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Ülkü Tamer

10 Şubat 1937’de Gaziantep’te 
doğdu. Robert Koleji’ni bitirdi. İstanbul 
Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nde 
okudu. Çevirmenlik, aktörlük, yayın 
yönetmenliği yaptı. A Dergisi, Gösteri, 
Kaynak, Papirüs, Sanat Olayı, Yeditepe, 
Yelken, Yeni Dergi, Varlık dergilerinde 
şiirlerini yayımladı. Ülkü Tamer, yetmişin 
üstünde kitap çevirdi. Edith Hamilton’dan 
Mitologya çevirisiyle, TDK 1965 Çeviri 
Ödülü’nü kazandı.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

PULLAR SAVAŞI

ŞEYTANIN ALTINLARI





An ne si, Günýþýðý’ný ku cak layýp ya na ðý  na sýcacýk 

bir öpücük kon dur du.

“Artýk git men ge re ki yor, Günýþýðý,” de  di. 

Günýþýðý, an ne si ne sev giy le baktý. 

“Git me sem ol maz mý Güneþ An ne?” 

“Ol maz,” de di Güneþ. “Sen de kar deþ  le rin gi bi 

gi de cek sin.” 

Günýþýðý, an ne si nin sayýsýz ço cu ðun dan bi   riy

di. De niz ler de ki kum ta ne cik le  ri ni sa ya   bi lir di niz de, 

Güneþ’in ço cuk la rýný sa ya maz  dýnýz. Güneþ An ne, her 

gün mil yar lar ca ço    cuk do ðu rur, on larý ye  tiþ ti rir, son

ra da ev re    nin çe þit li köþe le  ri ne gönde rir di. Bütün ço   

cuk larýný ay rý ayrý se ver di. On larý yol cu ede   ce ði za

man að la yasý ge lir di; ama o ka dar sýcaktý ki için de ki 

yaþ lar da ha gözle ri ne ulaþ ma  dan ku rur du. 

“Pe ki, Güneþ An ne. Ne re ye gi de ce ðim?” 

“Yeryüzüne.” 
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Mu har rem uyandýðýnda or talýk ka  ran   lýk  tý. Þil te

nin üstünde so lu na döndü Mu  har   rem, in ce cik yor

ganý en se si ne çek    ti, bir sü  re hiç kýpýrda ma dan yattý. 

“Ok mey daný’nda ho roz da yok” di ye dü  þün  dü. 

“Nasýl olu yor da her sa bah bu sa at te uya  na bi li yo

rum? Ge ce le ri er ken yat  sam ney  se...” 

Az öte den ba basýnýn se si ni duy du: 

“Uyan    dýn mý, Mu har rem?” 

“Uyandým ba ba. Sen yat, ben çayý ko  ya  rým.” 

Kalktý. Þil te yi kat layýp köþe ye kal dýr   dý. Þil    te de 

yor gan gi bi in ce cik ti. De  ðil on bir ya   þýnda ki Mu har

rem, bi rin ci sý nýfa gi den bir ço cuk bi le kaldýra bi lir di 

onu. 

Son ra ka zaðýyla pan to lo nu nu gi yip dý    þa rý çýktý. 





Ha va so ðuk tu. Avuç larýna hoh  ladý. Ko   va larýn bu lun

du ðu köþe ye git    ti. Tah ta ka   pak lar dan bi ri ni kaldýrdý. 

Ko  va da ki suy la yüzünü yýkadý. Öte ki ko  vanýn su yuy la 

çay   danlýðý dol dur du. Ýçe  ri gi rip gaz ocaðýný yak  tý. 

Ba basý kalkmýþ gi yi ni yor du. 

“Ýyi uyu dun mu, Mu har rem?” di ye sor  du. 

“Uyu dum, ba ba.” 

Bir süre ko nuþ madýlar. 

Mu har rem’in ba basý da þil te si ni kat la  yýp köþe ye 

kaldýrdý. 

Ne den son ra:

“Ben de iyi uyu mu þum,” de  di. 

Mu har rem’in ba basý Az mi Us ta, iþ  çiy  di; on üç 

yýldýr ayný fab ri ka da ça lý þý   yor  du. Ýþ ye  ri nin en es ki

siy di. Pat ron bi   le on dan ye niy  di. Ke mal Bey, ba basý 

ö lün  ce fab ri kanýn ba þýna geç miþ ti. Otuz ya  þýndaydý. 

Az mi Us ta, onun için:

“Ke mal Bey, me  lek gi bi bir adam,” der di. 

“Ba basýna çek  miþ. Be ni de pek se       ver. Bugüne ka dar 

bir ke  re ol sun kal bi mi kýrmadý.” 

Mu har rem’in an ne si öldüðünde Ke  mal Bey, Az mi 

Us ta ya iki gün izin bi le ver  miþ ti. 

Karýsýnýn saðlýðýnda, fab ri ka dan çý   kar çýk maz evi

ne gi der di Az mi Us ta.

“Be nim kon  du yu yet miþ kah ve ye de  ðiþ mem,” 

der di.

Ama Übey de öldükten son  ra Þark Kah  ve  si ne 
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da danmýþtý. Ak þam  larý kah ve de otu rup çay içi yor, 

tav la oy  na yan ar ka daþ larýný sey  re di yor du. Dört yýldýr 

sürüp gi di yor du bu. 

“Er ken yattým,” de di Mu har rem’e. “Se  nin gel di ði

ni bi le duy madým.” 

“Si ne ma da kaldým. Fil mi göre yim de  dim.” 

“Ye mek ye din mi?” 

“Ye dim.” 

“Ne ye din?” 

“Ye dim bir þey ler,” de di Mu har rem. 

Az mi Us ta, bu ara da gi yin miþ ti. Tel do  la býn dan 

pey ni ri çýkarýrken:

“Aç acýna yat  ma oð  lum,” de di. “Ak  þam  larý si ne

ma ya git me den önce kah ve ye gel. Bir þey yer, son ra 

gi der  sin.” 

“Si ne ma ya geç kalýrým, ba ba.” 

Mu har rem sa bah larý odun de po sun da, ge  ce le ri 

de si ne ma da çalýþýyor du. Okul  dan çý kýnca bir sa at 

ka dar oya la ný yor, top oy nu yor, ge re kir se ders çalýþý

yor, son ra da Yýldýz Si   ne masýna gi di yor du. Sa lo nu 

te miz li yor, film baþ la ma dan ön ce de ga zoz satýyor du. 

Ýþi ni se vi yor du. Si ne mayý se vi yor du çün  kü. Sý     ný  

fýnda oyun cu larý en iyi ta ný yan oy  du. 

“Bu ge ce bir düþ gördüm, ba ba,” de  di. 

“Hayýrdýr in þal lah.” 

“Or talýk ka ranlýktý. So ðuk tu da. Fýrat ký yýsýnda 

dur mu þum. Kar yaðýyor du. Su   yun yüzünde bir balýk 
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göründü an  sý zýn. Bur  nu parlýyor du. Ucun da gü neþ 

doð muþ gi  bi. Kar ta ne le ri nin her bi ri bir güneþ ol du. 

Gök ten aydýnlýk yað ma  ya baþ ladý. Ha va ýsý ný ver di. 

Sýrtýmda ki ce  ke  ti çýkarýp Fýrat’a at tým. Ce ket su ya 

de   ðer deð mez sal ol du. Ba lýk da bir sý  ðýrcýk ku þu na 

dönüþüp salýn üs tü ne kon   du. ‘Di le ben den ne di ler

sen,’ dedi. ‘Übey de anamý görme yi di le rim,’ de     dim. 

O an da Fýrat or ta dan iki ye ya rýl dý, Übey de anam 

göründü. Uça uça ya ný ma gel  di. Saçýmý ok þadý. Aðzýný 

açtý, tam bir þey di ye  cek ti ki yok olu ver di. Yok ol  du

ðu yer de bir ka vak aðacý bit ti. Aðaç dur  ma dan bü yü

yor  du. Üstüne çýktým. Yük sel dik, yüksel dik. Fýrat 

al  týmýzda in  ce cik kaldý. Eli mi uzat tým, Fýrat’ý alýp be 

li me do ladým. Son ra da ben be ni ha va  ya at tým. Uç ma

ya baþ la dým. Ye di kat gö ðe çýk tým. Ora da, ye din ci 

kat göðün tam or   tasýnda kýrmýzý bir döþek gör düm. 

Dö  þe ðe uzanýp kýrk gün kýrk ge ce uyu   dum; kýrkýncý 

günün so nun da uyan dým bak tým ki si ne macý ol mu

þum. Ok mey  daný bü yüklüðünde bir yazlýk si ne mam 

var. Ka pý ya adam lar bi rik miþ. Her ke  si içe ri aldým. Gi 

ren le re de bi rer so mun ek mek daðýttým. Hem ek mek 

ye di ler hem de aydýnlýkta si ne  ma sey ret ti ler. Film 

bi tin ce eve gö tür sün ler di ye bi  rer so mun ek    mek da ha 

ver dim. Bir ek  mek de ben alýp oku la git tim.” 

Mu har rem sus tu. 

“Son ra?” de di Az mi Us ta. 

“Son ra uyandým.” 










