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Göknur Birincioğlu

Gökyüzüne âşıktır, teleskopları 
sever. Yağmur yağdığında şemsiye 
açmaz. Şapkaların ve pelerinlerin 
hayatında önemli bir yeri vardır. 
Uğurböceklerinin, yusufçukların, 
salyangozların ve gökkuşaklarının 
kendine şans getirdiğine inanır.
Kendisini pelerin ve şapkasıyla 
masal kahramanı kılığında sokakta 
yürürken görürseniz şaşırmayın! 
Muhtemelen yazacağı yeni masalın 
hazırlığı içindedir. Geceleri halen, 
seçtiği bir yıldızda oturup yeryüzüne 
olta salladığını hayal ederek uykuya 
dalan yazarın, Yağmur adında bir oğlu 
ve Armondo adında bir akordeonu 
bulunmaktadır.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitabı:
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Önden Birkaç Söz

Sözcüklerimi, beni masallarıyla büyüten annem 

Gürcan, kelimelerin gücüne inanmaktan hiç vazgeç-

meyen babam Mesut, bir başka gökyüzü çocuğu kız 

kardeşim Gökşen ve adı göklerden gelen biricik oğ-

lum Yağmur için yalınayak toprağa basarak sıraladım.

Kırıklarımıza söküklerimize, eksiklerimize gedik-

lerimize yama olan ve bizi tamamlayan sözcükler var. 

Kalbimizdeki boşlukları dolduran güçlü sözcükler…

Siz de onların gücüne inanmaktan hiç vazgeçme-

yin, olur mu?

Sevgilerimle…

Göknur
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Gökyüzüne Bir Köprü  
Eşzamanlılığın Kucağında İki Maya

Bordeaux - Tren İstasyonu, 09.16

“80 günde devr-i âlem mi?” diye gülümsedi tren 

istasyonuna varınca…

Dünya seyahatine çıkalı bir buçuk sene olmuştu. 

Arada hayran olup planladığı süreden uzun kaldığı 

yerler olmasa daha kısa sürede de tamamlayabilirdi 

bu seyahati. Ama kesinlikle 80 günde değil…

“Ne önemi var ki?” dedi sonra kendi kendine. 

“Her şey tadında ve zamanında! Olması gerektiği gibi 

oldu her şey!”

İstanbul’dan çıkmıştı yola ve son durak Paris’ti. 

Üniversiteyi Paris’te okumuştu. Kendi gibi çılgın ve 

deli dolu fakülte arkadaşları, onun için sürpriz bir 

kutlama partisi düzenleyeceklerdi. Çok heyecanlıydı. 

Bordeaux’dan trenle Paris’e gitmesine sadece saatler 
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kalmıştı. Rötar da yoktu üstelik…

”İşte yine, her şey doğru zamanda,” diye iç ge-

çirdi.

Sırt çantası her zamanki gibi ağırdı. “Treni bek-

lerken birkaç dakika dinlenirim,” diye düşündü ve 

oturacak bir yer buldu kendine. Tam da o sırada gözü 

hemen iki bank ötede her ikisi de kırmızı pelerin 

giymiş anne ve kıza ilişti. Siyah şapkaları ve kırmızı 

pelerinleriyle öyle sıra dışı öyle çizgi film kahramanı 

gibi görünüyorlardı ki onları fark etmemek imkânsız-

dı. Annesi kızına sanki içinde yaşıyormuş gibi büyük 

bir ilgiyle masal okuyordu. Eğilip kitabın kapağına 

bakmaktan alıkoyamadı kendini. Kitabın kapağında, 

gökkuşağı üzerine oturmuş, yeryüzünde olup biten-

leri dürbünüyle izleyen, masmavi saçlarında kele-

bekler uçuşan, ayakları çıplak bir orman perisi vardı. 

Annesinin okuduğu masalı can kulağıyla dinleyen 

kırmızı pelerinli küçük kız şapkasını çıkardı ve bir-

den suskunluğunu bozdu. Hikâyede dikkatini çeken 

bir kelimeyi öğrenme çabası, el hareketlerinden belli 

oluyordu.

“Peki, ama anne gökkuşağı nasıl bir şey ki? Nasıl 

doğduğunu anlat. Adı neden gökkuşağı olmuş? Renk-

lerinin sıralaması nasıl? Her çıktığında, aynı sırayla 

mı diziliyor? Hem gökkuşağı var da yer kuşağı neden 

yok?”

Maya, küçük kızın coşkusu, tutkusu ve anlama-
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ya duyduğu ihtiyaç karşısında hayranlık ve şaşkınlık 

yaşıyordu.

Annesinin, “Maya’cığım, biliyor musun sen bir 

gökkuşağı çocuğu sayılırsın. Doğduğun sabah, gök-

kuşağı vardı gökyüzünde,” demesiyle duyduğu merak 

daha da arttı.

Küçük kızın adı da Maya idi.

”Ahhh,” diye iç geçirdi, “yine bir eşzamanlılığın 

kucağındayım!”

Yok, öylesine bir tesadüf olamazdı bu! Yanlarında 

bulunmak için hissettiği bu güçlü duygunun sıradan 

olmadığını anladı. Maya’nın böyle anlar için haya-

li bir oltası vardı. Ne zaman o oltaya takılan bir şey 

olsa kalbinde bunu bir titreşimle hisseder, dikkati 

yoğunlaşır ve o anı derinlemesine yaşayabilmek için 

elinden geleni yapardı. Kimi zaman çizer, kimi zaman 

yazar, kimi zaman dinler, kimi zaman da en sevdiği 

sözcükleri özenle seçerek konuşmaya başlardı. Aklı 

ve kalbi arasındaki bağı güçlendiren bir köprü gibiydi 

bu olta... Sıradan olmayan şeyleri fark etmesini sağlı-

yordu. Ayrıca çocukluğundan beri bu hayali olta, ona 

en güçlü özelliğini, farkındalığını kazandırmıştı.

İspanyolca öğrendiği için kendini şanslı hissettiği 

anlardan birini daha yaşıyordu Maya. Bu ona, seya-

hati boyunca büyük bir kolaylık sağlamıştı. Yabancı 

dil öğrenme konusunda kendini büyük bir tutkuyla 

destekleyen annesini minnetle andı o an…



G
ö

kn
u

r B
irin

cio
ğ

lu
   M

A
YA

LI YA
M

A
LI B

İR
 H

İK
Â

Y
E

12

“Kulak misafiri oldum. Benim adım da Maya,” di-

yerek tanıttı kendini. Yanlarına yaklaşınca hissettiği 

yakınlık kalbine mutluluk ve neşe vermişti Maya’nın. 

“Keşke” sözcüğünü pek kullanmayan Maya, bu sefer 

“Keşke aynı trene binseydik,” deyiverdi öyle birden-

bire…

 Küçük kızın annesi, onu hissettiğini ve anladığı-

nı ifade etmek istercesine omzuna dokundu: 

“Keşke deme! Olması gerektiği gibi olacak her 

şey! İyi ki yanımıza geldin ve bizi kendinden haberdar 

ettin,” dedi.

“Trende bunu dinle olur mu? Bunu, geceleri yıl-

dızlarla dans eden küçük bir kız için bestelemiştim,” 

diyerek üzerinde takımyıldızların resimlerinin olduğu 

bir müzik albümünü çantasından çıkardı ve Maya’ya 

verdi. 

Kısa ama derin sohbetleri, Maya’nın treninin yola 

koyulacağını haber veren son ikazla son buldu. Bu 

anlamlı tesadüfün mutlaka bir sebebi olması gerekti-

ğini düşünüp birbirlerine adreslerini verdiler.

Maya’nın gözleri görmüyordu. Ve annesi bu albü-

mü kızı için bestelemişti. Yıldızlarla dans eden küçük 

kız, Maya’ydı.

Gezgin Maya ona bir gökkuşağı hikâyesi armağan 

etmeye, işte tam oracıkta, o sihirli birkaç dakika için-

de karar vermişti.

“Kim bilir, belki sen de benim gibi gökyüzünden 
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geliyorsundur? Geceleri yıldızlara bakmayı unutma. 

Beni dans ederken görebilirsin! İyi yolculuklar!” diye 

onu uğurladığı anda…

Maya’nın hayali oltasına takılan bir sihirli andı 

bu da…

Artık ne yapacağından çok emindi.

Bir dünya seyahati biterken başka bir dünyaya se-

yahati başlamıştı. Kısa ama kalbinde güçlü duygular 

beslemesini sağlayan bu özel karşılaşma sayesinde…

Bu sefer Mayaların dünyasına; gökkuşağının 

kalpleri birbirine bağlayan bir gök köprü olduğunu 

herkesten iyi bilen Mayaların dünyasına, bambaşka 

bir yolculuk yapacaktı.

Belki Maya’nın söylediği gibi aynı yıldızdan gel-

dikleri için birbirlerini zaten tanıyorlardı. Eşzaman-

lılığın kucağında iki Maya, gökyüzüne köprü olmak 

için bir tren istasyonunda buluşuvermişlerdi.
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Yüreğinde Gökkuşağı Taşıyan  
Tüm İnsanlar İçin...

Dünya seyahati kutlamalarının ardından bir pa-

zar günü, öğleden sonra güneş batmadan birkaç saat 

önce Yıldız Köyü…

Fazla vakit kaybetmek istemiyordu ve sabırsızla-

nıyordu. Kararını çoktan vermişti.

Tüm seyahatini ve Maya ile karşılaşmasını ka-

leme alacak, yaşadıklarını insanlarla paylaşacaktı. 

Bunun için büyükannesinin kendisine bıraktığı, ço-

cukluğunun en güzel yazlarını geçirdiği o maviye 

boyanmış ahşap kapılı cumbalı dağ evine yerleşmeye 

karar verdi. Şehirden uzaklaşmaya başlamıştı onu 

köye götüren araç… Etrafındaki manzara, tüm dün-

yayı gezmiş biri olarak, “Dünyanın en güzel manza-

rası,” diyebileceği kadar güzeldi. 

“Yeşilin bu kadar sarıp sarmalayanını, bu kadar 
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güven uyandıranını, bu kadar derin olanını hiç gör-

memişim,” dedi. 

Elbette farkındaydı. Mesele sadece manzaranın 

güzelliği değildi. Büyükannesi ve büyükbabası ile 

geçirdiği çocukluk yıllarının güzelliğiydi. Çocukluğu-

nun içinden geçerken derin bir nefes aldı, ikisini de 

teşekkürle andı ve araç, dar patikalardan daha fazla 

ilerleyemeyince inip yürümeye karar verdi.

Kocaman bir kapısı vardı bu iki katlı evin. Koca-

man bir de anahtarı… Anahtarı eline aldı; uzamış ça-

yırlara dokunarak, buram buram portakal kokusunu 

içine çeke çeke eve vardı.

İşte, sonunda o muhteşem ev, karşısındaydı. İlk-

bahar tüm davetkârlığı ile göz kırpıyordu.

“Dört mevsim,” dedi. “Tam dört mevsim boyunca 

burada yaşayacağım.”

Büyükannesine verdiği bir sözdü bu. “Doğaya 

kalbini açarsan sana sunduklarına şaşar kalırsın. 

Ama bunun için bir ağacın dört mevsimine şahit ol-

man lazım. Değişip döngüsünü tamamlamasına; kök-

lerini fırtınadan, kasırgadan koruyup yeniden meyve 

vermesine tanıklık etmen lazım,” demişti. 

İçeri girdi, eve yerleşti, hiç yabancılık çekmedi.

“Doğanın kucağındayım artık,” dedi. Tıpkı büyü-

kannesinin söylediği gibi doğaya kalbini açtıkça ilk 

olarak kelimeleri yalnız bırakmadı onu, hemen arka-

sından geliverdiler. Dilinin, kaleminin ucunda dizildi-

ler bir bir…
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Yıldızlarla dans eden küçük Maya, kendi ve içinde 

gökkuşağı taşıyan tüm çocuk ruhlu insanlar için yaz-

maya başladı “mayalı yamalı hikâyesi”ni…

Yamaları oldum olası severdi Maya… Sökükleri 

dikmeyi, eskiyen kıyafetlerine yama yapmayı iyi bi-

lirdi. Kırılan fincanları hemen çöpe atan insanlardan 

hoşlanmazdı pek… Onları kırıldıkları yerden yapış-

tırır, kırılmadan önceki hallerinden daha çok sever, 

ortaya sanat eseri çıkarmış gibi fotoğraflarını çeker 

ve saklardı.

Kalp kırıklıkları mı? Onlar için de yamalar vardı. 

Sevgiyle söylenen sihirli sözcükler de bir çeşit yama 

değil miydi? 

Yamalar… İzleri kalsa da söküğü onarır, boşluğu 

doldurur ve var oldukları yeri renklendirmezler miydi?

Hem hecelerin yeri değiştiğinde tüm yamalar 

Maya olmuyor muydu? Yamalamak Maya’nın hamu-

runda vardı.

Tüm yaşadıklarından sonra Maya, kelimelerinin 

hangi boşluğa yama olacağını biliyordu ve bu duygu-

ya sarılmak, güvende hissetmesini sağlıyordu.

Büyükannesinin kendisine yama yapmayı öğretti-

ği battaniyeye sarılarak önce kendi kalbinin içindeki 

boşluklara daldı. Sonra derin bir uykuya çekildi.

Başucunda büyükbabasından kalan gökyüzü at-

lası, tüm çocukluğu boyunca babasının kullandığı 

yeşil daktilosu ve yıldızlarla dans eden küçük kız Ma-

ya’nın müzikleri eşliğinde…
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Uyandığında, içindeki boşluğu dolduran kah-

ramanı da uyanmış olacaktı. O gece yıldızlar, hem 

yağmurlu hem güneşli bir gökyüzü için heyecan 

içindeydiler ve ışıklarını, sabah çıkacak gökkuşağına 

emanet etmeye hazırlanıyorlardı. Onun en güzel ha-

liyle parlaması, ışık saçması için…
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Yıldızlarla dans eden Maya, gökkuşağı perisi Maya ve
gezgin Maya; ardında parlak izler bırakarak yol alan
filozof bir salyangoz; içinde orman taşıyan kocaman
bir çınar ağacı… Hepsi gökyüzü ile yeryüzü arasında

köprü olan bir gökkuşağında senin için buluştu. 
Gökkuşağının tılsımına inanan tüm çocuklar

ve çocuk kalabilenler için...

Gökkuşağının mucizelerle dolu hikâyesini  
okumaya hazır mısın?
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