sayesinde bir yıl 

içinde büyük gelişme kaydetmiş ve bu başarısıyla 

başta annesi olmak üzere tüm çevresinin hayranlığını 

kazanmıştı.
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Bisiklet Doktoru Ali Usta

Arda ve Efe, kameriyede bisikletlerini bakıma 

götürmek için buluşmuştu. Okullar yeni kapanmış, 

yaz tatili başlamıştı. Artık bisiklet sürme zamanıydı. 

Bir an önce bisikletlerine atlayıp mahallenin altını 

üstüne getirmek için sabırsızlanıyorlardı. Kış boyun-

ca apartman bodrumunda yattıkları için bisikletlerin 

lastikleri inmişti. 

Arda kahvaltıda bisikletini yaptırmak için para 

istediğinde, babası frenlere ve zincirin yağına da 

baktırmaları gerektiğini söylemişti. Temkinli adamdı 

Hüseyin Komutan, tatile gidecekleri zaman mutlaka 

arabasını bakıma sokar, yola çıkmadan önce de ara-

banın çevresinde bir tur döner, lastiklerini kontrol 

ederdi. Arda’ya da trafik gibi hayati önem taşıyan 

konularda her zaman dikkatli olmasını, tedbiri elden 

bırakmamasını öğütlerdi. 
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Önce Arda çıkardı bisikletini bodrumdan, sonra 

da Efe. İki bisikletin de lastikleri inmiş, frenleri gev-

şemişti.

Apartman bahçesinden çıkıp caddeye açılan dar 

sokakta yürümeye başladılar. Yaklaşık on dakikalık 

yolları vardı. Bisikletle yürümek zor ve sıkıcıydı. 

Akşamüzeri olmasına rağmen güneşin yakıcı etkisi 

devam ediyordu. Çocuklar bir yandan yürüyüp bir 

yandan sohbet ederek yolu yarılamışlardı fakat ka-

vurucu güneş tüm enerjilerini ve vücutlarındaki suyu 

bir sünger gibi emmişti. Gidecekleri yolun büyük kıs-

mı eğimliydi. Bir an için göz göze geldiler. Akıllarına, 

kalan yolu bisikletlere binerek gitme fikri düşmüştü. 

Lastikler inikti ama yokuş aşağı pedal çevirmeden 

ve bisikletlerine fazla yüklenmeden inebilirlerdi. Bu 

fikri dillendiren Efe oldu. Arda da bu tehlikeli ama 

bir o kadar çekici teklifi hemen kabul etti. Büyük bir 

hevesle bisikletlerine atladılar. Pedal çevirmelerine 

gerek yoktu. Yoldaki eğim onları hedeflerine doğru 

götürüyordu. Lastikler sıcak asfalta sakız gibi ya-

pışmış, bisikletler neredeyse jantların üzerinde gidi-

yordu. Yoldaki eğim arttıkça bisikletlerin hızı artıyor, 

kontrolleri güçleşiyor ve lastiklerden garip sesler 

çıkıyordu. Hızlarının iyiden iyiye artması Arda’yı 

korkutmuş, babasının öğütleri kulağında çınlamaya 

başlamıştı. Efe’ye, “Duralım!” diye seslendi. Fren ve 

ayaklarının yardımıyla güçlükle durabildi. Bisiklet 
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dururken kavga eden kedilerin çıkardığı gibi ürkütücü 

sesler çıkarmıştı.

Arda’nın beş altı metre önünden giden Efe dur-

madı. Arda, “Dur artık, çok hızlandın!” diye bir kez 

daha bağırdı daha güçlü bir sesle. Efe yine durmadı 

hatta daha da hızlandı. Arda bir şeylerin ters gittiğini 

anlamıştı. Efe bisikletini durduramıyor, yokuş aşağı 

bağırarak iniyordu: 

“Duramıyoruuuuum, duramıyoruuuuuum!”

Efe bisikletiyle uzaklaştıkça küçülüyor, Arda ar-

kasından korku içinde bakıyordu. Trafiğin yoğun 

olduğu yokuşun başındaki kavşağa yaklaşmıştı. Kav-

şağa gelmeden bir yolunu bulup durmalıydı. Ani bir 

karar vererek bisikleti yolun hemen kenarındaki çöp 

tenekesine sürdü. Düşmeyi, yaralanmayı göze almış-

tı. Bisikletin dikdörtgen şeklindeki çöp tenekesine 

olanca hızıyla vurması ve arka tekerleğinin havalan-

masıyla Efe’nin kendini çöp tenekesinin içinde bul-

ması bir oldu.

Bisiklet sanki canlanmış, rodeodaki hırçın bir 

boğanın arka ayaklarını havaya dikip kovboyu üze-

rinden atması gibi Efe’yi çöp tenekesine fırlatıver-

mişti. Bisikletini yolun kenarına bırakıp arkadaşının 

arkasından koşmaya başlayan Arda, nefes nefese çöp 

tenekesinin yanına geldi. Tüm olan biteni, bir macera 

filminin en heyecanlı sahnesi gibi ağzı açık izlemişti. 

Efe inleyerek çöpün içinden doğruldu. Üstü başı 
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pislik içindeydi. Saçından, yüzünden, kollarından; 

domates kabukları, makarna parçaları, balık kılçık-

ları sallanıyordu. Bu haliyle üzeri rengârenk çöplerle 

süslenmiş bir yılbaşı ağacını andırıyordu. Görünürde 

bir yarası yoktu. Çöpün içinde zarar verici bir mad-

denin olmaması büyük şanstı. Çok büyük felaketle 

sonuçlanabilecek bir kazayı sadece üstü başı kirlene-

rek atlatmıştı. Yaşadıkları bu gereksiz macera ikisini 

de çok korkutmuştu. Yaptıklarının ne kadar tehlikeli 

olduğunu düşünüp büyük bir pişmanlığa kapıldılar. 

“Ölü balık gibi kokuyorsun,” dedi Arda. 

Gülüşmeye başladılar. Hiç susmadan uzun süre 

birbirlerine bakıp güldüler. Gülmelerinin sebebi ola-

yın komikliğinden çok, büyük bir kazayla sonuçlan-

mamasının verdiği mutluluk ve şaşkınlıktandı. 

Kısa süreli şoku üzerlerinden attıktan sonra 

Efe’nin üstünü başını temizlediler. Çöpe vurunca şah-

lanan bisiklet kenarda ilk yardım bekleyen bir yaralı 

gibi yatıyordu. Ön tekerleğin jantı yamulmuş, lastik 

olduğu yerden çıkmıştı. 

Arda, dönüp bisikletini bıraktığı yerden aldı. Bu 

arada Efe yaşadıklarının etkisini hâlâ atlatamamış 

halde yerinden çıkan lastiği takmaya çalışıyordu ama 

bu pek mümkün değildi. Bisikletin jantı, yuvarlak 

şeklini tamamen kaybetmişti. Bisikletinin daha bü-

yük bir sorunu olduğunun farkına varan Efe’nin az 

önceki gereksiz ve tehlikeli macerayla ilgili pişmanlı-
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ğı iyice artmıştı. 

İki kafadar tamirciye güç bela vardılar. Yakın çev-

redeki çocukların hemen hepsi bisikletlerini burada 

yaptırırdı. Bisiklet tamircisinin devasa apartmanlar 

arasında tek katlı ve bahçeli bir dükkânı vardı. Şeh-

rin ortasında büyük apartmanların, iş merkezlerinin 

arasında böyle bir tamircinin olması şaşırtıcıydı. 

Dükkânın üzerinde “Bisiklet Doktoru Ali Usta” yazan 

bir tabela asılıydı. Takıldığından beri hiç değiştirilme-

diği belli olan bu tabela, çevredeki dükkânların ışıklı 

ve gösterişli tabelalarının yanında oldukça sönük 

kalıyordu. Girişteki küçük bahçe gayet bakımlı ve 

yeşildi. Bahçeden dükkâna giden yolun iki kenarına 

dizilmiş yağ tenekelerinden rengârenk ortancalar ve 

sardunyalar fışkırıyordu. Bahçenin köşesinde eski bir 

tulumba vardı. Şehrin ortasında tulumbası olan bir ev 

görmek neredeyse imkânsızdı. Tulumbadan çektikleri 

suyla Efe’yi iyice temizledikten sonra çiçekli yoldan 

yürüyerek dükkâna girdiler fakat içeride kimseyi gö-

remediler.

“Kimse yok mu?” diye seslendi Efe. 

Dükkân bisiklet parçaları ve tamir aletleriyle do-

luydu. Dükkândan arka tarafa açılan bir kapı vardı. 

Ali Usta ön tarafta bisiklet tamir ediyor; yine küçük 

bir bahçeye bakan arka tarafı da ev olarak kullanıyor-

du. Kısacası bu küçük dükkân onun hem evi hem de 

ekmek teknesiydi. 





DÜŞ DEPOSU
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Herkesin düşleri vardır. Peki, herkes düşleri için mücadele 
eder mi? Kahramanlarımız en büyük tutkularının peşine 

düşerken hiç beklemedikleri bir maceraya da or tak oluyor. 
Bakalım düşlerini gerçekleştirebilecekler mi?

Düşlerin peşinde...
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