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Evvel zaman içinde kalbur saman içinde de   ğil, 

şimdiki zaman içinde, denizin dalgaları ara sında kü-

çücük bir kayık yaşarmış. Bu küçücük ka    yığın kendi-

si küçükmüş ama derdi büyük mü büyükmüş. Derdi 

nasıl büyük olmasın? Ken dini bildi bileli, kocaman bir 

takanın kıçına halatla bağlı, taka nereye giderse kü-

çük kayık da oraya sürüklenirmiş. Küskün gözleri, 

üzerin den hızla geçen uçarı martılarda, yanından ne

 şeyle zıplayıp dalan yunusların onların özgürlüğüne 

can atarak takanın dümen suyundan izler de izler-

miş. Tüm özgürlüklerin simgesi koca mavi denizin 

ortasında, burnundan bir takaya bağlı ve bağımlı bir 

küçücük kayıkçık. O haline küsmesin de kimler küs-

sün? O dertlenmesin de kimler dertlensin? Küçücük 

ka            yığın derdi de en çok ne zaman artarmış bi   liyor 

musunuz? Bağlı ve bağımlı olduğu taka ye   ni bir iş 
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alıp da denize açılırken. İşte tam o sı    rada, bizim kü-

çücük kayık kendini koyu bir ka ramsarlığa kaptırır-

mış. “Ah,” dermiş içinden, “işte yeniden denize açıl-

manın zamanı. Ama ne çare... Şu denize açılmanın 

tadını kendi başıma, özgürce ve dilediğim gibi tada-

mıyorum. Benimkisi denize açılmak değil, sürüklen

mek. Boynuna tasma vurulmuş bir enik   ten far kım 

yok. Ben ne zaman tam bir denizci tekne olacağım, 

ne zaman kişiliğime sahip olacağım? Ey denizin ba-

ğımsız dalgaları, ey güneşin özgür ışınları, ey diledi-

ğince esip duran rüzgâr! Hali nize şükredin, boynu-

nuzda tasma yok!”

Bizim küçücük kayık, boynunda halat, ta  ka  nın 

ardından sürüklenedursun, yanı başından gelip ge-

çen bağımsız teknelerin ya acıyan bakışları ya da 

alaycı gözleriyle karşılaştık ça, üzülür durur, çaresiz-

liğine yanarmış. Gerçekten de sağından solundan 

gelip geçen bu tekneler arasında, ona acıyanlar oldu-

ğu gibi onu alaya alan kötü kalpli tekneler de varmış. 

Ona acıyan motorlarla kayıkların hiç ses etmeyip 

geçmelerine karşın, kötü kalpli tekneler ille de laf et

 meden geçemezlermiş. Bunlar neler söylemez lermiş 

neler:

“Şu anasının kuzusuna da bak, kaç yıldır bü   

yüyemedi gitti.”

“Sakın ha, o takanın dümen suyundan ay  rılmaya 

gelmez, umacılar yer seni sonra.”
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“Muhallebi çocuğu ne olacak.”

“Hâlâ bıraktığımız yerde otluyor.”

Bu kötü kalpli teknelerden düdüğü olanlar da 

alay olsun diye basarlarmış düdüğü.

“Düüüt, nane mollaya bak, düüüt...”

“Düttürü Leylâ’ya düüüt düüüt... Düttürü Ley

lâ’ya düüüt düüüt...”

Hele böyle kız adıyla anıldı mı, bizim küçücük ka-

yığın tepesi bir atarmış bir atarmış ki kah rından ne 

yapacağını şaşırır, şu deniz yarılsa da içine girip yok 

olup gitsem, diye karalar bağlarmış. Böyle aşırı 

umutsuzluğa kapıldığı an    larda, bereket yanı başında 

iyi kalpli bir mar tı ya da cana yakın bir yunus belirir; 

kü  çü    cük ka    yığın derdi dağılıncaya kadar ona ar     
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kadaşlık eder, martı yanından uçar, yunus ya nından 

yü  zer miş.

Günün birinde, bizim kayıkçık yine boynuna takı-

lı halatın ardı sıra sürüklenip dururken, mavi gökten 

süzülerek inen dostu martı, yanı başında belirmiş. 

Küçük kayığa:

“Seni,” demiş, “seni bugün yine çok karamsar 

görüyorum. Nen var kuzum?”

“Eee işte,” diye karşılık vermiş küçük kayık. “Sen 

göklerde dilediğince süzülüp, kanat vurup dururken 

benim halimden nasıl anlarsın? Hele boynuna bir tas-

ma geçirsinler de o zaman gör. Öz    gür olanlar özgür 

olmayanın halinden ne an  lar? Hani nasıl derler? Tok 

açın halinden anlamazmış. Sen de özgürlüğe, bağım-

sızlığa tok ol  duğun için benim derdimi bilemezsin.”

Martı, küçücük kayığın haline çok üzülmüş.

“Ben senin dostunum,” demiş, “sana yardım et-

mek istiyorum.”

Küçük kayık hiç umutlanmamış.

“Sağ ol,” demiş. “Dostum olduğuna sevindim 

ama bana nasıl yardım edebilirsin?”

Martı küçük kayığın yanından uçarken dü  şünmüş 

taşınmış, “Ne yapsam ne etsem de şu yavru kayığı öz-

gürlüğe kavuştursam?” diye mı   rıldanmış. Sonra, bir-

denbire, kendince bir çö  züm yolu bulunca öyle sevin-

miş öyle sevinmiş ki küçük kayığın tepesinde sevinç 

taklaları at  maya, sevinçten kanatlarını hızlı hızlı çırp-
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daki martının, en usta cambazlara taş çıkartacak pe-

rendelerini görünce şaşırıp kalmış. Hat  ta martının 

böylesine sevinmesine biraz da kızmış.

“Ne oluyorsun?” diye seslenmiş. “Bu taklalar da 

neyin nesi, aklını mı kaçırdın sen!”

Martı, neşeli sesler çıkararak:

“Aklımı kaçırdığım falan yok, tam aksine ak   lımı 

buldum,” diye bağırmış. “Dostuma el uzatmanın ça-

resini buldum da ondan seviniyo rum. Seni istediğin 

bağımsızlığa kavuşturacağım. Dostluk birbirine yar-

dımcı ol mak değil mi  dir?”

Küçücük kayık, yine de pek umutlanmamış ama 

küçük yüreğinin şöyle bir hop ettiğini de duymuş. 

Heyecanla sormuş:

“Peki, ama nasıl, bana nasıl yardım edeceksin?”

Martı, küçük kayığın üzerinde hem süzülüp hem 

de böbürlenerek:

“Çok kolay,” demiş. “Şu gagamı görüyor mu        sun 

şu gagamı? Benim gagam öylesine sert, öy  lesine güç-

lüdür ki karşısında zor durulur.”

Küçücük kayık, daha da meraklanmış.

“Peki, ne yapacaksın gaganla?” diye sormuş.

Martı, kendine güvenli, karşılık vermiş.

“Ne mi yapacağım? Seni sürükleyip çeken şu ha-

latı koparacağım. Halat kopunca sen de öz  gürlüğüne, 

bağımsızlığına kavuşacaksın.”
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