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Martılarımın Adları 
Tahir ile Zühre
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AYŞE SARISAYIN
İstanbul’da doğdum, her yanı kitaplarla dolu bir evde 
büyüdüm. Çocukluğum, babamın anlattığı Cimbil Fare 
masallarını dinleyerek geçti. Okumayı öğrendikten sonra 
yaşayacağım serüvenleri kendim seçmeye başladım; 
kimi gün Pal Sokağı Çocukları’ndan biri oldum, kimi 
gün Küçük Prens. Kimya mühendisliği ve işletme eğitimi 
gördüm, uzun yıllar bir ilaç şirketinde çalıştım, evlendim, 
çocuk büyüttüm ama okumaktan hiç vazgeçmedim. 
Önceleri yetişkinler için yazdım, Almancadan çeviriler 
yaptım. Artık çocuklar için de yazıyorum, çünkü 
hayatımıza renk katan sevimli hayvan dostlarımızın 
hikâyelerini çocuklarla paylaşmak istiyorum.
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Bundan birkaç yıl önceydi. Ayşe bir çocuk kitabı yazar-
ken yanlışlıkla bilgisayar klavyesinin üstünde gezinmiş, 
bir-iki satırı yanlışlıkla silmiş, yine yanlışlıkla birkaç harf 
eklemiştim yazdıklarına…

İstemeden tabii, inanın istemeden, yanlışlıkla! Herkes 
hata yapabilir, öyle değil mi?

Vay, sen misin hata yapan! Yaptıklarımı bire bin ka-
tarak yazmakla kalmadı, fikrimi sormadan beni kitabına 
kattı. Üstelik hiç tanımadığı bir köpek için yazdığı kitaba! 
Hikâyesini yazdığı öteki hayvanları, en çok da benden 
önceki kedisi Çamur’u kıskandığımı, onun güzellik yarış-
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masında kazandığı kupayı devirip kırmaya uğraştığımı 
bile söylemişti galiba…

Olacak iş değil! Bu kadar mı abartılır küçücük, sevimli 
bir kedinin miniminnacık bir hatası, masum yaramazlık-
ları?

Herkes beni yanlış tanıdı, dünya âleme rezil oldum 
onun yüzünden!

İtiraf etmeliyim ki, yıllardır içimde bir umut, bu duru-
mu düzeltmesini bekliyor, hayaller kuruyorum. Kapakta 
en güzel fotoğrafım, altında kitabın adı: Kedimin Adı 
Cimbil. Fena mı olur? Bilgisayarın başına her geçişinde 
hevesleniyorum, en sevimli pozlarımı veriyorum. Boşuna! 
Yazmıyor, bir türlü yazmıyor! Ömrümün yarıdan çoğu bu 
kitabı beklemekle geçti desem abartmış olmam…

Sanırım kim olduğumu anlamışsınızdır. Evet, yanılmı-
yorsunuz, ben Cimbil ya da bir başka deyişle Bay Cimbil. 
Ayşe’yle Hüseyin’in kedisi.

Düşündüm taşındım, kararımı verdim. Madem benim 
adıma bir roman yazmıyor, kendi romanımı kendim ya-
zarım dedim! Başladım usul usul hikâyemi anlatmaya… 
Aksi şeytan, tam o sırada Ayşe yıllardır ertelediği kitabı 
yazmaya kalkmasın mı? Tahir ile Zühre’nin adını görünce 
şıp diye anladım adaevindeki martıları yazdığını!

Yine büyük bir hayal kırıklığı…
Ne yapacağımı bilemedim. Çaktırmadan onun yazdığı 

kitaba mı sızsam, yoksa kumandayı ele alıp tamamını ken-
dim mi yazsam?

Bir süre debelenip durdum. Olayları anlatmak kolay, 
ama kabul ediyorum ki bunları birbirine bağlamak, neyi 
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yazdım neyi yazmadım diye akılda tutmak, mantık hatası 
yapmamak, hele hele kitabı okunur kılmak için olmadık 
şeyler uydurmak göründüğünden çok zor!

İnsanların tuhaf yaratıklar olduğunu biliyordum, fa-
kat yazar denen tür daha tuhafmış meğer! Güle oynaya, 
düşe kalka yaşayıp gitmek varken neden böyle bir işe kal-
kışırlar ki?

Kaç gündür uğraşıyor, denemeler yapıyorum. Kendimle 
ilgili olayları, sevimli hallerimi, iyiliklerimi, kırk yılda bir 
yaptığım minik yaramazlıkları anlatmakta bir sorunum 
yok çok şükür! Ancak bütünü anlatmaya gelince, işin içine 
kurguymuş, akışmış, odakmış, karaktermiş gibi meseleler 
girince durum farklılaşıyor. Baktım içinden çıkamayaca-
ğım, Ayşe’yi serbest bırakmanın en doğrusu olacağı sonu-
cuna vardım. Ne isterse yazsın, umurumda değil, çünkü 
kendime çok önemli bir görev biçtim. Görevim onu kontrol 
etmek, yazdıklarını size aktarmak, kafama yatmayan yer-
leri düzeltmek, gerekirse eklemeler çıkarmalar yapmak…

Laf aramızda, kapalı bir mekânda, sürekli bilgisaya-
rın karşısında oturmak yerine ada sokaklarında hoplaya 
zıplaya dolaşmayı ya da bir ağacın gölgesinde şekerleme 
yapmayı tercih ederdim, ama bu yola girdim bir kez! Fe-
dakârlığımı takdir edersiniz umarım…

Az önce bilgisayara göz attım, Ayşe birinci bölümü çok-
tan bitirmiş! Okuyalım mı birlikte?
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Macera Macera BaslIyor!BaslIyor!

O sabah, adanın her zaman sakin ve sessiz olan sokak-
larından birinde, alışılmışın dışında bir hareketlilik 
vardı. Çığlık çığlığa uçuşan martılar telaş içindeydiler.

“Eyvahlar olsun!” diye gaklıyordu Gamlı. “Mahvolduk! 
Bir şeyler yapmalıyız…”

Çabucak paniğe kapılır, dünyanın sonu gelmiş gibi 
çevresindekileri de telaşlandırırdı. “Bunca yıldır huzur 
içinde yaşıyorduk, ama olanlar oldu sonunda!”

“Sakin ol!” diyerek onu yatıştırmaya çalıştı Gamsız. 
“Bu kaçıncı gelen! Kimse böyle bir harabede oturmayı 
göze alamaz. Bakıp bakıp giderler yine.”

¸
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Gamlı’yla Gamsız yaşlıca bir çiftti. Karakterleri öyle-
sine farklıydı ki, herkes bunca yıldır nasıl birlikte olduk-
larına şaşırıyordu.

Bazı martılar Gamlı’ya, bazıları Gamsız’a hak verdiler. 
Konuşmalar, gaklamalar binayı görmeye gelen ziyaret-
çiler gittikten sonra da devam etti. Hem de alabildiğine 
abartılı yorumlarla!

Gelenler iki takım kurup futbol maçı yapacak kadar 
kalabalıktı. Gamlı’nın dediğine göre tam tamına yirmi iki 
kişiydiler. Bu sayıdan emindi, çünkü saymıştı. Yıllardır 
tek bir insanın yaşamadığı binanın bahçesine girebilmek 
için yanlarında getirdikleri baltalarla, kocaman elektrik-
li testerelerle, evi ahtapot misali sarmış ağaçları kökün-
den kestiklerini, iki insan boyuna ulaşan yabani otları 
biçtiklerini görenler olmuştu.

Ziyaretçiler gruplara ayrılarak katlara dağılmışlar-
dı. En kalabalık grup –ki on kişiden fazlaydı– üst kata 
çıkmıştı. Burayı yıllardır mesken edinmiş martılar ge-
niş daireler çizerek uçuyor, hem olup bitenleri gözden 
kaçırmadan izlemeye, hem de vahşi çığlıklarıyla onları 
ürkütmeye, en azından kafalarını şişirip bir an önce 
uzaklaşmalarını sağlamaya çalışıyorlardı.

Pek başarılı olamamışlardı gerçi! Ziyaretçiler rutu-
betten küf bağlamış duvarlara, pencerelerin kırık camla-
rına, yer yer çökmüş zemine aldırmadan içeriye girerek 
odaları dolaşmış, yıkıntılar arasında kayıp düşmekten 
korkmadan uzun süre kalmışlardı binada. İçlerinde biri 
vardı ki, en kısa boylu, en minyon tipli olandı; gözlerinde 
tuhaf pırıltılarla yukarı mahallenin topal kargası gibi 
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seke seke her yeri dolaşmış, bununla da yetinmeyerek 
katlanır metreyle odaların ölçülerini almıştı. Ne binayı 
yuva bilen, ördükleri ağların korumasında miskin mis-
kin uyuklayan zehirli tarantulalar yıldırmıştı bu kadını, 
ne de duvarlardan düşmüş tuğlaların, sıva öbeklerinin 
arasında cirit atan kedi iriliğindeki sıçanlar! Timsahları 
hatırlatan dev kertenkeleleri bile umursamamıştı…

Martıların boş gevezeliklerini bir yana bırakacak 
olursak, konu birkaç kelimeyle özetlenebilecek kadar 
basitti: Yarım asırdır kimsenin oturmadığı binaya alıcı 
çıkmış, üç aile bir araya gelerek binayı satın almaya, 
gerekli tamirat ve tadilatları yaptırdıktan sonra buraya 
yerleşmeye karar vermişti. Martıların ölçü alırken gör-
dükleri minyon kadın ise evi satın almak isteyenlerden 
birinin mimar olan ablasıydı. Seke seke yürümesinin 
nedeni, mesleği gereği yıllardır bu türden yerlere girip 
çıktığı için takılmadan, düşmeden işini yapabilmenin en 
sağlam yolunu çoktan keşfetmiş olmasıydı.

İçinde farelerin cirit attığı bomboş binanın yıkık ça-
tısında yaşayan martıların içine kurt düşmüştü; ev satı-
lırsa rahatlarının kaçacağı doğruydu, ama yapacak daha 
önemli bir işleri olmadığından konuyu o denli uzattılar 
ki, alt bahçede, toprağın derinliklerinde kış uykusuna 
yatmış olan solucanları bile uyandırmayı başardılar so-
nunda.

“Neler oluyor?” diye silkindi Tombul Hanım. “Bu gü-
rültü de ne? Biraz saygı canım, biraz saygı!”

Yanı başına kıvrılmış olan kocasına baktı, hâlâ derin 
uykuda olduğunu gördü.
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“Hey, sana söylüyorum!” dedi sesini yükselterek. “Ge-
veze martılar susmak bilmiyor bugün. Fırtına mı geliyor 
yoksa?”

“Sana ne fırtınadan?” diye söylendi kocası Sallan Yu-
varlan. “Toprağın dibindeyken fırtınayla ne ilgin var? 
Uyumana bak! Bahara ne kaldı ki? Birkaç hafta şunun 
şurasında…”

“İyi madem,” diye mırıldandı Tombul Hanım. “Dünya 
yansa senin umurunda olmaz zaten…”

Sözlerini bitiremeden uykuya yenik düştü, horlamaya 
başladı yeniden.

İzleyen günlerde sokak tekrar eski sessizliğine kavuştu. 
Olağandışı bir durum yoktu. Martılar yiyecek peşinde 
çöplükleri eşeliyor, solucanlarla kirpiler kış uykuları-
nın tadını çıkarıyor, mahallenin kedileri kış aylarında 
tenhalaşan adada karınlarını doyurabilmek için yaz kış 
orada yaşayanların kapılarından ayrılmıyor ve bu acı-
masız mevsimi atlatıp bahara kavuşmayı bekliyorlardı. 
Terk edilmiş evin bahçesinde yaşayan fındıkfareleriyle 
sümüklüböceklerin de durumu farklı değildi. Zordu kış 
mevsimi, çok zor.

Hayat kendi ritminde akıp gitmeye devam ediyordu. 
Ta ki bir sabah…

Macera başlayana kadar!








