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Selin,
Püsküllü Bela

DOĞAN GÜNDÜZ

Resimleyen: Nuray Çiftçi



DOĞAN GÜNDÜZ
Çocukluğumu, İstanbul’un henüz beton ve asfalt 
istilasına boyun eğmediği yıllarda, adı gibi yaşantısının 
da “köy” olduğu Firuzköy’de doya doya yaşadım. Kırda, 
çayırda, ağaçların ve su kenarlarındaki sazlıkların 
arasında karşılaştığım börtü böcek, kuşlar, kurbağalar, 
kaplumbağalar hatta yılanlar ve daha niceleri arkadaşlarım 
oldu. Büyüdüğümde önce üniversitede okumak sonra da 
hayatımı kazanmak için büyük şehirleri kendime mesken 
tuttum. Zamanın, dönüşü olmayan yolculuğun sesli 
tanıkları olan mekanik saatlerin tarih içindeki serüveni 



beni heyecanlandırıyor. Bir de eski zaman çocuklarının 
okudukları kitaplar...
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Yağ Satarım 
Bal Satarım

Her pazar odamı toplarım. Hafta arası öyle dağılır ki 
bazen içinde kendim bile kaybolabilirim. Aslında kay-
bolmam da Annecik öyle söylüyor. 

Yine o sıkıcı pazar günlerinden biriydi. Sağa sola da-
ğılmış eşyalarımı topluyordum. Elimdeki kalem düşüp 
yatağın altına yuvarlandı. Almak için süpürgenin sapını 
yatağın altına soktum. Çektirince kalemle birlikte delik-
li, metal bir şey geldi. 

Uzunca bir silgiye benziyordu. Ne olduğunu anlamak 
için elimde çevirirken kapım çaldı. Gelen Babacıktı. Ben 
odamı toplamayı bırakınca ortalık sessizleşmişmiş. O 
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da ne olduğunu merak etmişmiş. Öyle ya azıcık sessiz lik 
kesinlikle benim yaramazlık yaptığımın işareti. Hemen 
koşup yanına gitmeli, yaramaz çocuğa ağzının payı... 
yani, gereken öğüt verilmeli!

Neyse, o anda bunu dert edecek halim yoktu. Elimde 
ne olduğu belirsiz, gizemli, belki de sihirli bir şey vardı. 

“Bu nedir?” diye sordum Babacığa. 
Gözleri sevinçle ışıldadı.
“Aaa! Sana bebekken aldığım mızıka. Uzun zamandır 

kayıptı. Nerede buldun?”
“Yatağımın altında,” dedim. 
Yeni bir soru sormama fırsat bırakmadan mızıkayı 

elimden aldı. 
“Bak şimdi,” dedi ve ağzına götürüp üfledi. Düdük 

sesine benzer ilginç bir ses çıktı. 
“Ben de üflemek istiyorum, ben de yapıcam,” diyerek 

mızıkayı kaptım. Hızlıca üfledim. Kulağımı tırmalayan, 
keskin bir ses çıktı. Bir daha bir daha üfledim. 

Annecik salondan seslendi.
“Selin! Yine ne yapıyorsun öyle, biraz sessiz ol!” 
Bir an üfleyip üflememekte kararsız kaldım. O anda 

Babacık mızıkayı elimden kaptı.
“Ver bana, sana nasıl çalınacağını göstereyim.” 
Hep böyle yapar, bildiği her şeyi bana öğretmeye 

çalışır. Hiç kendi başıma deneyerek öğrenmeme izin 
vermez. 

“Bak,” dedi, “mızıkayı önce doğru tutmak gerek.” 
Sol eliyle mızıkayı kavradı. Üflenecek delikleri açık 

bırakıp sağ avucuyla sol elini ve mızıkayı kapattı. Nasıl 
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tutulduğunu anlamıştım. Tam ağzına götürmüştü ki 
üflemesine fırsat vermedim. 

“Bana ver, bana ver,” diyerek mızıkayı çekip aldım. 
Tıpkı gösterdiği gibi sol elime yerleştirdim, sağ elimle 

de güzelce kapattım. Tüm gücümle üfledim. Bu kez çığlı-
ğa benzer bir ses çıktı. 

Annecik oturduğu yerden sertçe uyardı.
“Selin! Biraz sessiz olur musun lütfen? Kaç kere söy-

leyeceğim!”
O da her şeye karışır. Mızıka çalmak sessiz sessiz 

nasıl öğrenilir ki? Babacık ise başımda dikilmiş, ısrarla 
mızıkayı vermemi istiyordu. 

“Çok sabırsızsın. Ver şunu bana, nasıl çalınacağını 
göstereyim. Sonra sen çalarsın.”

Sabırsızmışım. O benden çok daha sabırsız, ama far-
kında değil. 

“Al! Ama hemen geri ver,” dedim.
Bu sefer mızıkayı çalmadan önce anımsamak isterce-

sine tavana baktı. Ezberinden bir şeyler mırıldandı.
“La la la sol, la la la sol, fa sol fa sol, la la la sol.”
“Bu ne ki şimdi?” dedim. 
“Yağ Satarım, Bal Satarım şarkısının notaları.” 
Sonra mızıkayla, mırıldandığı şarkıyı çalmaya ça-

lıştı. 
“Ben de yapacağım, ben de yapacağım,” diyerek mızı-

kayı ağzından çektim. Denedim, sağdan üfledim, soldan 
üfledim, nefesimi içime çektim, dışarı verdim, ama bir 
türlü yağ bal satamadım. 

Babacık beceremediğimi görünce, nasıl çalındığını 
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bir daha göstermek için mızıkayı elimden aldı. Ağzına 
götürüp tam yeniden yağ bal satmaya başlamıştı ki ka-
pının zili çaldı. 

Annecik, “Kapıya bakar mısınız kim gelmiş?” diye 
seslendi. 

Ağzında mızıka, yağ bal sata sata kapıya giden Baba-
cığın peşine takıldım. O hâlâ yağ bal satmakla uğraştığı 
için elleri meşguldü. Kapıyı ben açtım. 

Gelen, yan komşumuz emekli müzik öğretmeni Şe-
fika Hanım’dı. Yapılı saçlar, kemik çerçeveli gözlük, 
siyah etek, siyah ceket ile beyaz gömleğin karşısında 
mızıkanın sesi bir anda kesildi… Babacık başından beri 
mızıkayı elimden almaya çalışırken şimdi çaktırmadan 
elime tutuşturmaya çalışıyordu. 

Şefika Hanım yaramaz bir çocuğu azarlar gibi bir 
güzel azarladı ‘yağ bal satıcısını’.  

“Demek sizdiniz bu yaygarayı koparan! Hiç utanmı-
yorsunuz, ben de bu zavallı çocuk çıkarıyor bu berbat 
sesi diye onu suçluyordum kendimce.” 

Babacık kıpkırmızı oldu. Ne zaman utansa, heyecan-
lansa hep böyle pancar gibi kızarır. 

“A… aç… açıklayabilirim,” diye kekeledi. 
Şefika Hanım’ın suratı, gülme kasları hayatı boyunca 

hiç çalışmamış gibi asıktı. Elinden gelse Babacığı apart-
manın kazan dairesine gönderip tek ayak üstünde saat-
lerce bekletebilirdi. Bunu yapamayacağını bildiği için 
daha da öfkeliydi. 

“Her şey o kadar açık ki hiç zahmet etmeyin. Sizden 
bir tek ricam var, sessiz olmanız. Lütfen!” 
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‘Lütfen’i öyle bir söyledi ki, tokat yemiş gibi yanağım-
da bir sızı hissettim.

Babacık alttan alarak, son bir çabayla, “Ben aslında 
Selin’e mızıkanın nasıl çalındığını gösteriyordum,” di-
yebildi.

Şefika Hanım, “Sizden öğrenmese daha iyi. Gerçek-
ten berbat çalıyorsunuz!” dedi ve gitti. 

Babacıkla ben tıklaya tıklaya uzaklaşan siyah ayakka-
bıların ardından bakakaldık. 

Annecik içeriden seslendi.
“Ne oldu? Kimmiş gelen?” 
“Komşumuz Şefika Hanım,” diyebildi duyulur duyul-

maz bir sesle Babacık. 
“Ne istiyormuş?” 
“Yağ ve bal satmamızı istemiyormuş,” dedi. Canı çok 

sıkkındı.
“İsabet olmuş.”
Bu söz üzerine Babacık iyice sinirlendi.
“Siz zaten ne anlarsınız müzikten,” dedi. 
Şefika Hanım’ı görünce zorla elime tutuşturduğu 

mızıkayı hırsla çekti aldı. Odasına yöneldi. Arkasından 
seslendim.

“Ama ben daha ‘yağ satarım bal satarım’ çalacaktım.”
Bana döndü. Tıpkı Şefika Hanım’ın onu azarladığı 

gibi azarladı.
“Satacak yağ da kalmadı, bal da. Dükkânı kapattık. 

Hadi başka kapıya!” 
Babacık ilginç bir adam. Hem doğru düzgün mızıka 

çalmayı beceremiyor hem de bunun için beni azarlıyor.
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Sol Sağ! Sol Sağ!

Bahçede, iki yanında ikişer tahta, karşımızda dikilen 
beden eğitimi öğretmenimiz Yenilmez Galip, parmağını 
üç kez bize doğru salladı.

“Sen! Sen! Sen!”
Gösterdiği üç ‘sen’in biri bendim; ikincisi İrem, üçün-

cüsü ise Deniz’di. 
“Siz üçünüz, sol tarafımdaki tahtaların yanına geçin.” 
Ben İrem’le sola giderken Deniz sağa yöneldi. Boşuna 

Gıcık demiyorlar işte, her şeyde gıcıklık yapacak. Yenil-
mez onu uyardı.

“Sol diyorum oğlum, sol, sen hangi tarafa gidiyorsun?”
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Olur olmaz her yerde her şeye gülen İrem, bizim Ki-
kirik, adına yakışır şekilde kikirdedi. Deniz bozuntuya 
vermedi. 

“Yanlış duymuşum öğretmenim,” diyerek yanımıza 
geldi. 

Biz tahtaların kenarına, İrem ve Deniz arkamda ola-
cak şekilde sırayla dizildik. Bu arada Yenilmez yine üç 
kez, “Sen! Sen! Sen!” diye saydırdı. 

Yiğit, Zeynep ve Defne, arkadaşlarımızın arasından 
ayrılıp bize doğru koşmaya başladı.

“Siz üçünüz de sağımdaki tahtaların yanına diziliyor-
sunuz.”

Yenilmez’i ikiletmeden onlar da dizildiler. Yarışaca-
ğımız ekip zorlu bir ekipti. 

Yiğit’in dersleri kötü olsa da sporda oldukça iyidir. Bir 
de grafiti yapmakta. 

Defne benim hem sıra hem yakın arkadaşım. Her za-
man soracak bir sorusu vardır. Tam bir meraklı turşucu. 
Öğretmenler bile bazen ona adıyla seslenmek yerine bizim 
gibi Meraklı der. Koşuda sınıfımızın en hızlılarındandır. 

Zeynep ise öğretmenlerin gözbebeğidir. Bir şeyi de 
kötü yapsın, olmaz. Dersleri iyidir, hatta çok iyidir, bü-
tün spor dallarında madalyaları vardır, müzikte, tiyat-
roda da çok yeteneklidir. Bir de çok güzeldir. Sınıf öğ-
retmenimiz Nezaket Hanım, Zeynep’in yaptığı her şeye, 
“Pekiyi, pekiyi,” dediği için adı Pekiyi Zeynep’e çıkmıştır. 

Yenilmez aramızda, iki ekip sabırsızlıkla beklemeye 
başladık. Belli ki bir yarış yapacaktık ama ne yarışı? 
Tahtaları mı taşıyacaktık, tahta savaşı mı yapacaktık? 
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Yoksa tahtaları birleştirip yapacağımız tahtırevanla Ye-
nilmez’e okul turu mu attıracaktık? 

Daha ne oynayacağımız bile belli değilken öğrenciler 
ikiye bölünmüştü. Kimisi bize, kimisi Pekiyi’nin takı-
mına tempo tutuyordu. Yenilmez elleriyle susun işareti 
yaptı. Tezahüratlar kesildi.

“Şimdi Koca Ayak Yarışı yapacağız.”
“Ne yarışı yapacağız? Koca Ayak mı?” diye sordu Defne.
“Evet, Koca Ayak,” dedi İrem kikirdeyerek.
“Yok canım, kocakarı yarışı yapacağız,” dedi Deniz. 

Gıcık gıcık güldü. 
“Eh, bize gerek yok o zaman, sen tek başına katılır 

kazanırsın bu yarışı,” dedim. 
Bunu duyan Gıcık Deniz birden hırçın Deniz oldu. 
Yenilmez dönüp, “Şşşt! Sessiz olun!” diye bizi uyardı. 

Deniz’in dalgaları kabaramadan hemen sütliman oldu. 
“Beni iyi dinleyin. Şimdi bir ayağınızla sağınızdaki, 

diğer ayağınızla solunuzdaki tahtaya basın.” 
Hepimiz bastık. Defne hariç.
“Niye basıyoruz ki?” diye sordu.
“Sözümü kesme de dinle kızım! Anlatıyorum.”
İrem kikir kikir güldü. Bizi seyreden öğrenciler de 

güldü. Yenilmez bu sefer Kikirik’e dönüp, “Şşşt!” yaptı. 
Seyirciler de Kikirik’le beraber sustu. 

“Tahtalara bağlı olan iplerin –her bir tahtada üçer 
ip vardı– bir ucunu sağ elinizle diğer ucunu sol elinizle 
sıkıca kavrayın.”

Hepimiz kavradık. Defne de kavradı ama yine de sor-
madan edemedi. 








