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Çocukken okuduğum kitaplardaki, izlediğim filmlerdeki 
kahramanlardan biriydim ben. Kötülerin korkulu rüyası 

bir uçan adamdım, kovboydum, tahta kılıcını düşmanlarına 
sallayan bir denizciydim, baltalı ilah ya da görünmez 

adamdım. Adaleti sağlıyordum. Evimizin arka bahçesinde 
mahalle arkadaşlarımızla kurduğumuz oyunlarda hep 

bunlar vardı. Kötülere en ağır cezayı verirdik o oyunlarda. 
Okuduğum çizgi romanlara özenerek defterler alıp kendi 

uydurduğum serüvenleri yazıp çizdim. Büyüdüm, hayal 
dünyasında yaşayıp hayallerini yazan biri oldum sonunda. 

Bir yanım hiç büyümeyip çocuk kaldı. İyi ki öyle oldu. 
Selo’nun Kuşları, Bopato ve diğerlerinin ardından, İlginç 

Bir Şey Yapmalıyız’ı da çocuk yanım yazdırdı bana.
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Hakan’la Tunç mahalle camisinin avlusunda, çeşme-
lerin önündeki bankta oturuyorlardı. Öğleden sonra 
sıcak iyice bastırmıştı. Sokakta kimse yoktu. Ortalıkta 
ne bir kedi görünüyordu ne de köpek. Kuşlar bile uçmu-
yordu. Dondurmacının ortaya çıkmasına en az iki saat 
vardı. Serinlemek için arada başlarını çeşmenin altına 
sokuyorlardı. Işıl ışıl parlayan alınlarını ter boncukları 
kaplamıştı.

Bir süredir tek sözcük bile etmemiş, musluktan dam-
layan su için dönüp duran arıya dikmişlerdi gözlerini. 
Susamıştı ama nereye konacağına bir türlü karar ve-





13

remiyordu arı. Aslında o da sıkılıyordu, bütün arılar, 
sinekler, böcekler sıkılıyordu. Sonunda musluğun ucuna 
kondu. İncecik belinden zehirli iğne taşıdığı kuyruğuna 
kadar olan bölümü tahterevalliye binmiş gibi inip kalkı-
yordu. Susadığından değil de sıkıntısından su içiyordu. 
Başka zaman olsa Hakan korkardı, çünkü arı sokmasına 
alerjisi vardı, ama bugün umurunda değildi. Arı da sı-
caktan bezmişti ve kimseyi sokacak hali yoktu.

“Onun da canı sıkılıyor,” dedi Hakan.
“Kimin?” dedi Tunç.
Çenesiyle musluğu işaret ederek, “Arının,” dedi.
“Çok sıkılıyorsa gidip bal yapsın,” dedi Tunç.
Hakan güldü.
Konuşacak bir şey bulamıyorlardı. İkisinin de canı 

sıkılıyordu.

Okullar yaz tatiline girdikten sonra bir boşluğa düşmüş-
lerdi. Oysa özlemle beklemişlerdi tatili. Sınavlar, dersler 
bitmiş, her gün aynı kılığa bürünmekten, en çok da kra-
vat takmaktan kurtulmuşlardı.

Ama umdukları gibi başlamamıştı yaz. Durumu biraz 
daha iyi olan aileler gibi deniz kıyılarına tatile gidemi-
yorlardı. Okullar açıldığında, tenleri güneşte esmerleş-
miş çocukları nasıl da kıskanırlardı.

Çizgi romanlar çabuk bitiyor, yenisini almaya harç-
lıkları yetmiyordu. Kütüphaneden kitap alıp okumak iyi 
fikir değildi. Çünkü kütüphane demek, ödev demekti. 
Özet çıkarmak için öğretmenlerinin verdiği kitapları 
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okumak tam bir eziyetti. Üstelik asık yüzlü, yaptığı işi 
bir cezaymış gibi gören kütüphaneci Asım Amca’dan da 
hoşlanmıyorlardı.

Saklambaç ya da kovboyculuk oynayacak yaşı geç-
mişlerdi artık, altıncı sınıfı bitirmiş yediye geçmişlerdi. 
Büyümüşlerdi. Top oynamaktan onları soğutan Boşnak 
ve Arnavut göçmenlerin yaşadığı yukarı mahallenin ço-
cuklarıydı. Ne zaman bir maç düzenleseler, mutlaka 
kavga çıkıyordu. Bunun asıl nedeni de ortaokula giden-
leri muhallebi çocuğu gibi görmeleriydi. Aileleri onları 
ilkokuldan sonra okutmamış, bir meslek öğrensinler 
diye sanayide oto tamircilerinin, mobilyacıların, tor-
nacıların yanına çırak vermişti. Okula gidenler çocuk 
kalırken onlar birden büyümüştü. Elleri irileşmiş, sesleri 
kalınlaşmıştı. Pazar günleri sinemaya gitmek, çıkınca da 
mahallelerindeki boş arsalarda top oynamaktan başka 
yapacak bir şeyleri yoktu. Tek eğlenceleri buydu. Şakala-
rı bile değişmişti. Daha çok el kol hareketi yapar, küfürlü 
konuşur olmuşlardı. Hakan’la Tunç’u aralarına almak 
istemiyorlardı. Onların da böyle bir isteği yoktu zaten.

Birbirlerine söylemiyorlardı ama Hakan’la Tunç’un 
asıl sıkıntısı kızlardı. Onların ilgisini çekemiyorlardı. 
Özellikle geçen yıl, dönem başında sınıflarına gelen sav-
cının kızı Nazlı... Ona hem gıcık oluyor hem de birbirle-
rine belli etmeden dikkatini çekmeye çalışıyorlardı. Adı 
gibi nazlı bir kızdı. Omuzlarına inen düz, sarı saçları 
vardı. Konuşkan değildi. Gülmüyor ama somurtmuyor-
du da. Her an ağlamaya hazır gibiydi. Pek arkadaşı 
yoktu. ‘Ben savcının kızıyım,’ deyip o mu kimseleri be-
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ğenmiyordu, yoksa öbür kızlar onu aralarına almak mı 
istemiyordu? Bilmiyorlardı ve bunu da aralarında ko-
nuşmamışlardı. Nazlı, annesi ve ablası okullar kapanır 
kapanmaz Ege’deki yazlıklarına gitmişti. Babası işinin 
başındaydı, arada onu görüyorlardı.

Öyle bir şey yapmalıydılar ki, herkes, en çok da kızlar 
–ama özellikle Nazlı– onları konuşmalı, yakın arkadaş 
olmak için can atmalıydılar. Hakan da, Tunç da Nazlı’nın 
gözünde birer kahraman olmalıydı. İyi de, bunu nasıl 
gerçekleştireceklerdi?

Konuşmadan, sıkılarak izledikleri arı ne yapacağını 
biliyordu oysa. Dönüp durmuş ve sonunda musluğun üs-
tüne konmayı başarmıştı işte. Minicik gövdesi inip inip 
kalkıyordu. Susuzluğunu, belki de can sıkıntısını gide-
riyordu. Yorulmuş olmalıydı. Bu musluğu bulana kadar 
kim bilir nerelerde dolanmıştı? Oysa Hakan’la Tunç’un 
arı gibi aradıkları, peşinden gidecekleri bir amaçları 
yoktu.

Sorun buradaydı işte. Bir şey yapmak istiyorlardı 
ama ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Sözde bu konuyu 
konuşmak için buluşmuşlardı.

Akıllarına bir şey gelmiyordu. Ne müziğe ne de ti-
yatroya yetenekleri vardı. Onlar bir macera yaşamak 
istiyorlardı ama o da sokaklarında, mahallelerinde bu-
lunamazdı ki! Ailelerinden izinsiz kasabanın dışına 
çıkamazlardı.

Büyüklerinden dinledikleri hikâyelerde, kasabaları-
nın çevresinde tarihî kalıntıların olduğu birkaç köyün 
civarında define avcılarının dolaştığını duymuşlardı. 








