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Ayşe Güren

1970’te Kayseri’de doğdu. 
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işçi semti Ortaköy’de, Boğaz kıyısında 
geçirdi. Memleketin bütün renklerinin 
bir arada yaşadığı bu alçakgönüllü 
semtin sokaklarında özgürce geçirdiği 
çocukluğu, yazma sevgisinin temelini 
oluşturdu. Bu güzel yılları uzatmanın 
yolunu, çocuk öyküleri yazmakta buldu. 
Eskisine göre daha mutlu olduğunu 
söylüyorlar. Şemsiyesine Saklanan 
Adam (Kuraldışı Yayınları, 2015) 
yayımlanan ilk çocuk kitabı. “Miryalı 
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ilk iki kitabını keyifle kaleme aldı. Çocuk 
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yayınları, 2010) isimli bir öykü kitabı 
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Yayınları, 2012) adlı incelemeyi ise 
Fransızcadan dilimize çevirdi.
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Dostum Beyhan Metin’in güzel anısına...
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Ben Sarp Sakin, Miryalıyım!

Annemle babam, şehrin ortasında, sıradan bir 

hastanede doğduğumu söyleyip duruyorlardı. 

“Dünya da uzayda olduğuna göre, sadece sen 

değil, hastanedeki tüm bebekler uzaylıydı…” diyordu 

babam. Annemle birlikte gülüyorlardı. 

Dünyalı anne babalar mı? Çok zordu, onlara tüm 

bu olan biteni anlatmak çok zordu… 

Dünya’da doğmuştum, evet! Annem annem, ba-

bam babam, kardeşim de kardeşimdi, evet! Ama ben 

Dünyalı değildim. Hayır, değildim! En yakın arkadaş-

larım, Ege, Sarkis, Suzi, Dicle de Dünyalı değildi!

İpek mi? Hayır, o da Dünyalı değildi. Aslında 

henüz sevgilim de değildi. Ama bir gün olacaktı, 

biliyordum. Beş cümlelik öyküler yazıyor, salyangoz-

ların anteniyle evren arasında sıkı bağlar olduğunu 

söylüyor, her gece aynı saatte, sessiz odasının sesini 

kaydediyor, uzun uzun gökyüzünü seyrediyordu. 
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Hepimizin arasında görünmez bir bağ vardı. Bu 

bağı oluşturan Dünya değildi ama. Arkadaşlarım, 

İpek ve ben, biz oralıydık, ötedendik, yukarıdan ya da 

aşağıdan. Uzayda yön belirlemek zordu, ama çok iyi 

bildiğimiz bir şey vardı: Biz Miryalıydık! 

Mars’la Dünya’nın arasında sakin sakin dönen 

küçük, yeşil gezegen Mirya bizim asıl gezegenimizdi. 

Doğudan batıya, Dünya’nın tersine dönüyordu Mir-

ya… 

Evet, MİRYA. Mirya’dan geliyorduk… Tabii… 

Babamın başına gelenleri öğrenince, Miryalı ol-

duğumuz neredeyse kesinleşmişti. Ama anlattığına 

çok pişman olmuştu. Anneme defalarca, “Dalgınlığı-

ma geldi Beyhan, yoksa anlatır mıydım?” deyip dur-

muştu. Arkadaşlarım, babamın anlattıklarını kendi 

anne babalarına anlatıp onlardan da benzer şeyleri 

dinleyince, Miryalılığımız neredeyse kanıtlanmıştı. 

Evet… Öyle… Tabii…

Annem babama, “İstedikleri gibi kullanacaklar 

bunu şimdi…” demişti. 

İstediğimiz gibi kullandık tabii. 

O olay gününü, Dünya’daki tarihimizin ilk günü 

ilan ettik. Evren büyük patlamayla oluşmuştu, biz ise 

Mirya’ya hafifçe çarpmış üçüncü göktaşının külleriy-

le… 

Dünya’da yaşayan Miryalılar sadece biz değildik 

ama. 
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Atık kutulardan, kâğıtlardan heykeller yapan, 

zürafalara ve göçmen kuşlara bayılan Canan Teyze 

örneğin, Miryalıydı. Ayrıca Suzi’nin büyük teyzesiydi. 

Miryalı olduğunu bize kendisi söylemişti. “Aramızda 

kalsın, ben de sizdenim galiba…” demişti. Bizden iki 

önceki göktaşıyla gelmişlerdi. Mirsat Amca, Zehra 
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Teyze, Kevork Amca, Gülbeyaz Teyze bizim tanıdıkla-

rımızdı ve hepsinin yaşı aynıydı: Elli yedi. 

İkinci göktaşıyla gelen börekçi Zahit Abi ise otuz 

dokuz yaşındaydı. Gözlerinin biri yeşil, biri maviydi. 

Hem gelenlere hem de gidenlere, “Hoş geldiniz!” 

diyordu. Hem kuşları hem kedileri besliyordu. Duva-

rında Güneş sistemi haritası vardı ve Mars’la Dünya 

arasındaki bir yer, kırmızı kalemle işaretlenmişti. O 

noktanın Mirya olduğundan emindik. Küçük dükkânı 

okulun karşısındaydı. Ayçöreğinin yanı sıra mirya-

çöreği de yapıyordu. Çöreğin adını biz koymuştuk, 

çünkü içinde hepimizin sevdiği her şeyden vardı. Bu 

tesadüf olamazdı. Demek ki aynı çörek Mirya’da da 

yapılıyordu. Tabii, öyle olması gerekirdi, evet…

Anne babalarımız, yaşadığımız bunca şeye “tanta-

na” ya da “hikâye” diyor, sırf “ders çalışmamak” için 

bunları uydurduğumuzu söylüyorlardı. Hiç de öyle 

değildi! Derslerimize çalışıyorduk biz: Sınıfı geçmeye 

yetecek kadar. Yetecek kadar çalışmak için bir sürü 

şeyi planlamak gerekiyordu ama! Anne babalar buna 

“tantana” diyordu işte. Oysa biz rol yapmıyor, abart-

mıyor, yalan söylemiyorduk. Sadece plan yapıyorduk.

Zaman Dünya’da yetmiyordu, Mirya’da artıyordu. 

Bize göre, her gün en az kırk dakika, hiçbir şey yap-

madan gökyüzünü seyretmeliydi bir Miryalı. Oysa, 

özellikle hafta sonları, Dünya’da zaman, geçiveriyor-

du. Odamızı temizlemek, temiz çamaşırları dolaba 
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yerleştirmek, duş almak, ödevleri yapmak hafta so-

nunu yutuyordu. Oysa bir Miryalı…

“Bir Dünyalı olarak ben de,” diyordu annem, 

“günde en az bir saat, hatta iki saat sırtüstü uzanıp 

hayallere dalmalıyım ya da sokaklarda turlamalıyım. 

Bil bakalım neden yapamıyorum?”

Annem her zamanki gibi hem haklıydı hem de 

haksız. Ne yapabilirdik ki onun için? Biz Miryalılar 

zaten bu Dünya’nın işlerinden hiçbir şey anlamıyor-

duk. Bu kadar çok çamaşır olmamalıydı o zaman, bu 

kadar çok eşya da, ödev de… Söylüyorduk, dinle-

miyorlardı. Dünyalılar işlerini, eşyalarını azaltmıyor, 

kendilerini hızlandırıyorlardı. 

Miryalılar hızı sevmezdi. Çünkü gezegenimiz 

Dünya’dan, biz de Dünyalılardan dört kat yavaştık. 

Bu gezegende her şeyin ama her şeyin bu kadar 

ters gitmesi bir süre sonra kafamızı çok karıştırdı. 

Sonunda, ters olanın Dünya ya da Dünyalılar değil, 

biz olduğumuza karar verdik. Dünyalılar kendi ara-

larında eninde sonunda anlaşıyordu, ama biz onlarla 

bir türlü anlaşamıyorduk. Mirya da zaten Dünya’nın 

tersine dönüyordu. Kısacası, durumumuzu kabulle-

nip kendimize isim bulmamız hiç zor olmadı. Adı-

mız “Ters Beşler”di artık. Uzun haliyle “Miryalı Ters 

Beşler”di. Birbirimize sözümüz vardı: Bir gün mut-

laka, o güzel ve her şeyin dosdoğru işlediği, yavaşça 

dönen Mirya’ya gidecektik. Ama mutlaka!
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Mirya’da çocuklar da gençler de büyükler gibi 

günde iki saat Mirya halkı için çalışıyor, dersler içinse 

haftada üç kez toplanıyorlardı. Dünya’daki yaşlı Mir-

yalılar bunun böyle olduğundan emindiler. Derslerde, 

öğrenciler inceledikleri bir doğa olayını birbirlerine 

anlatıyorlardı; bazen de keşfettikleri ya da düşün-

dükleri şeyleri. Ders yarım saat de sürebilirdi on saat 

de. Öğrenciler büyüklerden yardım alabilirlerdi de 

almayabilirlerdi de. 

Örneğin, bir kedinin ağaca nasıl tırmandığını in-

celeyip tartışıyorlardı. Kedinin tüy rengi, bacak boyu, 

tırnaklarının keskinliği, ürkek olup olmaması ile tır-

manma şekli, hızı arasında bir ilişki olabilir miydi? 

Sonra, öğrenciler de tırmanmayı deniyorlardı. Konu 

balıklarsa, balık gibi dalıyor; kuşlarsa, kanat takıp 

uçuyorlardı. Evet, tabii… Kesinlikle… Mirya’da ders-

ler, elbette böyleydi… 

“Nereden biliyorsunuz bunları?” diyordu babam. 

“Hiç durmadan, nefes almadan uyduruyorsunuz oğ-

lum! Nasıl bilebilirsiniz bunca şeyi? Derslerin nasıl 

işlendiğini hele! Gittiniz mi? Gördünüz mü? Haberle-

şiyor musunuz onlarla?”

“Hayır ama…” 

“Ama?”

“Bazen hissediyor, bazen akıl yürütüyoruz.”

“Akıl yürütüyorsunuz? Öyle mi? Akıl!”

“Evet, akıl! Sevmediğimiz şeylerden, orada ha-
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yatın nasıl olduğunu çıkarıyoruz baba. Olamaz mı?”

“Yumurta sevmiyorum, o halde, geldiğim geze-

gende yumurta diye bir şey yoktur… Böyle mi akıl 

yürütüyorsunuz? Ne kadar da mantıklı!”

“Mantıksız değil ama! Bir ineği denize doğru iter-

sek ne olur? Kıyıya çıkmak istemez mi baba?”

“İster tabii.” 

“Dalsaydı, denizle oynasaydı, neşelenseydi, ine-

ğin deniz hayvanı olabileceğini düşünürdük. Düşün-

mez miydik?”

“Denizden beslenmesi de gerekiyor.”

“Evet, tabii. Anladın sen de. Ama o dışarı çıkmak 

isteyecektir. İşte biz Miryalılar da, denize bırakılmış bi-

rer kara hayvanı gibi, tam da birer kara hayvanı gibi…”

“Hadi çık dışarı, hava al biraz, hadi oğlum!”

Genelde konuşmalarımız böyle sonlanıyordu. Ba-

bam hem kızıyor hem anlamaya çalışıyor, hem konuş-

mak istiyor hem de yorulup tartışmayı kesiveriyordu. 

Dünyalıydı işte! Bir gün çok anlayışlı görünüyor, erte-

si gün yeniden her şeyi birbirine karıştırıyordu.

Annem, babama göre çok daha dayanıklıydı ama. 

Sonuna kadar çarpışırdı. 

“Oysa biz sizin hem kara hem deniz hayvanı ol-

duğunuzu sanıyorduk. Mirya’nın penguenleri değil 

misiniz siz? Yoksa fok balıkları mısınız?” deyip yana-

ğımdan bir makas alıyordu annem. Seviyor mu dalga 

mı geçiyor, anlamıyordum. Ne cevap vereceğimi de 
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bilemiyordum. Beni susturuyordu. Annem, tuhaf bir 

şekilde güçlüydü. 

Anneme göre, Miryalılığa sığınıp yavaş olduğumu 

söylemek yerine tembel olduğumu kabul etmeliydim 

artık. Oysa biri diğerinin yerine geçemezdi ki! Tem-

bellikle yavaşlık arasında nasıl bir ilişki olabilirdi? 

Bir kaplumbağaya, “Tembelsin sen!” ya da “İşlerini 

aksatıyorsun!” denebilir miydi? Bir kaplana, “Çok 

çalışkansın!” ya da, “Avlanırken nasıl da hızlısın, afe-

rin!” denebilir miydi? Bir Miryalının da tembel olduğu 

söylenemezdi o zaman. 

Üstelik bizim yapacak öyle çok işimiz vardı ki! 

Göçmen kuşların geçişini izlemeyi örneğin, Dünyalı-

lar işten saymıyorsa, biz ne yapabilirdik? 

Aslında, Dünya’da nasıl ve neler yaşadığımızı za-

ten öğreneceksiniz. Şimdi, o ünlü olayı anlatmanın 

zamanı. Babamın başına yağan külleri yani. Mirya’yı, 

göktaşını… 

Ben doğmadan on ay kadar önce olmuş olay. 

Babam, öğretmenlik yaptığı okulun bahçesinde do-

laşıyor, ders zilinin çalmasını bekliyormuş. Önce bir 

vınlama, sonra bir patlama sesi duymuş. Sonra da 

gökyüzünden kül yağmaya başlamış. 

Kirpiklerine kadar küle bulanan babam, okul bi-

nasına doğru koşmuş. Üstünü başını elleriyle hafifçe 

temizledikten sonra üst kata çıkıp pencereden gök-

yüzüne bakmış. Uçak izlerine benzeyen izler varmış 

gökyüzünde. Babam, başına düşen küllerin, iri bir 
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göktaşının külleri olduğunu hemen anlamış; atmos-

fere büyük bir hızla giren, bu hızdan dolayı parçala-

narak yanan bir göktaşının külleri.

Anneme heyecanla anlatmış olan biteni… 

“Çok korktum, ama mutlu da oldum Beyhan. 

Acayip bir şeydi, kim bilir uzayın neresinden gelip 

başıma yağdı!”

“Her gün binlerce göktaşı yağıyormuş Dünya’ya, 

sen anlatıyordun ya Oktay! Yıldız kayıyor sanıyormu-

şuz ama onlar yanan göktaşlarıymış.”

“Öyle de… Kül tepemden aşağı inince heyecanlan-

dım işte… Uzayda olduğumuzu unuttuğumuzdan…” 

Babam, benim bu Dünya’daki tohumlarımın, o 

kül yağmuruyla atılmış olduğunu hissediyordu ben-

ce. Çok heyecanlı bir adam olduğundan, bunu açık-

layamıyordu. 

Sonra mı? Annem babamı sakinleştirmeye çalış-

mış: “Sakin ol, yağmur yağmış gibi düşün…” 

Babam sakinleşmemiş: “Haberlerde dinledim. 

Taş, önce uzayda başka bir kitleye çarpmış… Düşün-

sene, uzayda dolaşmış, yalpalamış, başka bir şeye 

çarpmış, sonra atmosfere girip yanmış. Sonra da 

benim başımdan aşağı yağmış. Bu taşın külleriydi 

saatlerce üzerimde kalan…” 

O küller beni, Miryalı Ters Beşler’i var eden kül-

lerdi işte. Henüz tanışmadığımız diğer Miryalıları da 

tabii…

Bizim varsayımlarımız şöyleydi: Bu göktaşı, önce 
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bizim gezegenimiz küçük Mirya’ya çarpmıştı. Pek 

çarpma denemezdi buna, çünkü Mirya’nın çekim 

gücü güneyde zayıftı. Göktaşı, Mirya’ya doğru hafif-

çe çekilmiş, gezegenin yüzeyinde ağır hareketlerle 

zıplayarak, dönerek ilerlemişti. İlerlerken, gezegenin 

toprağına iyice bulanmıştı. Bu toprak öyle hoş koku-

lu, öyle yumuşak bir topraktı ki, göktaşı Mirya’dan 

ayrılmak istememiş, bütün ağırlığını gezegene ver-

mişti. Toprak göktaşını sarıp sarmalamış, taşın her 

yanında tuhaf hareketlenmeler başlamıştı. Taş gı-

dıklandığını ya da üzerinde sürüngenler dolaştığını 

hissetmişti. Sanki gezegenin toprağıyla birleşince, 

göktaşının üzerinde minicik canlılar oluşmuştu. Bel-

ki de biz, tam olarak orada, o anda oluşmuştuk… 

Bu konuda çok da net değildik, şüphelerimiz vardı. 

Göktaşının dolaştığı bölge, gezegendeki nadir boş 

alanlardandı. Yemyeşil Mirya uygarlığında, çekimin 

güçlü olduğu, canlıların yaşadığı yerler biraz daha 

kuzeydeydi. 

Küllerini babamın üstüne bırakan göktaşına, Mir-

ya şunları söylemişti: 

“Bu yıl senin sayende Dünya’ya bir sürü çocuk 

gelecek! Çoğu, Miryalı olduğunu anlamayacak bile. 

Dünyalı gibi yaşayıp gidecekler. Ama diğerleri, onlar 

hep farklı olacaklar…” 

Göktaşı, Mirya’dan Dünya’ya hayat taşıyacağı 

için mutlu olduğunu belirtmişti. Gezegenin üzerinde 
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birkaç tur daha atmış, her dönüşünde biraz daha 

fazla havada asılı kalmış, sonra yeniden yüzeye do-

kunmuştu. Sonunda da şunları söylemişti:

“Dünya beni kendine çekiyor Mirya, dostum. 

Toprağın bedenimde, unutma beni, hoşça kal!”

Sonra da Dünya’nın atmosferine büyük bir hızla 

girmiş, İstanbul’un hava sahasında yanmaya ve pat-

lamaya başlamıştı. Küllerini babamın, başka babala-

rın, annelerin üstüne yağdırmıştı. 

Babamın temizlenecek zamanı yoktu. İki saat 

daha ders verecek, sonra otobüse binip eve gidecek, 

sonra yemek yiyecek, sonra ders notlarına bakacak, 

sonra...  Dünyalı babamın işleri hiç bitmiyordu. Böy-

lece, göktaşının küllerini gece yarısına kadar üstünde 

taşımıştı.

Kül, babamın bedenine iyice sızmıştı. O günlerde 

çocuk yapmayı düşünmediklerini annem bana söy-

lemişti. Ama babamın bedenine sızan Mirya toprağı 

sayesinde kararlarını değiştirmişlerdi. Sanırım, ne-

den buydu…

Göktaşı külü yağmurunun üzerinden daha bir yıl 

geçmeden ben doğmuştum. Yine aynı yıl, Miryalı Ters 

Beşler’in diğer elemanları doğmuştu: Sarkis, Ege, 

Suzi ve Dicle. 

İpek mi? Onunla aynı okulda değiliz. Yeni taşın-

dılar bizim apartmana, alt kata. Ama İpek Miryalı, biz 

bundan eminiz.
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Aileleri Dünyalı ama kendileri Miryalı beş arkadaşın,
hem yerlisi hem de yabancısı olduğu bu Dünya’da
geçirdikleri her gün düşündürücü, komik, tuhaf bir

macera aslında... Dünyalıların hız tutkusunu, kurallarını,
alışkanlıklarını anlamak; küçük, yavaş ve sakin gezegen

Mirya’dan gelen Miryalılar için biraz zor! 
 

Yıldızlar, Ayşe Güren’in kulağına Miryalı Sarp Sakin ve
arkadaşlarının hikâyesini fısıldadı. O da oturup yazdı:

Çok şaşırdı, çok düşündü, çok güldü!

Mirya’dan bakıldığında Dünyamız neye benzer? 
Peki, ya Dünyalılar?
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