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O koy onlar için neden bu kadar önemliydi? 
Sonuçta evleri, mahalleleri, güzel bahçeleri vardı. 

Kafasında yeni sorular oluşmaya başladı. Değer miydi 
birbirlerini incitmeye? Bunu eve gidince annesine sormak 

istedi. Ne de olsa büyükler her şeyi bilirdi. Ne sıkıcı 
değil mi? Her şeyi bilince merak edecek ne kalır?

Kimdi kıyının ‘gerçek’ sahipleri? Kahramanlarımız B, Z 
ve G mi? Yoksa onlar kıyıda oyun kurmadan önce burada 

yaşayanlar mı? Peki, bir yerin ‘sahibi’ olunabilir miydi? 
Üç çocuğun, bir kıyıyı kendilerine yer edinmesiyle başlayan 

hikâyeleri, bir gün, ’yeni gelenlerle’ yeniden şekilleniyor. 
Bu yaz, genç kahramanlarımızı hayata ve birlikte yaşamaya 

dair bambaşka sorular ve eğlenceli keşifler bekliyor…

Romanlarıyla tanınan Barış İnce, ilk kez çocuklar ve 
gençler için yazdı! Yazar, uzun öykü tadındaki bu kitabında 

genç okurları hem güldürmeye hem paylaşmak üzerine 
düşünmeye davet ediyor.
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Kıyıdaki
Çocuklar

BARIŞ İNCE



BARIŞ INCE
1982’de İzmir’de doğdu. İlköğrenimini İzmir Mustafa Reşit 
Paşa İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini İzmir Karşıyaka 
Anadolu Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde 
İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisans 
yaptı. Uluslararası ekonomi dergisi BusinessWeek’te 
muhabirliğe başladı. 2007 yılında BirGün gazetesinde 
editör olarak işe girdi. Bu gazetede haber müdürlüğü, yazı 
işleri müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. BirGün Pazar’da 



öyküleri yayımlandı. 2013 yılında Çağdaş Gazeteciler 
Derneği, 2014 yılında ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından Yılın Başarılı Gazetecisi Ödülü’ne layık görüldü. 
Neye Göre adlı bir tiyatro oyunu kaleme alan yazarın Bavul 
Dergi’de öykü ve denemeleri, BirGün gazetesinde makaleleri 
yayımlanmaktadır. 2017 yılında Çelişki, 2018 yılında Sarsıntı 
adlı romanları yayımlayan İnce, Sarsıntı’yla 2019 Melih 
Cevdet Anday Edebiyat Ödülü’nü kazandı. Hamburger 
Stiftung bursuyla Almanya’da yaratıcı yazı üzerine çalıştı. 
İstanbul, İzmir ve Berlin’de yazı atölyeleri düzenledi. Yedi 
Yetmiş adlı bir çocuk edebiyatı dergisi çıkaran Barış İnce, 
yediden yetmişe herkes için düşler kurmaya devam ediyor. 





Büyümeyen çocuklara…
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1

Kitabı açtın, yepyeni bir dünyanın kapısını araladın. Hoş 
geldin! Durma, gir içeri. Bu dünya bir başka, baştan uya-
rayım da… 

Tableti, telefonu, bilgisayarı bir kenara bırak. Yaslan 
arkana. Rahat mısın? Arkana yastık getireyim mi? Uzan-
dın mı, oturdun mu, ne yaptın? En rahat nasılsan öyle oku 
bu kitabı. Kıyıdaki çocuklarla tanışırken kimse bizi rahat-
sız etmemeli. 

Evde kim var? Herkesi uyar! 
Çünkü kıyıdaki çocuklar rahatsız edilmekten hoşlan-

mazlar. 
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Seni önce B ile tanıştıracağım. “O nasıl isim?” deme. Kı-
yıdaki çocuklar asla gerçek adlarını kullanmazlar. Adları-
nın ilk harfiyle kendilerini tanıtırlar. Onlar öyle istiyorsa 
öyledir. Kim kendisine ne denmesini istiyorsa, o denir. 

Biliyorum, merak ediyorsun, kim bu kıyıdaki çocuklar 
diye… Heyecanlısın, onların düş dünyasına bir an önce 
girmek istiyorsun. Çok mu konuşuyorum ben? Belki de, 
‘Sus artık,’ diyorsun içinden. 

O zaman sana kıyıdaki çocuklardan bahsedeceğim. B, 
G ve Z’den…

B denizden çıktı, içi kumla dolmuş havluyu yerden alıp 
silkti. Kumları iyice temizledikten sonra, “Siz girmiyor 
musunuz?” diye sordu yanındakilere. “Deniz bugün dal-
gasız.” 

Saçlarını kuruladı B. Sular bedeninden akmaya devam 
ediyordu. Geniş omuzlarındaki güneş lekeleri artmasın 
diye iyice kurulanmalıydı. Sıra bacaklarına geldiğin-
de, kimsenin sorusuna yanıt vermemesine sinirlenmeye 
başladı. “Konuşsana, kertenkele suratlı!” diye bağırdı. 
B’nin kastettiği Z olmalıydı. 

Kertenkele suratlı. Bu tarz yakıştırmalara bozulurdu 
Z, fakat B’ye kızmak aklının ucundan geçmezdi. Bu ıssız 
koyu ele geçirdilerse, B sayesindeydi. B onlara yeni bir 
yurt, yeni bir yuva vermişti. İstedikleri gibi denize girebil-
dikleri, ateş yakabildikleri, kimsenin camını çerçevesini 
indirmeden top oynayabildikleri, günlerini özgürce ge-
çirebildikleri bir koy. Sadece kendilerinin bildiği bir yer. 
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Z çelimsiz olduğu için ateş yakmaya yardım edemezdi, 
odun kıramazdı. Sazlıklardan sal yapıp denize açılamaz-
dı. Olası tehlikelere karşı koyu koruyamazdı. Issız koya 
inerken B ve G çalılara tutunurdu, ama Z’nin kuvveti 
yoktu. Aşağıya doğru bir top gibi yuvarlanırdı. Üstelik 
her inişin bir de çıkışı vardı. Dik yamaçtan çıkmak zordu. 
B ve G için bu sorun olmazdı ama Z bir türlü tırmana-
mazdı. Kollarıyla kendini yukarı çekmek tam bir eziyetti. 
Neyse ki B vardı. B’nin kimi zaman Z’yi sırtına aldığı bile 
olurdu. Böyle birine kızmak yersizdi. Varsın ona kerten-
kele desindi.

“Sincaplar neden gitti?” diye sordu Z. 
“Ne bileyim ben neden. Gittiler işte, yeter artık, sor-

ma.” B hiddetliydi. Bu sorudan bıkmış gibiydi.
“Ne çok soru soruyor bu çocuk,” diye B’ye katıldı G. 

“Büyü oğlum biraz, büyü artık.” 
 Z elinin terini şortuna sildi ve G’ye dönerek, “Büyük-

ler soru sormaz mı ki?” dedi.
“Sormaz.”
G’nin bu net yanıtı Z’yi şaşırtmaya yetti. 
“İyi de neden?”
“Çünkü büyükler tüm cevapları bilirler.”
“Her sorunun cevabını mı?”
“Evet, inanmazsan annene bir soru sor.”
“Sorularım bitecekse büyümek istemiyorum,” dedi Z, 

elindeki tahta parçasıyla kumda şekiller çizdi. 
Kıyıdaki çocuklar bu koyu ele geçirdiklerinden beri 

sincaplar gelmez olmuştu. Z buna fena halde içerliyordu. 
Her gün elinde cevizlerle koya geliyor, bodur ağaçların 
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altına gizli gizli cevizleri yerleştiriyor, sincapların gele-
ceği günü bekliyordu. 

“Kesin sesinizi ve sipere girin hemen!” diye bağırdı B. 
Z ve G bu komuta alışkındı. Koyun sağ tarafındaki 

sazlıkların arkasına kazdıkları çukura girmişlerdi bile. 
Çukurun hemen önüne çuvallar koymuştu B. İçlerini de 
kumla doldurmuştu. Bu siperleri bir savaş filminde gör-
müş, filmi internette yeniden bulmuş, sahneleri bir geri 
bir ileri alarak filmdeki siperin aynısını yapmıştı. 

“Bu bir korsan gemisi,” dedi B, kararlı bir şekilde. 
Gözleri ışıl ışıldı. Sanki hep bu ânı bekliyordu. Evet, o bir 
komutandı. Adeta bunun için yaratılmıştı. Sarıya çalan 
kumral saçları, kuruyunca güneşin de etkisiyle parlıyor-
du. Denizde geçirdiği vakitlerle genişlemiş göğüs kafesi 
ona daha da heybetli bir görünüm veriyordu. Komutan 
olmak için yaratılmıştı B ve o ne dese yapılırdı. 

G ve Z, B’nin emirlerini sorgusuz yerine getirdiler. 
Siperin içine girdiler, ellerine sazlardan yaptıkları içi boş 
çubukları aldılar ve evden getirdikleri raptiyeleri birer 
kurşun gibi cephaneliğe yerleştirdiler. Tehlike ânında 
çubuklara var güçleriyle üfleyecek, raptiyeleri nefesleri 
yettiği kadar uzağa atarak korsanları kaba etlerinden 
vuracaklardı. Plan buydu. Ancak bu güne kadar bu plan 
hiç uygulanamadı. Çünkü korsanlar kıyıya yanaştığında, 
küçük askerlerimizden çok korktukları için olsa gerek, 
sahile çıkmadan geri dönüyorlardı. Ya da kıyıdaki çocuk-
lar böyle olduğuna inanmak istiyordu. 

Z bu kargaşaya alışmıştı. Komutları harfiyen yerine 
getirmekten de garip bir haz duyardı. Sonuçta bu koy 
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onların yeni yuvasıydı ve yuva korunmalıydı. Z bu görev-
deyken kendisini büyümüş hissediyordu. Büyüdüğünü 
hissettiği ender anlardan biri… Yine de kafasını meşgul 
eden bir şeyler vardı. Gelen balıkçıları korsan olarak gör-
meyi bir türlü başaramıyordu. 

“Hani nerede?” diye sordu Z.
B bu soruya hep söylenerek yanıt verirdi, yine öyle 

oldu: 
“Kör müsün, orada kapkara bir gemi ve kürek çeken 

onlarca insan var. Yelkenlide de kurukafa var! Değil mi 
G?”

“Evet şef!” diye bağırdı G. 
“Ama…” dedi Z. “Bu daha çok sandala benziyor. Hani 

baharda, parktaki gölette annemlerle bindiğimizden... 
Babam hayattaydı, o çekmişti kürekleri. Hatta siz de gel-
miştiniz, hatırlasana...”

B bu soru karşısında duraksadı. Z’yi üzmenin sırası 
değildi. Ona düzgün bir yanıt vermesi gerektiğini bili-
yordu: 

“Gördüklerin seni yanıltabilir, Z. Bu sözlerin bizi zayıf 
düşürebilir. O yüzden sen beni dinle en iyisi.” 

“Nasıl yani?”
“Gelenin bir sandal olduğunu düşünürsek, düşmanı 

küçümsemiş oluruz. O zaman da zayıf düşeriz. Rahat 
davranır ve gerekli savunmayı yapamayız. İyi savaşçılar 
düşmanı her zaman olduğundan büyük görürler. İyi bak, 
sandal dediğin o korsan gemisinde ayakta duran kişinin 
elinde bir kanca var!”

“Kanca mı?” dedi Z. “O daha çok termosa benziyor. 
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