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MAVİ KUŞU
GÖREN VAR MI?

Çetin Öner

Kuşların uçamadığı, ağaçların göğe yükselemediği ve 
çiçeklerin yapraklarını açamadığı bir kent… Eşitlikten ve 

kardeşlikten uzak bir yönetici… Mutsuzluklardan yorulmuş 
insanlar… Yaşamları, özgürlüğün sembolü Mavi Kuş or taya 

çıkınca birden değişiverir. Çetin Öner, bu kitabında, göklerdeki 
o güzel Mavi Kuş’u arıyor ve satır aralarında sizlere de

şu soruyu soruyor: “Mavi Kuşlar nerede?”

“Kuşlar nereye gitti?”
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Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

DÜNYANIN BÜTÜN KEDİLERİ

GÜLİBİK

KARGALAR KARA DEĞİLDİ

KÖMÜRCÜ ÇOCUK

PİYANGO

Çetin Öner (1943-2016)

1943’te Kayseri’de doğdu. Ankara İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi Banka İşletmesi 
Bölü mü’nü bitirdi. 1963’te Ankara Sanat 
Tiyatrosu’na (AST) girdi. Kırkı aşkın oyunda 
görev aldı. Milliyet Gazetesi Sanat Dergisi 
Ankara Temsilciliği’ni yürüttü, Olay ve Barış 
gazetelerinde tiyatro eleştirileri kaleme aldı. 
1973’te AST’tan ayrılarak TRT’de yapımcı 
olarak göreve başladı. TRT’nin ilk yerli 
televizyon dizisi olan, Aziz Nesin’in yazdığı 
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ı yönetti. Birçok 
televizyon oyununda rol aldı. 1972’de Yeni 
A Dergisi’nde ilk öyküsü “Keklik”; 1975’te 
ilk kitabı Gülibik yayımlandı. Kitap 1978’de 
Almancaya çevrilerek bu ülkede farklı 
yayınevlerince beş kez basıldıktan sonra, 
Alman Devlet televizyonu (ZDF) ve TRT 
ortak yapımı olarak filme çekildi. 14 Eylül 
2016 tarihinde yaşama veda eden Çetin 
Öner, Türkiye’de ve yurtdışında pek çok 
ödüle değer görüldü. 
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Önsöz Gibi

Oğlum Ali daha iki yaşında. Konuşmayı yeni yeni 

sök türüyor. Dil kurallarına uymuyor. Ama çocukça il-

ginç bir anlatımı var.

Çalışan insanlar, çocuklarına yeterli ilgiyi göste-

remiyorlar. Buna olanakları olmuyor pek. Oysa biz 

de çocuğumuzla gezintiler yapmak, onunla oynamak, 

yerlerde yuvarlanmak, kısacası onunla yaşamak isti-

yoruz.

İşlerimizden yorgun argın çıkıyoruz çoğu kez.

Akşamüstleri Ali’yi götürebilecek doğru dürüst ne 

bir ço cuk bahçesi ne bir park var oturduğumuz kent-

te.

Çocuk bahçesine benzeyenler ise avuç içi kadar 

yerler. Yüzlerce çocuk, tıkış tıkış, kum ve çakıl yığın-

ları içinde eğ lenmeye çalışıyorlar.

Çocuk bahçelerinde çiçeklere dokunmak yasak, 
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çimenle re basmak yasak, ağaçlara tırmanmak yasak.

Bu yüzden oğlum, çiçekleri kokusuz, çimenle-

ri plastik, ağaçları da budanmamış elektrik direkle-

ri sanıyor.

Pazar günleri, şöyle bir soluk almak için uzun 

yürüyüş lere çıkıp kısa sürede evimize geri dönüyoruz. 

Yaşadığımız kentin havası solunacak gibi değil. İs, du-

man, kömür, kükürt kokuyor her yer. Evler, işhanları, 

görkemli gökdelenler kara dumanlar salarak karartı-

yorlar göğümüzü.

Yine de oğlum bir kuşu tanımak mutluluğunu ya-

şadı bu kentte. Uzun süre gökyüzünde uçabilen, ka-

natlı nesneyi, çok ama pek çok sevdi. Adını sordu.

“Kuş,” dedim.

Şimdi onun için uçabilen her şeyin adı “Kuş”tur.

Öğle uykusunu fazla kaçırdığından, Ali’yi bir gece 

uyku tutmadı. Yatağında uzun süre dönendi durdu. 

Kendi kendi ne konuştu, yarım yamalak şarkılar, nin-

niler söyledi, su iste di, süt istedi, emziğini istedi, is-

teklerinin bir türlü sonu gel meyince kalkıp başucuna 

oturdum. Ona uykunun çocuklar için ne kadar gerek-

li olduğunu, uyumazsa büyüyemeyeceğini, büyümez-

se okula gidemeyeceğini, okumazsa doğru dürüst dü

şünemeyeceğini uzun uzun anlatıyordum ki ağırlaşan 

gözkapaklarını zorlukla aralayıp ilk sorusunu yönelt-

ti bana:

“Kuşlar nereye gitti?”
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Kuşları gittikçe azalan bir kentte yaşadığımı ger-

çekten de o güne kadar hiç düşünmemiştim.

Gerçekten neredeydi kuşlar?

Nereye gitmişlerdi? Neden?

Ben, oğlumun bu sorusunu yanıtlayamadım.

N’olur siz fısıldayıverin bana.

“Kuşlar nereye gitti?”

ÇETİN ÖNER
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On Yıl Sonra Yine...

Oğlum Ali şimdi on iki yaşında...

Hiçbir zaman bir kuşu olmadı. Bu yüzden de 

Kuşdili’ni öğrenemedi.

Oğlum Ali şimdi on iki yaşında...

Çarpım cetvelini ezberledi, İngilizce’yi bile sök-

türdü, tarihe, maket uçaklara, elektronik aygıtlara 

merak saldı. Bir de balıklara...

Oğlum Ali şimdi on iki yaşında...

Bir köpeği oldu yedi yaşında. Adını “Azgın” koydu. 

Çok azgınlık yaptığı bir günde kayboldu Azgın. Oğlum 

çok üzüldü. Havlayan her köpeği Azgın sandı.

Sonra bir kedisi... Adı Pepik!

O da yeni taşındığımız evi beğenmemiş olacak ki 

bir sabah evin yakınlarındaki ormana gitti. Bir daha 

dönmedi. Sesi kulaklarımızda kaldı.
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Daha sonra ninesini, dedesini, büyükannesini, 

enişte lerini yitirdi oğlum.

Onlar da bir daha dönmediler.

Oğlum çok üzüldü.

Ben işimi yitirdim. Sorgulandım, yargılandım, 

aklan dım. Oğlum okul değiştirdi.

Eski okulunda bıraktı arkadaşlarını. Bunlara da 

çok üzüldü oğlum.

Yitirdiğimiz herkesi, her şeyi yüreğimize gömdük 

oğ lumla.

Oğlum Ali şimdi on iki yaşında...

Ben kırk beşime merdiven dayadım.

Dünyanın tavanı delindi.

Balıklar, kuşlar, ağaçlar yok olmakla yüz yüze 

bırakı lıyor.

Yaşlı dünyamız nefes darlığı çekiyor.

Denizler kirletiliyor, yunuslar topluca intihar ede-

rek insanları protesto ediyorlar.

Zehirli atıklar, asitli yağmurlar, zehirli fıçılar, 

bomba lar, silahlar...

Kuşlar hiç düşünülmüyor.

Oğlum Ali şimdi on iki yaşında.
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Akvaryumda her renkten balıklar yetiştiriyor.

Artık kuşları sormuyor.

Uzayda, başka gezegenlerde yaşamaktan söz edi-

yor.

TV’de dünya haberlerini izliyor: Savaşlar, kıtlıklar, 

doğanın kirletilmesi...

Dik dik bakıyor bana.

Ve benim ödüm kopuyor o soruyu soracak diye:

“Baba dünya nereye gidiyor?”

Ve benim ödüm kopuyor bir gün uyandığımız-

da, nükleer savaştan ya da DOĞABOZUCU’lardan arta 

kal mış bir balina yavrusu, yaralı bedeniyle kıyıya vu-

rup çev resine bakınacak, “İnsanlar nereye gitti?” diye 

soracak diye.

ÇETİN ÖNER
Ankara, Mart 1989








