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Tekne

Küçük Kaptan bir kum tepesinin üstünde yaşıyordu. Bir 
evde ya da kulübede değil de, bir teknede.

Sert bir fırtınada, apartman yüksekliğinde bir dalga 
tekneyi denizden koparıp kum tepesinin üstüne fırlat-
mıştı. Ve tekne sağlam bir kaya gibi orada kıpırdamadan 
öylece duruyordu. Başka yolcusu var mıydı, kimse bil-
miyordu. Kamaradan sadece büyük şapkalı küçük bir 
erkek çocuğu çıkmıştı. 

“Sen de kimsin?” diye sormuştu liman sakinleri.
“Kaptanım ben,” demişti çocuk.
“Söyle bakalım, Küçük Kaptan,” demişti limanın Ak-

sakallı Gemicisi, “nereden geliyorsun böyle?”
“Tekneden,” demişti Küçük Kaptan.
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“Peki teknen nereden geliyor?”
Ama Küçük Kaptan omuz silkip tekrar kamarasına 

girmişti.
İşte o zamandan beri kum tepesinin üstünde yaşıyor-

du.
Güneş çıktığında teknenin kıç tarafına uzanıp güneş-

lenir, ay çıktığındaysa baş tarafa gidip bakırdan trompe-
tini öttürmeye başlardı.

Trompetin sesi aşağılara, limana kadar giderdi.
Ta-ta-ra-taaa.
“İnsanın içini sızlatıyor,” derdi liman sakinleri.
Ama Aksakallı Gemici’nin hoşuna giderdi. Kimse bu 

gemicinin nereden geldiğini bilmezdi, çünkü soruldu-
ğunda hep, “Bir deniz kazasından,” derdi.

Günün birinde, kum tepesine giden dik patikayı tır-
manıp çocuğa sordu:

“Bizimle birlikte yaşamak istemez misin?”
Başını iki yana salladı çocuk.
“Neden peki?”
“Ben teknemde kalmak istiyorum.”
“Ama teknen çalışmıyor ki.”
“Tamir edeceğim.” 
“Peki tamir ettikten sonra tekrar denize nasıl indire-

ceksin?”
“Bekleyeceğim,” dedi çocuk. “Tekrar fırtına çıkması-

nı ve yine büyük bir dalganın bu sefer tekneyi tepeden 
alıp denize bırakmasını bekleyeceğim.”

“Vay canına,” dedi Aksakallı Gemici ve piposundan 
bir nefes çekti.
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“Peki denize indiğinde nereye gitmeyi düşünüyor-
sun?”

“Büyük Büyüme Adası’na.”
“Bu adanın görülecek nesi varmış?”
“Bilmem,” diye fısıldadı çocuk. “Ama bu adaya gidip 

bir gece kalanlar ertesi sabah büyümüş olarak uyanı-
yorlarmış.”

“Vay canına!” dedi Aksakallı Gemici. “Emin misin?”
“Evet,” diye başını salladı Küçük Kaptan. “Burada bü-

yümek için çok uzun zaman beklemek gerekiyor.”
“Doğru, çok uzun,” dedi gemici başını sallayarak. 

“Peki bu adanın nerede olduğunu biliyor musun?”
“Hayır,” dedi Küçük Kaptan. “Yerini bulmaya çalışıyo-

rum. Ama önce teknemi tamir etmem lazım.”
Aksakallı Gemici evine döndü. Küçük Kaptan seyyar 

arabasını çıkarmak için kamaraya girdi. Arabası eski 
bir sandıktan yapılmıştı ve iki tekerleği vardı. Ancak te-
kerleklerin biri bisiklet, diğeriyse laterna tekerleği oldu-
ğundan yamuk yamuk gider, gacır gucur sesler çıkarırdı. 
Arabayla limana her gidişinde kasabanın sokakların-
dan geçerken kasaba sakinleri “Küçük Kaptan geçiyor,” 
derlerdi. Arabanın sesini tanıdıklarından geçenin kim 
olduğuna bakmalarına gerek bile kalmazdı.

Küçük Kaptan sokakta bulduğu her şeyi arabasında 
toplardı. Soba borusu, halat, lazımlık, demir tel parçası, 
sandalye ayağı, bisiklet zinciri, abajur, yamuk bir çivi, 
hortum, bir tutam yün, kırık bir ayna, demir para, eski 
bir ayakkabı teki, iki vidalı bir raf ve bir balık ağı.

Günün birinde, düdüklü bir çaydanlıkla eski bir kü-
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vet bulunca yeni bir makine yapmaya yetecek kadar 
malzemesi olmuştu. Dili dışarıda, bulduğu malzemeleri 
çakmaya, kesmeye, düzeltmeye ve birleştirmeye koyul-
du. Bu makinenin fırtınadan daha güçlü olması gereki-
yordu.

Bu arada Aksakallı Gemici’den Küçük Kaptan’ın git-
mek istediği adayı duyan liman kasabasının çocukları 
cümbür cemaat koşarak tepeye tırmandılar. Teknenin 
güvertesine çıkarak hep bir ağızdan, “Küçük Kaptan, biz 
de bir gecede büyümek ve güçlü olmak istiyoruz. Seninle 
gelebilir miyiz?” diye sordular.

“Tabii,” dedi Küçük Kaptan, “ama teknenin tamiri-
ne yardım ederseniz sevinirim.” Bunun üzerine Dimi, 
Tombul Üzüm, Marinka ve diğer çocuklar hep birlikte 
işe giriştiler. Küveti teknenin kıç tarafına, makinenin 
koyulacağı yere taşıyıp Küçük Kaptan’ın verdiği görevler 
doğrultusunda çakmaya, kesmeye ve vidalamaya başla-
dılar. Kömür sobası oraya, sandalye ayağı buraya, bisik-
let zincirini tak, hortumu bağla. Buhar kaçırmasın diye 
de küveti ters çevirdiler. Bir süre sonra Korkak Toni bile 
yardıma geldi. Üst üste geçirilmiş altı kovadan oluşan 
bacanın takılmasına yardım etti. 

“Sağ olun,” dedi Küçük Kaptan.
“Yola ne zaman çıkıyoruz?” diye sordu Tombul Üzüm.
“Büyük bir dalga geldiğinde,” dedi Küçük Kaptan. 

“Ama önce pervaneyi takmamız lazım.”
Tam yine işe koyulacakları sırada, birilerinin kumul-

lardan seslendiğini duydular. Çocuklarını aramaya çık-
mış olan anne ve babalardı bunlar; okul vakti gelmişti.



Öğretmenleri önde, dik patikadan büyük adımlarla 
tepeye çıkıyorlardı. Öğretmen öfkeyle elindeki sopayı 
sallıyordu...
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Büyük Dalga

Öğretmenin peşinde dik patikayı tırmanırken anneler-
le babalar nefes nefese kalmıştı. Tepeye vardıklarında 
seslenmeye başladılar: “Dimiii! Marinkaaa! Çabuk eve! 
Okula geç kalacaksınız!”

Ve öğretmen sopasıyla tekneye vurdu.
Çocuklar küpeşteden sarkarak anne-babalarına geri 

seslendiler: “Okula gitmemize gerek yok artık. Biz Bü-
yük Büyüme Adası’na gidiyoruz, orada her şeyi bir gece-
de öğreneceğiz. Sonra da büyümüş olacağız!”

“Böyle saçma bir şeyi hayatımda ilk kez duyuyorum!” 
diye bağırdı öğretmen sert bir ses tonuyla.



“Bunu kim anlattı size?”
“Küçük Kaptan,” dedi çocuklar hep bir ağızdan.
“Bak sen, bak sen,” dedi öğretmen. Yüzü pancar gibi 

kızardı. “Peki neredeymiş bu ada?”
“Bilmiyoruz!” dedi çocuklar. “Arayacağız.”
“Ben size bu adanın nasıl aranacağını gösteririm şim-

di!” diye bağırdı öğretmen. Bir sıçrayışta tekneye çıkıp 
sopasıyla çocukları aşağıya kovaladı. “Ben size bu ada 
neredeymiş göstereceğim! Hadi bakalım, doğru okula!”

Çocuklar üzgün üzgün okulun yolunu tuttular. Ama 
Korkak Toni yanlarında değildi; korkudan teknenin am-
barına saklanmıştı.

Küçük Kaptan küpeşteye dayanıp çocukların arka-
sından baktı. Onun okula gitmesi gerekmiyordu; ne 
öğretmen ne de çocukların anne-babaları ona bir şey 
diyebilirdi.

Hatta kimsenin ona bir diyeceği yoktu. Bakırdan 
trompetini çıkarıp bir deniz şarkısı çalmaya başladı:
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Ah deniz, vah deniz
kaldım buralarda sensiz.
N’olur al beni yine yanına,
Gönderiver büyük bir dalga.
Şarkı bitince Küçük Kaptan’ın aklına birden yapması 

gereken pervane geldi. Dalgalardan daha güçlü, bronz-
dan bir pervane yapmalıydı. Bakırdan trompetini yanı-
na alıp seyyar arabasıyla kasabaya indi. Şapkasını yere 
koyup trompetini öttürmeye başladı.

Ta-ta-ra-taaa.
Kasaba sakinleri etrafına toplanıp onu dinlemeye 

başladılar. Küçük Kaptan öyle dokunaklı çalıyordu ki 
trompetin sesi kulaklardan girer girmez doğruca kalp-
lere gidiyordu. Çaldığı şarkılar günün sevilen parçaları 
değil, engin denizleri, neşeli denizkızlarını ve kederli 
martıları anlatan şarkılardı. Ve şarkı aralarında “Çalgı-
cıya yardım!” diyerek para toplamaya çalışıyordu.

Aradan bir saat geçtiğinde, şapkasında bir sürü bo-
zuk para birikmişti. Paraları arabaya boşaltıp bir iki so-
kak ileride tekrar çalmaya başladı, ta ki arabada bozuk 
paradan bir tepe oluşuncaya kadar.

İşi bittiğinde dikkatlice teknesine döndü.
Okuldan çıkar çıkmaz çocuklar yine tepeye çıktılar. 

“Çalı çırpı toplayın,” dedi Küçük Kaptan, “bu paraları 
kızgın ateşte eritmemiz lazım.” 

“Neden?” diye sordu çocuklar hep bir ağızdan.
“Pervane yapmak için,” diye yanıt verdi Küçük Kaptan.
Çocuklar kumsalda buldukları tahta parçacıklarını 

getirdiler. Küçük Kaptan paraları derin bir çelik tence-
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reye koydu. Ateş harlandıkça tava güneş kadar parlak 
bir hal aldı. Tombul Üzüm ve diğerleri ateşin etrafında 
dans ederken Küçük Kaptan kumdan bir pervane kalıbı 
yaptı.

“Yaşasın!” diye bağrıştı çocuklar; çünkü bozuk pa-
ralar erimiş, tavanın içinde ta-ta-ra-taaa der gibi fokur 
fokur fokurdayan kızgın bir sıvı oluşmuştu. 

Küçük Kaptan yedi tutacakla tavayı ateşten alıp için-
deki kızgın sıvıyı kumdan pervane kalıbının içine bo-
şalttı. Çocuklar kızgın sıvıdan sıçrayan kıvılcımlardan 
ürküp geri çekildiler. Hâlâ ambarda gizlenen Korkak 
Toni ise kapak aralığından olanı biteni izliyordu.

Aksakallı Gemici geldi yanlarına. Kaynar sıvının so-
ğuyup soğumadığını kontrol etmek için kalıbın içine tü-
kürdü. Cızırdama sesi gelince, “Ütü gibi kızgın bu daha,” 
dedi. Ama bir saat sonra pervane hazırdı.

Kumları eşeleyip pervaneyi çıkardılar. Aksakallı Ge-
mici güneşte pırıl pırıl parlayan aleti piposuyla tıklatıp, 
“Denizkızı gibi şarkı söylüyor,” dedi. Ardından hep bir-
likte pervaneyi tekneye monte edip boyayla teknenin 
adını tazelediler: Hiçbatmaz.

“Belki dönerken hepsini yanında getirirsin,” dedi Ak-
sakallı Gemici.

“Kimleri?” diye sordu Küçük Kaptan.
Ne var ki Aksakallı Gemici cevap vermeden limana 

döndü. Küçük Kaptan’ın teknesi kalkışa hazırdı. 
Tekneyi tepeden alıp denize bırakacak olan büyük 

dalgayı beklemekten başka yapılacak bir şey kalmamıştı 
geriye. “Bize haber verecek misin?” diye sordu çocuklar. 
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“Evet,” dedi Küçük Kaptan.
Ama annelerle babalar yine gelip çocukların kolların-

dan tuttular, onları sürükleye sürükleye eve götürdüler. 
Küçük Kaptan’la denize açılmaları yasaktı. Büyük Büyü-
me Adası diye bir yer yok, dediler.

Küçük Kaptan küpeşteye dayanmış, arkalarından 
bakarken birden rüzgâr çıktı. Gitgide daha sert esmeye 
başlayınca Küçük Kaptan buhar kazanının altını yaktı. 
Rüzgâr kazanın ateşinde uğuldadı, altı kovalı baca sar-
sıldı. Gece yarısı dalgalar havlayan köpekler gibi kum 
tepesine saldırmaya başladılar.

Büyük dalga gelecek, diye düşündü Küçük Kaptan. 
Teknenin kıç tarafına gidip çocuklara haber vermek için 
trompet çalmaya başladı. Ama çocuklar sıcacık yatak-
larında derin uykuya dalmış, rüyalarında adaya çoktan 
varmışlardı. Tombul Üzüm ve Marinka hariç. Onlar 
yataklarından sıçrayıp evden çabucak çıktılar. Pijama-
ları fırtınada uçuşuyor, dalgaların köpükleri yüzlerine 
çarpıyordu. Islak kumlarda yalınayak koşarak kum te-
pesine gittiler. 

“Geliyoruz!” diye bağırdılar.
Ama kulakları sağır eden bir gürültü bütün sesle-

ri bastırdı. Denizde, ta uzaklarda kabaran, gökdelen 
yüksekliğinde bir dalga tam Tombul Üzüm ve Marinka 
küpeşteye tutundukları sırada tekneyi kum tepesinden 
alıp denize sürükledi.

Çalkalanan, vahşi denize...
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Silikuu Limanı

Dalgalar vahşi hayvanlardan daha kötüydüler. “Hiçbat-
maz mı? Birazdan görürsün batar mı batmaz mı!” der 
gibi kükreyerek tekneye saldırıyorlardı. Küçük Kaptan 
dümenin başındaydı. Bacakları açıktı. Sanki ayakkabıla-
rı güverteye çivilenmiş gibi duruyor, hiçbir şey demeden 
sadece tekneyi kullanıyordu.

Tombul Üzüm ve Marinka ise hâlâ küpeşteye tutun-
muş duruyorlardı. Pijamaları bayrak gibi dalgalanıyor-
du.

“Hiçbir şey tayfalar!” diye seslendi Küçük Kaptan. 
“Ateşi harla, ileri!” Tombul Üzüm birden gülmeye baş-
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ladı. Yüzündeki köpükleri sildi, korkmuyordu artık. 
Marinka'yla birlikte teknenin kıç tarafına giderek yan-
makta olan ateşe kömür atıp karıştırdılar.

Altı kovalı bacadan yoğun duman bulutları yükseldi; 
makine fırtınadan daha fazla uğuldamaya, pervane dal-
galardan daha vahşi kükremeye başladı. Böylece tekne 
üç çocuk denizciyle birlikte fırtınada kendine yol açıp, 
deniz sakinleşinceye, güneş gökyüzünde yükselinceye 
kadar uzaklara açıldı.

Birden ambarın içinden biri kapağa güm güm vurma-
ya ve ağlamaklı bir sesle, “Eve gitmek istiyorum,” diye 
bağırmaya başladı.

Küçük Kaptan fırtına cıvatalarını söküp ambarın ka-
pağını açınca, Korkak Toni’nin beyaz yüzü ortaya çıktı 
ve anında kızarıverdi.

“N'olur boğulmayalım,” dedi Korkak Toni.
Deniz uçsuz bucaksızdı.
“Yok, boğulmayız,” dedi Küçük Kaptan.
“Oo kahraman denizci, hangi rüzgâr attı seni buraya 

böyle?” diye sordu Tombul Üzüm.
Ama Marinka, “Rahat bırak çocuğu, o da güverteyi 

paspaslar,” diye araya girdi.
“Evet,” dedi Küçük Kaptan. “Korkak Toni kaçak yolcu 

olduğu için ceza olarak güverteyi paspaslayacak.”
“Peki ben de gelebilir miyim?” diye sordu Korkak 

Toni. “Şu çocukların bir gecede büyüdüğü adaya?”
“Mümkün değil,” dedi Tombul Üzüm. “Senin adaya 

çıkman yasak. Teknede kalıp ortalığa göz kulak olacak-
sın.”
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Dört gün boyunca yol aldılar. Korkak Toni güverteyi 
paspasladı, Tombul Üzüm ateşi harladı, Marinka krep 
pişirdi. Bazen kreplerden biri denize düşüyor, o zaman 
iki morina balığı belirip düşen krepi yiyordu. Ama Kü-
çük Kaptan dümenin başından ayrılmadı. Bacakları 
aralık, gözleri ufuktaydı.

Geceleri kamarada uyudular. Yan yana hamaklarda 
ve hafifçe sağa sola sallanarak. Korkak Toni, “Eve gitmek 
istiyorum ben,” diye ağlamaya başladığında Marinka, 
“Gürültü yapma, sulu göz!” diye çıkışıyordu.

Ama Küçük Kaptan dümenin başından ayrılmadı. 
Bacakları aralık duruyor, yıldızlara bakıyordu.

Beşinci gün, Marinka direğe tırmandığında, (bunun 
için Üzüm fazla tombul, Toni ise fazla korkaktı) “Kara 
göründü!” diye bağırdı.

“Oraya gidiyoruz,” dedi Küçük Kaptan. Böylece Sili-
kuu Limanı’na vardılar. Diğerleriyle birlikte karaya çık-
masına izin verilen Korkak Toni gerçek bir denizci gibi 
kollarını sallaya sallaya arkalarından yürüdü.

Silikuu sakinleri papağana benziyordu; kırmızı, yeşil 
ve sarı renkte giysileri vardı.

“Ne kadar güzel,” dedi Marinka.
Küçük Kaptan trompetini çıkarıp çalmaya başladı. 

Tombul Üzüm elinde bir şapkayla ortalıkta dolaşırken 
Marinka şarkı söyledi:

İyi hayvandır papağan,
Güzel hayvandır papağan,
İstersen okşayabilirsin,
Kafesinin parmaklıkları arasından.



Şarkı bitince kalabalık alkışlamaya, şapkaya para 
atmaya başladı. O kadar çok para toplandı ki Tombul 
Üzüm’e yeşil bir ceketle kırmızı bir pantolon, Marinka’ya 
kelebek kadar güzel bir elbise ve Korkak Toni’ye de ucuna 
çıngırak takılı, uzun kuyruklu bir şapka aldılar. “Böylece 
kaçmaya kalkışırsanız duyarız,” dedi Tombul Üzüm.

Küçük Kaptan, Büyük Büyüme Adası’nın nerede ol-
duğunu sormak için gemicilerin uğradığı kahveye gitti. 
Kahvedeki iriyarı beş denizci Küçük Kaptan’la alay edip 
kahkahalarla güldüler. Kahvenin üstündeki pansiyon-
dan kahkahaları duyup aşağıya inen yaşlı fener bekçisi, 
Küçük Kaptan’ın Büyük Büyüme Adası’nı aradığını öğre-
nince gülmek yerine onu yukarıya çıkarıp engin denizi 
işaret ederek “İşte orada,” dedi. “Buradan üç gün uzak-
lıkta, geceleri fener kandilinin aydınlattığı taştan Ejder 
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Kapısı’nın olduğu yerde. Adaya varmak için bu kapıdan 
geçmek gerekir. Ama sen en iyisi buradan geri dön, çün-
kü Ejder Kapısı’ndan geçemezsin.”

“Neden peki?” diye sordu Küçük Kaptan.
“Bu kapı sadece geceleri taştandır,” dedi yaşlı bekçi. 

“Ama o zaman da orası öyle karanlık olur ki teknen taş-
lara çarpıp parçalanır.”

“Peki ya gündüzleri?” diye sordu Küçük Kaptan.
“Gündüzleri,” dedi yaşlı bekçi, “gündüzleri oradan 

geçemezsin.”
“Neden peki?” diye sordu Küçük Kaptan tekrar.
“Kapı gündüzleri taştan değil de ondan.”
“Ah,” dedi Küçük Kaptan. “Neden yapılma peki? Ej-

derha’dan mı?”
Ama yaşlı bekçi cevap vermeyip arkasını döndü. 
“Buradan geri dön,” dedi yalnızca.
Küçük Kaptan teşekkür edip aşağıda onu beklemekte 

olan diğerlerinin yanına gitti.
“Yolu öğrendin mi?” diye sordular.
“Evet,” dedi Küçük Kaptan.
Sonra seyyar arabayla alışverişe çıktılar. Kömür, on 

bidon su ve krep yapmak için on çuval un alıp arabaya 
yüklediler ve arabayı Korkak Toni’ye ittirdiler.

Yarım saat sonra Hiçbatmaz, güvertesinde bir kele-
bek, bir papağan ve şapkası çıngıraklı bir paspasçıyla 
birlikte limandan demir aldı. 

Küçük Kaptan bacakları aralık bir şekilde dümenin 
başına geçip Hiçbatmaz’ın yönünü güneş battığında fe-
nerin aydınlattığı yöne çevirdi.








