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Tabii ki çocuklar... Bir de, çocuk gözüyle bakmayı  
unutmayanlar. İyi ki de inanırlar, yoksa denize düşen mar tıların  

hali nice olurdu? Şehirlerde kısılıp kalmış canlıların imdat  
çağrısını kim duyar, yardımlarına kim koşardı?

 Yetişkinleri önyargılarından uzaklaştırıp, bisküvi kutusunda  
bir mar tı olduğuna inandırabilmek zor bir iş. Daha da zoru,  

denize düşen bir mar tıyı ait olduğu yere, gökyüzüne kavuşturmak. 
Çocuğun da aklından çıkaramadığı soru bu: Acaba mar tı  

arkadaşı gökyüzüne kanat açabilecek mi? Hayata muzipçe  
göz kırpan bu kitabında Doğan Gündüz, bir mar tının  

hayatını kur tarmak için çırpınan bir çocuğun iç  
dünyasındaki salınımları ve kararlılığını anlatıyor. 

Kim inanır bir mar tının denizde 
boğulabileceğine!
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Doğan Gündüz

Çocukluğumu, İstanbul’un henüz 
beton ve asfalt istilasına boyun 
eğmediği yıllarda, adı gibi yaşantısının 
da “köy” olduğu Firuzköy’de doya 
doya yaşadım. Kırda, çayırda, 
ağaçların ve su kenarlarındaki 
sazlıkların arasında karşılaştığım 
börtü böcek, kuşlar, kurbağalar, 
kaplumbağalar hatta yılanlar ve 
daha niceleri arkadaşlarım oldu. 
Büyüdüğümde önce üniversitede 
okumak sonra da hayatımı kazanmak 
için büyük şehirleri kendime mesken 
tuttum. Zamanın, dönüşü olmayan 
yolculuğun sesli tanıkları olan 
mekanik saatlerin tarih içindeki 
serüveni beni heyecanlandırıyor.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

ACAYİP BİR HEDİYE

AİLENİN EN YARAMAZI

FARE ADLI KEDİ

KAÇAN UYKULARIN PEŞİNDEN

OMAN’IN GÜZEL KALEMİ

RENGÂRENK BİR SES

SAHİ BENİM ANNEM HANGİSİ?

SELİN / PÜSKÜLLÜ BELA

SELİN / USTALARIN USTASI
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Martı Hiç Boğulur mu?

“Hey! Denize bir martı düşmüş, boğuluyor!” diye 

var gücümle bağırdım.

Oturduğumuz çay bahçesindeki masalarda bir 

hareketlenme oldu. Önce parmağımla gösterdiğim 

yere, sonra da gülerek bana baktılar. Annem ise ba-

kışlardan utanarak bana döndü. Diğerlerinin de du-

yabileceği bir tonda, “Martı hiç boğulur mu, tatlım? 

Onlar çok iyi yüzer. Belli ki bu yorulmuş, dinleniyor,” 

dedi. Belki de doğru söylüyordu. 

Gözlerimi kırpmadan, sudaki martıya dikkatlice 

baktım. Sağında solunda, önünde arkasında birçok 

arkadaşı suya dalıp çıkıyor, sonra uçup gidiyordu. 

Oysa o bir batağa saplanmış gibiydi. Kurtulmak için 

arada bir kanatlarını çırpıyor, yine de havalanamıyor-

du. Sonra bir umut, bize doğru yüzmeye çalışıyordu. 
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Ama kıyıdaki akıntıyla birleşen dalgalar onu engelli-

yordu. 

“Hayır anne, baksana, başını bile zor kaldırıyor, 

belki de yaralıdır.” 

Yan masada bir öbek çekirdek kabuğu biriktirmiş 

orta yaşlı bir kadın, anneme, “Ah bu çocuklar, ne 

kadar da hayalperestler,” dedi. Sonra bana dönüp, 

“Merak etme, küçükhanım,” diye devam etti, “mar-

tılar suda balık gibidir, bir şey olmaz. Seninki denize 

değil, kursağının derdine düşmüştür. Balığını yakalar 

yakalamaz havalanır gider.” Bir martı uzmanı kadar 

kendinden emin konuşuyordu. Sözünü bitirir bitir-

mez, avucundaki çekirdekleri kaldığı yerden çitleme-

ye devam etti. Bu hızla giderse, yakında masasının 

üstünde bir kabuk dağı oluşabilirdi. 

Çekirdekleriyle kavgaya tutuşmuş teyzenin söy-

ledikleri bana hiç ama hiç inandırıcı gelmedi. Asıl 

boğazının derdine düşen, martı değil de kendisiydi 

sanki. Yine de yanılmış olmayı yürekten istedim. Ne 

durumda olduğunu görmek için martıya döndüm. 

Hâlâ onu yan yan sürükleyen akıntıyla boğuşuyordu. 

Uçmasını, diğer martılar gibi gökyüzünde kanat çırp-

masını boş yere bekledim. 

Beklememin ona bir faydası yoktu. Denizin kıyı-

sında dikilmeyi bırakıp, martının kesinlikle uçamadı-

ğını, yardıma ihtiyacı olduğunu söylemek için anne-

min yanına gittim. O sırada masamıza gelen saçları 
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jöleli garson, tepsisinden iki fincan alıp önümüze 

bıraktı. “İkisi de orta şekerli,” dedikten sonra tam su 

bardaklarını da koyacaktı ki, annem, “İyi de, biz kah-

ve söylemedik. Bir karışık tost, bir ayran, bir de çay 

istemiştik,” dedi. Garson duraksadı, kendi kendine, 

“Hangi masaydı acaba?” diye sordu. Ayaklarının al-

tında dolaşan iri bir tekir kedi, garsonun duraksama-

sını fırsat bilip bacaklarına sürtündü. Sonra karışık 

tost siparişi verdiğimizi öğrendiğinden midir nedir, 

masamızın altına pusuya yattı.
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İtfaiye mi, Sahil Güvenlik mi?

“İtfaiyeye haber vermeli, ancak itfaiye yardım 

eder,” dedi bir erkek sesi. 

Sesin geldiği yöne dönüp baktım. Garson da 

baktı. Çay bahçesinin o tarafında iki masa vardı dolu 

olan. 

Birinde, sağ kolunun üstüne başını yaslamış genç 

bir adam uyuyordu. Galiba üniversite öğrencisiydi. 

Önünde açık bir defter, dirseğinin kenarında üst üste 

üç beş kitap ve bir sırt çantası duruyordu. ‘Ders mi 

önemli, uyku mu?’ diye sordum kendi kendime. Ba-

bam burada olsaydı, kesin, “Tabii ki ders,” derdi.

Diğer masada ise birbirine tıpatıp benzeyen iki 

adam oturuyordu. İkisi de seyrelmiş beyaz saçlarını 

geriye doğru taramıştı. Taktıkları kahverengi gözlük-

ler, sırtlarındaki beyaz ceket, giydikleri uçuk mavi 

gömlek ve hatta ayaklarındaki beyaz hasır örgülü 
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ayakkabılar bile tıpatıp aynıydı. Garson, tepsisindeki 

iki fincan kahve ile adamların benzerliği arasında bir 

bağ kurmuş olacak ki, kahveleri ve iki bardak suyu 

onların masasına bıraktı. İkizler aynı anda elleri-

ni uzatıp, fincanlardan ve su bardaklarından birini 

yanlarına çektiler. Garson doğru masayı bulmanın 

sevinciyle, tepsisini koltuğunun altına alıp çay oca-

ğına doğru gitti. Bense hâlâ ikizlerden gözlerimi 

alamıyordum. ‘Demek ikizler yaşlanınca da birbirine 

benziyor,’ diye geçirdim içimden. İtfaiyeden söz ede-
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