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Yaşama acemisi bir hâkimi, usta bir sinirbilimciyi, Ege’de 
bir adada yaşayan matematik öğretmenini, aynı adadaki 
huysuz Remziye Nine’yi, Istanbullu gençlerden oluşan 
Memnunlar Güvertesi müzik grubunu, Arjantinli bir 
muhasebeciyi, Çinli bir öğrenciyi, Girit’e giden iki Ispanyol 
yolcu gemisindeki elli sekiz köpeği... kim bir araya getire-
bilir? Tabii ki Kaptan Kâzım Kınalı! Her şey, Kaptan’ın 
mayıs güneşini görünce yanan sağ yanağıyla başlar. 
Üsküdar-Eminönü vapurunun kaptanı Kâzım Kınalı, o 
sabah Eminönü’nden Üsküdar’a dönmeyecek, yolcularla 
birlikte Ege’ye doğru yol alacaktır. Bu seyahatin, bütün 
dünyayı saran bir harekete yol açacağından ne Kaptan 
haberdardır, ne de yolcular...

“Miryalı Sarp Sakin’e Göre Dünya” dizisiyle tanıdığımız 
Ayşe Güren, bu kitabında dostluğu, dayanışmayı, hayalleri, 
en çok da neşeyi, sohbeti, müziği, dansı, bahar güneşinin 
altında bir araya getiriyor. Bunca ödev, iş güç arasında 
unutulmasınlar diye…

Ayşe Güren  Kaptan Kazım’ın Sağ Yanağı
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AYŞE GÜREN
1970’te Kayseri’de doğan Ayşe Güren, çocukluğunu 
İstanbul’da, zamanın işçi semti Ortaköy’de, Boğaz kıyısında 
geçirdi. Memleketin tüm renklerinin bir arada yaşadığı 
bu alçakgönüllü semtin sokaklarında özgürce geçirdiği 
yıllar, yazma sevgisinin temelini oluşturdu. Ortaokul, 
lise, üniversite derken iş hayatına atıldı. Sonra, asıl 
işinin okumak ve yazmak olduğuna karar verdi. Uzun bir 
çalışmanın ardından, 2010’da ilk öykü kitabı Süreduran 
(Çınar Yayınları) basıldı. Bu arada, çocuk edebiyatıyla da 
ilgilenmeye başladı. Ortaköy sokaklarına ve çocukluğun 



özgür yıllarına, çocuklara öyküler yazarak dönebileceğini 
keşfetti. Şemsiyesine Saklanan Adam (Kuraldışı Yayıncılık, 
2015), 2020’de üçüncü cilt de eklenerek, aynı adla tek 
kitapta toplanan Miryalı Sarp Sakin’e Göre Dünya serisinin 
ilk iki cildi (Can Çocuk Yayınları, 2016), Kaptan Kâzım’ın Sağ 
Yanağı (Can Çocuk Yayınları, 2017), Uykusuz Ayılar Kahvesi 
(Kuraldışı Yayıncılık, 2019) bu keşfin ürünleri... İstanbul'da 
yaşayan Ayşe Güren, roman ve öykü çalışmalarının yanı sıra 
çeviri alanında da ürün vermeye devam ediyor.

YAZARIN YAYINEVIMIZDEN ÇIKAN DIĞER KITABI: 

Miryalı Sarp Sakin’e Göre Dünya
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Küçücük imkânları, kocaman yüreğiyle 
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görünmez emekçisi anneme...
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Mahkeme

Hâkim Hakan Mara, kızıl sakalları, kırmızı patates 
burnu, dağınık kaşları ve kocaman cüssesiyle mahkeme 
salonuna giren Kaptan Kâzım Kınalı’yı birine, evet evet, 
birine benzetti. 

Ama kime? 
Düşündü, düşündü... Başına boynuzlu bir miğfer, gö-

beğinin üstüne demir bir kemer de taksaydı... 
İşte oldu: Vikinglerin şefi Halvar bu! 
Hâkim Mara, Kaptan’ı görür görmez, çocukluk yıl-

larında çizgi filmleri izlerken hissettiğine benzer bir 
sevinç duydu. Kaptan Kâzım sanki birazdan cebinden 
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bir göz bandı çıkarıp takacak, kollarını keskin hareket-
lerle yukarı aşağı oynatarak, “Vikingler ve sevgili Hâkim 
Mara! Yolculuğumuz çok eğlenceli geçecek, size söz ve-
riyorum! Güneye gidiyoruz! Gemilere, haydi gemilere!” 
diye bağıracaktı. 

Hâkim Mara, dosyaları, davaları, bu koca binayı ol-
duğu gibi bırakıp, başına bir boynuzlu miğfer geçirip Vi-
kinglerle gitmek istedi. Gidemez miydi? Madem Kaptan 
da eğlenme sözü veriyordu. 

Neden olmasındı? Olabilirdi. 
Olamaz mıydı? 
Ah ah! Gerçekler her zaman acı değilse de çoğu kez 

sıkıcıydı. Korsan Vikingler, buraya ancak suçlu olarak 
gelebilirlerdi. Burası mahkeme salonuydu ve Hâkim 
Mara bir hâkimdi. Yani ciddi, çok ciddi bir adamdı. Ar-
tık, değil korsan filmlerine, romanlarına, sıradan bir 
macera filmine bile yer yoktu hayatında. Gerçek buydu. 

Evet, buydu, bu kadar sıkıcıydı işte!
On beş dakikadır, karşı tarafın avukatı Sebati Zorca 

konuşuyordu. Aslında Hâkim, Sebati Bey’in sesine çok 
alışkındı. Yıllardır bir sürü davada yolları kesişmişti. 
Aralarında sevgi değilse de saygı vardı. Yalnız bugün, 
Hâkim, Sebati Zorca’ya katlanamıyordu. Aslında avukat 
her zamanki gibiydi, lafı uzatmayı, süslemeyi seviyordu. 
Ama bu kez sesi öyle tiz, öyle tekdüze çıkıyordu ki, Hâ-
kim bir an önce susmasını istiyordu.

“... Dava dilekçemizde de belirtilen noktaların dikka-
te alınmasını, Kaptan Kâzım Kınalı’ya gereken cezanın 
verilmesini talep ediyoruz Hâkim Bey!”
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Nihayet bitti! Hâkim derin bir nefes aldı. Kaptan 
Kâzım Kınalı’ya dönüp, “Duydunuz suçlamaları Sayın 
Kınalı, ne diyeceksiniz?” diye sordu. 

Kaptan Kâzım yeşil gözlerini Hâkim’e dikip, kızıl pos-
bıyıklarını koca dudaklarının üstünde oynata oynata, 
tam Hâkim’in beklediği kalın ses tonuyla, ama bekleme-
diği bir kibarlıkla, “Hâkim Bey, baharı karşıladık biz. 
Suçumuz bu işte,” dedi. “Avukat Bey’e kalırsa işleme-
diğim suç kalmamış. Yolcuların güvenliğini tehlikeye 
atmışım, işletmeyi zarara uğratmışım, görevimi kötüye 
kullanmışım... Hayır efendim, kabul etmiyorum. Bahar 
güneşi Hâkim Bey, bahar güneşi gökyüzünde pırıl pırıl 
parlıyordu, gitmemiz gerekiyordu. Bunu anlayacağınızı 
umut etmiyor, biliyorum efendim! Lütfen söyleyiniz, siz 
de istemez miydiniz bizimle birlikte olmayı?”

Hâkim, ‘Çok kibar bir Viking şefi. Dilimizi de ger-
çekten çok iyi konuşuyor,’ diye aklından geçirdi. ‘Nasıl 
istemem sizinle birlikte olmayı, ama olamıyorum işte! 
Ah Halvar, eski dostum, çocukluk arkadaşım!’ Sonra, 
aklından geçenleri çok komik bulup içinden güldü ama 
neşesi hiç de uzun sürmedi, yüzü düşüverdi.

“Güneşe çıktık biz Hâkim Bey, bahar güneşine! Ne 
var bunda? Söyleyiniz lütfen...” diye devam etti Kaptan 
Kâzım.

Hâkim son üç senedir bir sürü terslik yüzünden 
yaz tatillerinde bir yere gidemediği gibi, tatil günlerini 
de çok kötü geçirmişti. Kaptan’ın cümleleri Hâkim’in 
tatil özlemini iyice derinleştirdi. Hatta Hâkim güneşi 
görmüş gibi gözlerini kıstı ama gördüğü güneş değil, 
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mahkeme salonunun beyaz, soğuk ışığıydı. 
“Bahar gelmiş geçiyordu. Dümende, iki iskele ara-

sında gidip gelirken, mayıs güneşi bir sağ yanağıma, 
bir sol yanağıma vuruyordu. Bahara hoş geldin demek 
şart olmuştu. Bu yüzden hep beraber tatile çıktık. Üs-
küdar-Eminönü vapuru, yolcular ve ben. Ama zavallı 
vapur dönmek zorunda kaldı, biz devam ettik. Neden? 
Bahar beklemez de ondan Hâkim Bey. Bahar geldiği gibi 
gider...”

Aslında Hâkim de her sene belli belirsiz hissediyordu 
baharın geldiğini. Evet evet, arabasıyla işe giderken, 
kimi binaları saran mor çiçekleri, otoban kenarlarında 
meyve vermiş erik ağaçlarını, tek tük açan papatyaları 
fark ettiği oluyordu. Bahar geliyordu ama ne Hâkim, ne 
avukatlar, ne de memurlar ona, “Hoş geldin!” demeyi 
akıl ediyordu.

Hatırladığı baharların hayali kokusunu içine çekmek 
için derin bir nefes aldı Hâkim Hakan Mara. Ama aldığı, 
salondaki döşemelerin, duvar boyalarının plastik koku-
suydu sadece! 

Hâkim susmaya, Kaptan Kâzım konuşmaya devam 
ediyordu: 

“Kediler, nerede olursa olsunlar güneşi arar bulur, 
boylu boyunca önüne serilirler. Sonra kertenkeleler, ka-
rıncalar, hatta yılanlar bile, baharla birlikte...”

Kaptan konuştukça, Hâkim’e, güneş pencereden içeri 
girecek, güneşin vurduğu yerde de uyuklayan şişman 
bir kedi olacakmış gibi geldi. Şöyle bir bakındı salona. 
Güneşin içeri sızabileceği bir tane bile pencere yoktu. 
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Evet, salonda hiç pencere yoktu. Her yer beyaz ışık yayan 
lambalarla aydınlatılmıştı. Bunu ilk kez fark ediyordu 
Hâkim. Gözlerine inanamadı. Yutkundu. 

Kaptan devam ediyordu: 
“İnlerindeki ya da toprağın altındaki hayvanlar ba-

harda güneşe çıkmaya hazırlanırlarken...” 
Hâkim, içinden, ‘Kertenkeleler, karıncalar, hatta ayı-

lar bile benden daha şanslı!’ diye geçirdi. ‘Güneşe çı-
kacak zamanım mı var benim? Bir dava bitiyor, öteki 
başlıyor! Burada güneş var mı? Hayır yok!’

“... otlar boy atarlar. Çünkü Hâkim Bey, su bollaşır. 
Sular çoğalarak, coşarak kutlarlar baharı... ”

Hâkim, Kaptan'ın, suların ötesine geçmesine izin 
vermeyecekti. Yoksa bu duruşma ilerlemeyecek, dolayı-
sıyla bitemeyecekti de. Beş-on saniye içinde toparlandı. 
Sesini iyice kalınlaştırıp, sırtını iyice dikleştirdi. Yirmi 
beş yıllık, ciddi, çok ciddi, çok ama çok ciddi bir hâkim 
olduğunu hem kendine hem de Kaptan’a kanıtlarcasına, 
“Sayın Kâzım Kınalı,” dedi, “bu söylediklerinizin dava-
mızla hiçbir ilgisi yok. Doğa sevginizi uzun uzun an-
latmak istiyorsanız, bunu başka bir yerde yapın lütfen. 
Toparlanın ve toparlayın artık, mahkeme burası!” dedi.

“Evet evet,” diye onayladı Avukat Sebati Zorca. “Mah-
keme burası, doğasevenler kulübü değil!” 

Hâkim başıyla gönülsüzce onayladı Sebati Zorca’yı. 
Elbette Hâkim’in içinden geçenler bunlar değildi. Tam 
olarak istediği, Sayın Kaptan Halvar’ın kâh saçıyla kâh 
sakalıyla oynayarak uzun uzun maceralarını anlatmasıy-
dı. Hâkim de onu hayran hayran dinlemeliydi. Ama bu-
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rası bir mahkeme salonuydu, burada sohbet edilmezdi. 
Gerçekler, ah şu sıkıcı gerçekler yok muydu! 
Hâkim’in sert uyarısı ve şu davayı kazanmayı kafaya 

koymuş Avukat’ın kötü esprisi Kaptan Kâzım’ın canını 
çok sıktı tabii. Ama Kaptan moralini bozmadı. Kendini 
var gücüyle savunmaya kararlıydı. Suç işlemediğini, bü-
yük bir ihtiyacı giderdiğini ta içinde, en derininde hisse-
diyordu. Bir Viking kralı değildi elbette, ama Kaptan’ın 
da herkes gibi kendi adından oluşan bir krallığı vardı. 
Üstelik, Kaptan Kâzım Kınalı Krallığı’na yolu düşenlere 
–yoksa, onunla yola çıkanlara mı demeli?– krallığının ne 
kadar güzel olduğunu da göstermişti. Sıra bunu Hâkim’e 
anlatmaya gelmişti. Anlatacaktı, anlatmalıydı. Hâkim 
de insandı sonuçta. Karıncanın, otun, suyun anladığı 
şeyi Hâkim de anlardı. Anlayacaktı tabii!

Ah! Anlayacak mıydı acaba? 
Hâkim gerçekten buz gibi sert bir ses tonuyla konu-

şuyordu. Vapurun düdüğü bile Hâkim’in sesinden daha 
sıcaktı. Kaptan bazen kendini gerektiği gibi savunabile-
ceğinden şüphe ediyordu. Ama o bir kaptandı, mücade-
leciydi. Gençliğinde, büyük yük gemileriyle millerce yol 
almış, ne fırtınalar, ne kazalar atlatmış, ne büyük sabır 
sınavlarından geçmiş, her seferinde de karaya çıkmayı 
başarmıştı. Kaptan anlatmak için elinden geleni yapa-
cak, Hâkim de anlayacaktı. 

Evet, öyle olacaktı! 
Artık kendisinden bile ünlü olan sağ yanağını kaşıdı 

Kaptan. Hâkim’e, “Duygularımı anlatmama izin verin,” 
dedi sakince. 
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“Duygularınızı mı? Sizin duygularınızdan mahkeme-
ye ne? Aşkınızı mı ilan edeceksiniz?”

Avukat Sebati Zorca sırıtarak, “Öyle ya...” dedi, “mah-
kemeye ne!”

“Duygularım yüzünden buradayım Hâkim Bey! İnsa-
ni şeyler yüzünden...”

Hâkim, Kaptan’ı üstünkörü dinlemeye çalışıyordu. 
Ona bir kere gerçekten kulak verirse bu davayı sürdüre-
meyeceğinin farkındaydı. 

“Burada soruları biz sorarız, siz cevap verirsiniz, çok 
rica edeceğim!” dedi Hâkim. ‘Çok rica edeceğim!’ derken 
kendini her şeye hâkim bir Hâkim gibi hissetti ve azıcık 
rahatladı.

“İlk kez mahkemeye düşüyorum efendim,” dedi Kap-
tan. “Çok kötü bir duyguymuş. Siz böyle çıkışmaya de-
vam ederseniz, Avukat Bey böyle imalı imalı gülüp du-
rursa elimi kolumu nereye koyacağımı bilemem ama. 
Derdimi de anlatamam. Konuşmak için daha iyi bir yol 
olmalı, değil mi?” Sonra da gözlerini, ucunda iki küçük 
yumru olan burnuna doğru kaydırdı.

 “Şu anda yargılanıyorsunuz, farkındasınız değil mi 
Kâzım Kınalı? Buraya sohbet etmeye geldiğinizi mi sa-
nıyorsunuz siz? Duruşma salonlarında değil, kafelerde 
sohbet edilir,” dedi Hâkim, yine çok ciddi bir tavırla. 

“Sayın Hâkim, dinlerseniz, sinirlenmezseniz, ben 
zaten olan biteni anlatmaya çalışıyorum...” dedi Kaptan.

Hâkim’in gözleri, Kaptan’ın kırmızı patates burnuna 
doğru şaşılaşarak bakan gözlerine takıldı. Bakmamaya 
çalıştı. Ama baktı. Sonra bir daha baktı. Vikinglerin 
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küçük, zeki Viki’si nasıl parmağını burnuna sürterek 
düşünüyor ve sonunda, ‘Buldum!’ diyorsa, belki Kaptan 
da... Yok yok, Kaptan’da bu iş burundan değil yanaktan 
işliyordu. Kaptan yanağıyla hissediyor, yanağıyla düşü-
nüyordu. Artık dünya âlem biliyordu bunu!

Ah şu denizciler, bambaşka bir dünyanın insanlarıy-
dı! Tuzun, balığın, yosunun, suyun, ay ışığının, gündo-
ğumunun, günbatımının, yıldızların, sert dalgaların, 
fırtınaların, ılık rüzgârların, karaya varma sevinçleri-
nin... Meğerse Hâkim ne çok severmiş denizi, denizcile-
ri! Mahkeme salonunda bir tane bile pencere olmadığını 
yeni fark ettiği gibi bunu da yeni fark etmişti.

Kaptan hem cesur, hem kendince haklı, hem komik, 
hem şaşkın, hem de kibardı. Hâkim, Kaptan’la dost ol-
mayı öyle çok isterdi ki! Ne çok konuşur, ne çok gülerler-
di karşılıklı! Hatta belki küçük bir tekne kiralar, o ada 
senin bu ada benim gezip dururlardı. Belki de, evet evet, 
Cebelitarık’ı geçip Atlas Okyanusu’na giderlerdi. ‘Hiç 
okyanus görmedim ben,’ diye içinden geçirdi Hâkim. 
‘Küçük bir tekne bile yeter bize. Dağ gibi adam Kaptan, 
güvenirim ona. Ah Halvar, çocukluk arkadaşım benim!’

Hâkim sahiden çok yorgundu. Ve belki de tüm can-
lılardan çok onun güneşe, denize ihtiyacı vardı. Ama 
yıllardır kendisinin bir canlıdan çok bir hâkim oldu-
ğunu düşündüğünden, bu ihtiyacı erteleyip duruyordu. 
Hâkim olmak için insan olmak gerektiğini, insanların 
da canlı olduğunu herkes bilir ama... Hâkim’in durumu 
biraz karışıktı. Şöyle ki:

Hâkim’in içinde bir Otomatik Hâkim vardı ve Hâkim, 
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işlerin hızlıca yürümesi için kontrolü sık sık ona bırakır-
dı. İşte tam da şimdi Otomatik Hâkim’e her zamankin-
den fazla ihtiyacı vardı. Hayallerinde Kaptan’la birlikte 
ılık mayıs güneşinin altında Atlas Okyanusu’na açılmış, 
gökyüzüne bırakılmış bir uçan balon gibi hafiflemişken, 
gerçekte hâlâ adliye binasında, duruşma salonunda, 
önünde bir tomar dosyayla, kafasında yapılacak işlerin 
ağırlığıyla kürsüde oturuyordu. 

Kaptan’ın duruşmasının dışında, bugün gireceği yedi 
duruşma daha vardı. Otomatik Hâkim duruma hemen 
el koymazsa, hayalinde açıldığı o okyanuslarda ilelebet 
kalır, karaya bir türlü çıkamazdı. Bugün bitmez, bir 
türlü akşam olmazdı. Kendi içinde verdiği büyük mü-
cadeleden sonra, Otomatik Hâkim, Hâkim’den kontrolü 
devraldı: 

“Cevap verin şimdi Sayın Kınalı: Kaptanlığını yaptı-
ğınız, 07:10 seferini yapmakta olan Üsküdar-Eminönü 
vapurunu, 10 Mayıs sabahı kaçırdınız mı, kaçırmadınız 
mı?”

“Neden kaçırayım Sayın Hâkim? Korsan mıyım ben?”
“Benzemiyor değilsiniz hani... Göreceğiz bunu! Gö-

receğiz!”
“Kimi zorla tutmuşum, kimden ne istemişim, ne al-

mışım acaba Hâkim Bey? Para mı, pul mu, altın mı? Ma-
yıs güneşini çalmış olabilir miyim acaba?”

Otomatik Hâkim sadece istediği cevapları dikkate 
alır, diğerlerini duymazdı.

“Yeniden soruyorum Sayın Kınalı: Vapuru kaçırdınız 
mı, kaçırmadınız mı?”








