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Köye Yazar Geldi
KORAY AVCI ÇAKMAN



KORAY AVCI ÇAKMAN
Kaplumbağa uykudayken, tavşan dağa küsmemişken, eşek 
eşekliğini unutmamış, tilki henüz kurnazlığa alışmamış, 
yedi cüceler Kaf Dağı’na kaçmamışken karlı bir kış günü 
doğdum ben… Anneannem masallar fısıldadı kulağıma 
küçükken: Develer tellal idi, pireler berber… Büyüdüm 
onlarla beraber. Masallar beni düş dünyalarında gezdirdi; 
hayal gücümü zenginleştirdi. Hiç terk etmedi beni masal 
kahramanları; başucumda onlarla büyüdüm. Sonra ben de 
masallar yazdım, tüm çocuklar düşlerle büyüsün diye…
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Keçibuldu

Keçibuldu Köyü’nde yaşıyorum ben: Bir tepenin ya-
macında yer alan, içinden pınar geçen güzeller güzeli, 
yemyeşil bir köy… Şimdi siz de herkes gibi köyümüzün 
adının nereden geldiğini merak ettiniz, değil mi? Dedem 
anlatır öyküsünü:

Çok eskiden çobanın biri keçileri otlatmaya götürmüş. 
Keçiler çayırlıkta otlarken içlerinden biri tepelere doğru 
kaçmaz mı! Çoban da yaramaz keçisinin peşine düşmüş. 
Keçi sarp kayalıkları aşmış da mis gibi ıhlamurların kok-
tuğu, şırıl şırıl bir pınarın aktığı bu yere ulaşmış. Çoban, 
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ahlaya oflaya, “Ah yaramaz keçi! Gör bak, yarın ağıla 
kapatmam mı seni!” diye söylene söylene keçinin ardı sıra 
aşmış kayalıkları. Ama sonunda onu bu cennet gibi yerde 
bulduğunda, kızmak bir yana, keçinin kırpık tüylerini 
okşamış sıvazlaya sıvazlaya… Durur mu çoban, akşama 
köye varınca anlatmış herkese havası ıhlamurlu, pınarı 
uğultulu bu güzeller güzeli, yemyeşil yeri. Çok geçmeden 
köy de, köylüler de buraya taşınmış. Bu yeni köye bu yüz-
den “Keçibuldu”, pınarına da “Keçipınarı” demişler.

Ben de çobanlık yaparım okullar kapanınca. Dedemin 
kamıştan yaptığı kavalımı çalarak otlatırım koyunları. 
(Dedem kamıştan yalnız kaval yapmaz, hasır sandalye 
altlıkları ve sepetler de yapar. Hatta, “Kamıştan deyip 
geçme! Hayallerini bile taşır bu sepet be torun!” der 
bana.) Kaval sesini bütün sürü çok sever ama özellikle 
Karbeyaz, yanı başıma gelir, öylece dinler. Dedem takılır 
bazen bana, “Halil, senin şu Karbeyaz yakında şarkı söy-
lemeye başlarsa hiç şaşmam,” diye.

Karbeyaz sürüye geçen kış katıldı. Havanın ayaza 
vurduğu bir geceydi. Dedem, “İnsanın soluğu bile donar 
bu havada, hele şu koyunlara bakayım,” diyerek ağıla 
gitmişti. Ama gitmesiyle dönmesi bir oldu: Kıvırcık do-
ğuruyordu! Hep birlikte ağıla vardığımızda gördük ki, 
yere yatmış, kıvranıyor. Babam, “Bu karda traktör de iş-
lemez ki kalkıp veterinere götürsek... Belli ki zor geçecek 
doğum,” dedi. Hepimiz için ama en çok da Kıvırcık için 
uzun bir gece oldu. Sabaha minimini, çok güzel bir yavru 
doğurdu Kıvırcık.



9

Minik kuzu ayağa kalkmaya çalışıyor ama her seferin-
de yalpalayıp düşüyordu. Tam ona yardım edecektim ki, 
dedem durdurdu beni. “Düşe kalka her seferinde yere 
daha sağlam basmayı öğrenecek, doğanın kanunu bu... 
Ama sen şimdi tutup kaldırırsan onu, öğrenemez torun,” 
dedi. Kıvırcık da arada yavrusunu yalıyor, böyle yaparak, 
“Ha gayret, oldu, olacak,” der gibi onu yüreklendiriyordu 
sanki. Kuzucuk sonunda ayağa kalktı ve düşmeden ayak-
ta durmayı başardı. Dedem, “Kuzucuğa isim koymak la-
zım!” dediğinde aklıma hemen “Karbeyaz” geldi. Çünkü 
nerdeyse dışarıdaki kar kadar beyazdı.

* * *

Koyunları otlatırken Tembel de yardım eder bana… Sarı 
tüylü, iri, çok güzel bir çoban köpeğidir Tembel. Bir ku-
suru vardır yalnız; uykuyu çok sever! Ben kaval çalarken 
uzanır çimenlere, akşama kadar uyur.

Otlağa giderken sadece kavalımı almam yanıma; acı-
kırsam yemek için biraz azık, bir de en yakın arkadaşla-
rımı koyarım heybeme… Arkadaşlarımı heybeme nasıl 
sığdırdığımı anlamadınız, hatta buna şaşırdınız, değil 
mi? Şaşırmayın şaşırmayın! En yakın arkadaşlarım ki-
taplardır benim. 

Okuma yazmayı öğrendiğim zamanlardı. Bir sabah 
dedem, “Haydi Halil, kasabaya gidiyoruz,” dedi. 

“Kâğıt helva da alır mıyız dede?” diye sordum heye-
canla.

“Alırız ya torunum, alırız! Hem bak, seni bugün kim-










