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Bu hikâyenin başlayıp bittiği kasabada bir sabah, 

kar öylesine lapa lapa yağmıştı ki her şey birdenbi-

re kardan, beyaz, tümsek tümsek bir battaniyenin 

altında kayboluvermişti. Kasaba, insanların yaşadı-

ğı bir yerden çok, kocaman ve bembeyaz bir kâğıda 

benziyordu. Kasaba sakinleri sokaklara çıkana kadar 

tabii. Birbirlerine seslenerek kardaki izler üstünde 

bir o yana bir bu yana gidip geldiler. Bazıları karda 

yürümeye çalışırken kayıp düştü hatta. Köpekler, 

kar yığınları arasında hoplayıp zıplayarak, düşenlere 

havlaşıyordu. Bu ufak tefek aksiliklerle pek ilgilen-

medikleri zamanlardaysa gökyüzünden düşen minik 

kar tanelerini kapmaya çalışıyor, bir yandan da be-

nekli kuyruklarını yepyeni bir arabanın silecekleri 

gibi sağa sola sallıyorlardı. Birkaç tavuk, karın için-

den kafalarını yukarı uzatıp gıdakladı, kasabada olup 
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bitenden hiçbir şey anlamamışlardı. Etraf birden 

kendileri gibi bembeyaz oluvermişti. Bütün bunlar 

olup biterken başka bir grup kasaba sakini yuvalarını 

çoktan terk etmişti: Dört karasinek ana cadde üstün-

de zikzaklar çizerek ilerleyip tek sıra halinde köşeyi 

döndüler. Bir gazete satıcısının eski bir gazete ku-

tusundan bozma derme çatma tezgâhının da olduğu 

pazar yerine doğru gidiyorlardı.

Satıcı “Dün gece olanları okuyun!” diye bağırıyor-

du, insanlar zaten çoktan tezgâhın önünde toplanmış-

lardı. Herkes, önceki gece olanları merak ediyordu.

Sinekler satıcının üstünden tezgâhın arkasına 

doğru uçtular. Orada, yana yakıla sabah gazetelerini 

almaya gelmiş insanların kalabalığı gitgide artarken 

sessizce bir gazetenin üstüne oturup başsayfayı ince-

lemeye koyuldular. Satıcı, kolları her yöne uzanan bir 

deniz yıldızı gibi gazeteleri dağıtıyordu.

Satıcı, işlerin çığırından çıktığını fark edince “Ga-

zeteleri ıslatmayalım lütfen!” diye bağırdı. Bütün ga-

zeteler yollara saçılıp sırılsıklam olmuştu ya da sayfa 

sayfa dağılmıştı. “Bana bakın!” diye bağırdı boş yere, 

“Bu yaptığınız hiç doğru değil, herkes aldığı gazete-

nin parasını ödesin canım!” Ama ne fayda! O sabah, 

herkes çıldırmış gibi gazetelere saldırıyor, kimse sa-

tıcının sızlanmalarına kulak asmıyordu.

Üzerinde karasineklerin oturduğu gazetenin baş 

sayfası çeşit çeşit boy ve şekillerde harflerle doluydu. 
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Karasinekler bu alışkın olmadıkları görüntüye dik-

katle baktılar. Kafalarını kaldırdıklarında stanttaki 

bütün gazetelerin baş sayfalarında aynı şeyin olduğu-

nu gördüler. Bütün gazeteler aynı olayı anlatıyordu, 

önceki gece beklenmedik biçimde sona eren savaşı. 

Bütün gazetelerde aynı fotoğraf vardı: Kendilerinden 

pek de farklı olmayan minik bir karasineğin görün-

tüsü.

Karasinekler, bakışlarını bir başsayfadaki sineğe 

bir gazete standının dışında devam eden kargaşaya 

çeviriyor ve aynı şeyi düşünüyorlardı. Çok şey bil-

miyor olabilirlerdi ama şundan kesinlikle emindiler. 

Önceki gece olanları dünyada hiç kimse onlardan 

daha iyi açıklayamazdı. Hatta gazeteler bile.  Fotoğ-

raftaki sineği tanıdılar. Gece olup biten şu önemli 

olaylara çok parçalı ve keskin karasinek gözleri saye-

sinde tanıklık etmişlerdi. Bu yüzden insanlara bütün 

bu gerçeği sadece kendilerinin anlatabileceğini dü-

şündüler. Savaşın bitmesini sağlayan ve minik bir ka-

rasineği gazetelerin başsayfasına taşıyan olayları bir 

bir anlatacaklardı. 





Başlangıç

Birkaç hafta önce,

büsbütün başka bir ülkedeki

büsbütün başka bir şehirde.
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Sinek, Kolkex ve Hermann Şeker

Oda adeta parıltılı bir ışık deniziydi. Televizyonun 

ışığı beyaz duvarları sarıya, pembeye, maviye bo-

yuyordu. Televizyonun önündeki kanepe boştu ama 

kimsenin televizyon izlemediğini söylemek de doğru 

olmazdı. İki karasinek –Kolkex ve Sinek– kanepenin 

üzerinde asılı duran genişçe dünya  haritasının üze-

rindeydiler. Kolkex pürdikkatti, bakışları ekrana ki-

litlenmişti. Bu esnada Sinek dünya haritasının üze-

rinde geziniyor, ayaklarının altında uzanan karma-

karışık ülkelere bakıyordu. Yürüdükçe her adımında 

yeni bir ülkeye geçiyor, sınırları, ormanları, dağları 

aşıyordu. Sinek mavi bir göle geldi. Kolkex ona ses-

lendiğinde gölün üzerinde tuhaf gemiler gibi yüzen 

harflere bakıyordu.

“Sinek!” diye bağırdı Kolkex, “Baksana!” Ön 
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bacak larının tekini bir kumanda gibi televizyona doğ-

rultmuştu. Sinek’in bakışları Kolkex’in sıska, tüylü 

bacağını takip ederek ekrana yöneldi. Kolkex’in daha 

önce de gördüğü, evin insanlarıyla birlikte seyrettik-

leri Avustralya dizisi biter bitmez yayına giren reklam 

şimdi de Alışveriş Kanalı’nda yayınlanıyordu. Bahçe 

eldivenleri, çevre dostu naylon poşetler, protein açı-

sından zengin kuş yemleri gibi masum tanıtımlarla 

başlayan reklam, spikerin “Hafif bir elektrik şokuyla 

her tür sineğin birkaç saniye içinde hakkından gelir!” 

dediği teknoloji harikası sineklikteki yaz kampanya-

sı ilanıyla son buluyordu. Kolkex, sineklerle yaşayan 

insanların bu ucuz cinayet aletine aldanarak telefo-

na sarılıp Alışveriş Kanalı’nı arayarak sineklik sipariş 

etmiş olmasından korkuyordu, hem de hızlı teslimat 

seçeneğiyle!

Kolkex “İşte bu!” diye haykırdığında, reklamdaki 

sineklik havada yükselmişti, zavallı bir karasineğin 

canına kastediyordu. Küçük bir tenis raketine benzi-

yordu. “İşte bizim evdekilerin sipariş ettiği korkunç 

makine bu!” diye devam etti. Sinek bakışlarını çevir-

di. Uzun süredir bir arada yaşadıkları insanların bu 

‘ortak kararı’, Kolkex’in daha önce dediği gibi “yaz 

kampanyasından faydalanarak bu ölümcül silahı satın 

almaları” sebebiyle üzgündü Sinek, dünya haritasına 

bakakaldı. Oysa ılık ve aydınlık yaz günlerini iple çe-

kiyordu.
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“İnsanlar evde yok ve posta da henüz gelmedi,” 

diye bir ses duyuldu kapı eşiğinden. Konuşan Her-

mann Şeker’di, evdeki sineklerin en yaşlısı. Sineklik 

kapıya bırakılırsa diye ön kapıda nöbet tutuyordu. 

Güçlükle arkadaşlarının yanına geldi, pek yakın bir 

gelecekte kendilerini bekleyen felaket yüzünden en-

dişeliydi.

Üç arkadaş bir süre sessizce durdu, her biri ken-

di dünyasındaydı, sessizliği Kolkex bozdu: “Tele-

vizyondaki çamaşır deterjanından bahsediyorlardı.” 

İflah olmaz bir televizyon bağımlısıydı Kolkex, in-

sanlara ve onların maskaralıklarına duyduğu amansız 

ilgi de cabası. “İnsanlar çamaşırları lekesiz bir kâğıt 

gibi bembeyaz yapan yeni bir deterjan geliştirmiş-

ler,” diye devam etti gözlerini ekrandan bir an olsun 

ayırmadan. “Bu gerçekten inanılmaz!” diye de ekledi 

ama Hermann pek de etkilenmemişti. Fakat, kendi-

sine düzgün kâğıt destelerini anımsatan bembeyaz 

çamaşır yığınlarının önüne konmuş deterjan şişesi 

Sinek’in ilgisini çekmişti.

“Ben insan olsam, kâğıt destelerini çamaşır yı-

ğınlarına tercih ederdim,” dedi Hermann bir anlığı-

na düşündükten sonra. “O zaman kâğıtlara sinekler 

hakkında ilginç şeyler yazabilirdim, hatta belki bir 

kitap bile!”

“Ne güzel olurdu,” diye yanıtladı Kolkex. “Bunu 

birinin yapması gerek. Sinekler hakkında yaz. Böylece 
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insanlar biz karasinekler hakkında bir şeyler okuyup 

bizi daha iyi anlarlar belki.”

“Doğru, bazen bizim hakkımızda bu kadar az şey 

bilmelerine hayret ediyorum,” dedi Sinek. “Onlarla 

aynı evde yaşıyoruz, ama bazen bizi fark etmiyorlar 

bile.”

“Hakikaten de öyle, ve en tuhafı da,” diye devam 

etti Kolkex, “insanların aklına bize şöyle doğru dü-

rüst isimler vermek hiç gelmiyor. Bütün hayatımı bu-

rada, birlikte yaşadığımız insanlarla televizyon sey-

rederek geçirdim, yine de bana sinekten başka bir şey 

demediler!”

“Bu, o kadar da kötü bir şey değil,” dedi Sinek, 

çoğu sineğin gerçek bir ada sahip olmak istediğini 

bildiği halde. Aslında sineklerin de birer adı vardı, 

tıpkı insanlar gibi. Bazı karasineklerin Muska, Figa-

ro, Kukuroo gibi geleneksel adları vardı. Bazılarının 

adlarıysa daha az rastlanan türden, modern adlardı, 

Bingo, Baileys, Sigh gibi. Sinekler genellikle doğum 

yerlerine göre adlandırılırdı. Örneğin Hermann’ın 

annesine, Üst Mutfak Dolabının Kakaosu adı veril-

mişti, Kolkex’in büyük büyükbabası ise melodik vı-

zıltısıyla Karabiber Değirmeni Gıcırtısı’ydı. Sinek 

adları böyledir, öyle o kadar basit ve önemsiz değil-

lerdir.

Konu adlardan açılınca Sinek’in bu eve yerleşti-

ği günü anımsamadan edemediler. Işığın ve sıcaklı-
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ğın çekiciliğine kapılıp, açık pencereden yavaş yavaş 

içeri süzülmüştü. Hermann Şeker ve Kolkex onu ilk 

fark ettiklerinde Sinek, pencerenin eşiğinde bir aşağı 

bir yukarı zıplıyordu. Yanına gittiler, onu işaret ede-

rek şu bildik minik cimcimelerden biri olduğunu ko-

nuşup birbirlerine sordular: “Bu ‘sinek’ pencereden 

mi girdi? Bu ‘sinek’ hiç sakinleşmeyecek mi? Acaba 

bu ‘sinek’ burada bizimle mi yaşamak istiyor? Sen-

ce bu ‘sinek’ aç mı?” Sonunda, o kadar çok “sinek 

şöyle,” “sinek böyle,” diye bahsetmişlerdi ki ondan, 

cimcime adının Sinek olduğunu zannetti.

“Bazen Sinek’e doğru dürüst bir sinek adı ver-

memiz gerektiğini düşünüyorum,” dedi Hermann. 

Onun da tam sinek adı Üst Mutfak Dolaplı Hermann 

Şeker’di. Bu biraz da Kolkex yüzündendi aslında. 

Hermann’ın ikinci adını veren Kolkex olmuştu, onu 

üzerinde “ŞEKER” yazan beyaz bir paketin içinde 

bulduğu gün. Hermann tıka basa doymuştu, çatla-

mak üzereydi, bu lakabı reddetmeye bile hali yoktu, 

sonra bu ad üstüne yapıştı.

“Acaba ona Batı Sahra mı desek?” diye sordu Her-

mann Şeker kibarca. Belli ki üzerinde durduğu dün-

ya haritasından yakınındaki yer adlarını okuyordu. 

“Kanarya Adaları? Kazablanka?” diye devam etti yıl-

madan. “Tenerife’ye ne dersin?”

Kolkex, Hermann Şeker’e gülüp geçti, oturma 

odasında etrafı tarayarak Sinek için daha komik bir ad 
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arayışına girdi. Sonra tekrar ekrana baktı. İşe bakın 

ki bir belgesel başlamak üzereydi. Kolkex tanıtımla-

rına birkaç kez denk geldiği bu belgeseli gerçekten 

seyretmek istiyordu. Sinek ve Hermann, Kolkex’in 

televizyon tutkusunu bildiklerinden onu rahat bı-

rakmaya karar verdiler. Televizyon gecelerinin sayılı 

olduğunu kim bilebilirdi ki? Hermann ve Sinek, tele-

vizyonun tadını çıkarması için Kolkex’i yalnız bıra-

kıp mutfağa gittiler. Oradan hem giriş kapısını hem 

de posta kutusunu gözetleyebiliyor, bir yandan da 

yiyecek bir şeyler bakınıyorlardı.
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