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Önsöz

Martılar Adası’nı görmüş olduğunuzu sanmıyo-

rum. Ben bir kez, büyükçe bir motorla oldukça yakı-

nından geçtim. Martılar Adası’nın kıyıları çoğu za-

man sisler içinde olduğundan, ancak sivri tepesi gö-

rünür. Her yanı kayalık, taşlık bir adadır. Üzerinde tek 

bir ağaç bile büyüyememiş, tutunamamış. Biz insan-

lara kollarını açan bir ada değil, insanlardan uzak 

duran yabanıl bir ada. Sisler içinden yükselen o sivri, 

sarp kayalıklar arasında yüzlerce martı ailesi oturur. 

Ama martılar yumurtalarını kayalar arasındaki ko-

vuklara, oyuklara bırakır, kuluçkaya yatarlar. Günü 

gelince, yavru martılar sivri gagalarıyla yumurtaları 

kırıp gün ışığına çıkarlar. Böylece, aileye yeni bebek-

ler katılmış olur. Baba martılar ada çevresinde dört 

dolanıp ava çıkarlar. Eh işte, aile babası olmak kolay 

mı? Koca denizin günden güne daha bir esirgediği 



balıkları ele geçirmeye çalışırlar. Ana martı kuluçkada 

iken, baba martının işi her zamankinden daha güçtür. 

Martıların manavı, bakkalı yoktur ki... Martı, yiyecek 

ne bulacaksa, uçsuz bucaksız, dipsiz başsız doğa 

içinde bulacaktır. Hem şu martılar mı? Ah ah, doymak 

nedir bilmezler. Her zaman aç, söz aramızda, her za-

man açgözlüdürler. Karnı aç olanı anlayışla karşıla-

mak kolay, ama açgözlülük yok mu, işte o kötü.

Martılar Adası’nın üzerinde martı çığlıkları hiç 

eksik olmaz. Derin sessizlik içinde bir curcunadır ko-

par gider. Martıların nasıl bağırdığını hiç duydunuz, 

hiç dinlediniz mi? Fırtınada savrulan kocaman kar 

taneleri gibi, sürüyle beyaz martı alçalır yükselir, uçar 

konarlar. Bir yandan da o dinmez çığlıklar... Adanın 

yakınından geçerken, motorun sesini kesip martı ses-

lerine kulak verdik. Martıların üç türlü bağırdığını 

duydum. Ya çığlığı basıp haykırıyor, ya kıkır kıkır, alay 

edercesine bir kahkahayla güler gibi sesler çıkarıyor, 

ya da tıpkı bir bebeğin viyaklaması gibi, ağlarcasına 

bağırıyorlardı. Zaman zaman, köpek havlamasını an-

dıran sesler çıkardıkları da oluyordu.

Durduğumuz yerden Martılar Adası’nı gözden 

geçirdik. Tüm kayalıklar leke leke martılarla kaplıydı, 

bir o kadar da havalananlar, alçalanlar, uçup uçup 

yeni baştan kayalara konanlar... Yanımızda bir ses 

alma gereci bulunduramadığımıza üzüldük. Motoru-

muzun yakınına kadar gelip üzerimizden çığlık çığlı-



ğa geçen martıların seslerini banda almak ne güzel 

olacaktı. İnsanın içine garip bir dehşet duygusu salan 

yabanıl çığlıklar, yabanıl kahkaha ve haykırmalar! 

Adaya, onların adasına sokulmamızı istemedikleri 

gün gibi ortadaydı. Biz insanların ne işi vardı onların 

yurdunda? Amacımız neydi? Onlara zarar vermek mi? 

O kuşkulu çığlıklar, “Bu ada bizim, bu ada bizim!” 

diyerek ses veriyordu sanki. Aslında Martılar Ada-

sı’nın kendisi de somurtkan, asık suratlı, bizlere geçit 

vermez bir hava içindeydi. Çevresindeki sular derin 

mi derin, karanlık mı karanlıktı. Gri, sarp kayalıklar, 

ağaçtan yoksun sırtlar, “İnsanoğlu, bana yaklaşma...” 

der gibiydi. Günün birinde, Martılar Adası ile martıla-

rın korktuğu şey başlarına geldi: İnsanoğlu adaya 

adım attı. Ve adaya atılan ilk adımda, olanlar oldu. 

Şimdi okuyacağınız şu roman, bir martı ailesinin ya-

şamında tüm adalı martıların ve Martılar Adası’nın 

yaşanmış öyküsüdür. Atılan her yanlış adım, doğada 

sarsıntılar yaratır, dengesizliklere neden olur ve mar-

tılar çığlığı basar: “Yapmayın, yapmayın, yapmayın...”

Zeyyat Selimoğlu
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Bir Mar tı Ailesi

Baba martı, adanın en tepesindeki evine döneli 

birkaç dakika geçmiş geçmemişti. Yine oldukça ve-

rimsiz bir avdan dönüyordu. Bula bula, iki küçük 

balık bulabilmişti, o kadar. Eve getirilen yemeği gö-

ren anne martı, iki çocuğuna üzüntüyle baktı. İki 

küçük martı, Hop ile Lüp, annelerinin bu üzgün bakı-

şı karşısında suspus olup kaldılar. Getirilen yiyeceğin 

yetersiz olduğunu, karınlarını pek doyurmayacağını 

onlar da biliyordu. Anne martı, baba martıdan yana 

dönüp dertli dertli konuştu:

“Bu gidişle çocuklarımız aç kalacak. İki küçük 

balık onlara ne yapar? Kursakları yine boş kaldı de-

mektir. Sen başka bir çare düşünsen.”

Baba martı, şöyle bir iç geçirip sordu:

“Başka bir çare mi? Bu işin başka ne çaresi olabi-

lir? Denizde balık olacak ki işimiz yürüsün, karnımız 
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kursağımız dolsun. Üstelik yaz mevsimindeyiz. Balı-

ğın iyice kıtlaştığı bir dönem. Saatlerce dolaşsan da 

yararı yok, daha fazlası yok. Güz bir gelse...”

Anne martı, hafif hafif başını salladı.

“Denizde balık bulunmaması garibime gidiyor,” 

dedi. “Denizde nasıl balık olmaz?”

Baba martı kızdı:

“Ne demek istiyorsun yani,” diye sertçe çıkıştı 

eşine. “Bir evim daha var da balıkları oraya mı götü-

rüyorum? Yoksa oturup ötekiyle berikiyle mi yiyorum 

yakaladığım balıkları?”

“Canım öyle bir şey demek istemedim.”

Baba martının öfkesi geçmek bilmiyordu.

“Her ne diyeceksen düşün de konuş. Bir söze 

başlamadan önce iyice düşünmeli, sonra konuşmalı.”

Baba martının bu öfkesi elbette kötü gitmiş bir 

avla ilgiliydi. Bunu düşünen anne martı, ses etmeyip 

sustu, başlamak üzere olan gerginliği böyle akıllıca 

yumuşattı. Yoksa o da sinirli sinirli konuşacak olsa, 

aralarındaki gergin hava elbette daha da gerginleşir, 

boş yere birbirlerini kırarlardı. Yavru martılar Hop ile 

Lüp, baba ve annelerinin ağız kavgasını kesmelerine 

sevinmiş, rahatlamışlardı. Ne yapalım, varsın bugün 

yiyecek bakımından biraz yokluk çeksinlerdi. Yarın 

babaları daha büyük balıklar da getirirdi nasıl olsa.

Anne martı, sesini iyice yumuşatarak, baba mar-

tıdan yana döndü:
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“Bak,” dedi, “amacım seni kızdırmak değil. Ama 

birbirimize danışmamız gerek. Birbirimize danışalım 

ki doğru yolu bulalım. Biz çocukken balık böyle kıt 

değildi. Anamız babamız ne balıklar getirirlerdi bize. 

Deniz aynı deniz, olduğu yerde duruyor. Peki balık 

neden azaldı?”

Baba martı, adanın tepesindeki evinden aşağıla-

ra, güneş altında pırıl pırıl uzanıp giden denize baktı.

“Onu ben de merak ettim,” dedi, “merak edip 

gittim bizim bilge martı Düşkanat’a sordum...”

Bu bilge martı Düşkanat, çok yaşlı, başından çok 

deneyler geçmiş bir martıydı. Adanın tepesinde bir 

yerlerde tek başına yaşardı. Bilgili bir martı olduğun-

dan, tüm adalı martılar gelip ona danışırlardı. Artık 

ava çıkamadığından, ondan öğüt alanların getirdiği 

yiyeceklerle karnını doyururdu. Martılar Adası’nın 

tüm martıları Düşkanat’a saygı beslerler, onun öğüt-

lerinden yararlanırlardı.

“Ha, ne diyordum? Evet, gidip bizim Düşkanat’a 

danıştım. Onun dediğine göre, balıkların denizde 

azalmasına insan balıkçıların bilgisiz, bilim dışı av-

lanmaları neden oluyormuş.”

Anne martı, bu açıklamadan pek bir şey anlaya-

mamıştı. Baba martının yüzüne saf saf baktı.

“Ne oluyormuş, ne oluyormuş?” diye sordu ça-

buk çabuk.

“Canım işte,” dedi baba martı, “senin anlayaca-
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ğın, insan balıkçılar avlanırken, balık yumurtalarını 

yok ediyorlarmış.”

Anne martı korkuyla bir kanat çırptı. Gözleri, 

duyduğu korkudan ötürü kocaman açıldı.

“Aman Allahım,” dedi, “sen benim yumurtalarımı 

koru Allahım, bu nasıl şey, bu ne büyük kötülük!”

Baba martı:

“Balıkları toparlamak için denizlerin dibini kazı-

tıyor, bu arada balık yumurtalarını ezip dağıtıyorlar-

mış.”

Anne martı, üzüntüyle başını salladı.

“Vah zavallı yumurtacıklar, vah vah vah...”

Baba martı çok düşünceliydi.

“Ahlanıp vahlanmakla bir şey değişmez. Oturdu-

ğun yerde ahlanıp vahlanmakla bir çözüme ulaşıl-

maz. Bir çare düşünmemiz gerek. Çocuk büyütüyo-

ruz. Hem onların karnı doyacak, hem bizimki, kolay 

değil. Büyüyüp kendi başlarının çaresine bakıncaya 

kadar onlardan biz sorumluyuz.”

Anne martı yeniden bir kanat çırptı. Ama bu kez 

korkuyla değil, kıvançla.

“Çareyi buldum galiba,” dedi.

Baba martı yan yan bakıp sordu:

“Neymiş o?”

“Göçelim,” dedi anne martı, “başka ülkelere gö-

çelim. Olanakları yeterli, bereketli ülkelere göçelim.”

Anne martı kendi kendine sevinedursun, baba 
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martı hâlâ düşünceliydi.

“Biz göçmen kuşlardan değiliz ki,” dedi. “Biz ley-

lek miyiz, kırlangıç mıyız? Doğma büyüme buralıyız 

biz. Bu adayı yuvamız bellemişiz. Yerleşmişiz buraya. 

Sivri tepeli kayalıklarımızla yıllar yılı senli benli ol-

muşuz.”

Anne martı boynunu büküp kalmıştı.

“Doğru diyorsun,” dedi. “Ben duyduğum heye-

canla konuştum, kendimi duygularıma kaptırdım.”

Anne martı, yanı başlarında duran Hop ile Lüp’e 

baktı. İki yavru martı kendi dünyalarına dalmışlar, 

hakladıkları iki balığı kursağa indirmişlerdi. Hop, an-

nesinin yardımı olmaksızın bir uçuş denemesi yap-

mak istedi. Oturduğu yerden hoplayarak sıçradı, biti-

şik kayanın üzerine kondu.

“Nasılmış?” diye seslendi kardeşi Lüp’e. “Nasıl 

uçtum gördün mü?”

Lüp oralı değildi. Onun derdi günü yemekti.

“Anneciğim,” diye seslendi. “Anneciğim, biraz 

da  ha balık yiyemeyecek miyim?”

Anne martı Lüp’e şefkatle baktı.

“Yok yavrucuğum,” dedi, “bugünlük bu kadar. 

Babanız bir tek balık bulabilmek için nasıl didiniyor 

bilseniz. Hep sizler için. Ama o da ne yapsın? Kıtlık 

mevsimi...”

Lüp kıtlık sözcüğünü daha yeni duyuyordu.

“Kıtlık ne demektir anneciğim?”
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“Yiyecek şeylerin azalmış olması demektir, yeter-

li olmaması demektir.”

Lüp için en dayanılmaz şeydi bu, kuşkuyla ko-

nuştu:

“Yiyeceklerin azalması mı? Kıtlık kötü şeymiş 

meğer.”

Tam bu sırada, komşuları martı Sertgaga telaşla 

yanlarına geldi. Bir kayanın üzerine kondu. Sert ga ga’ 

nın kanatları tir tir titriyor, gözleri sinirden titreşiyor-

du. Baba martı, komşusunu hiç böylesine sinirli ve 

telaşlı görmemişti. Sertgaga aslında serinkanlı, şaka-

cı, olaylara iyimser bir bakışla bakabilen bir martıydı. 

Sertgaga’yı böylesine sinirlendiren şey ne olabilirdi?

“Hayrola Sertgaga?” diye sordu baba martı. “Nen 

var kuzum, pek sinirli görünüyorsun?”

Sertgaga, önce hiçbir şey söylemedi, bir-iki yut-

kundu, sonra boğulurcasına:

“Geliyorlar,” diyebildi.

Baba martı, hâlâ soğukkanlıydı.

“Geliyorlar mı, dedin? Kimler geliyor?”

Sertgaga yeniden bir yutkundu.

“Onlar,” dedi.

“Onlar da kim?”

Sertgaga:

“Tepeden arka kıyıya bak, görürsün,” dedi.

Baba martı, oturduğu yerden havalanıp, Düşka-

nat’ın yuvasını da aşarak, tam tepeye kondu; adanın 
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öbür yanını gözleriyle taradı. Ve birdenbire, evet, bir-

denbire, olduğu yerde ilerleyen bir tekne... Az sonra, 

Sertgaga da gelip yanı başına kondu. Yine telaşlıydı.

“Gördün mü?” diye sordu.

“Evet,” dedi baba martı, “bir motor yaklaşıyor. 

Birileri geliyor.”

“Bizimle ne zorları var? Adamızda işleri ne?”

“Canım, hemen telaşlanma, adayı merak eden bi-

rileridir belki, şöyle bir gözden geçirip döneceklerdir.”

Ama çok geçmeden motor kıyıya yanaştı. Motor-

daki adamlar kıyıya ayak basmadan önce, adanın 

sarp kayalıklarını gözden geçirdiler. Birbirleriyle ko-

nuştular. Başlarını salladılar, birbirlerine kayalıkları 

gösterdiler. Sertgaga hâlâ kuşku içindeydi, kanadıyla 

baba martıyı dürttü.

“Bak görürsün,” dedi, “bunların niyeti kötü. Yok-

sa bizim bu ot bitmez, ağaç tutmaz ülkemizde ne iş-

leri olacaktı? Buraya yerleşmek amacıyla gelmedikle-

ri kesin. Ama içimden yükselen bir ses bize kötülük 

edeceklerini söylüyor.”

Baba martı gülümsedi.

“Sen nasıl oluyor da böyle kuşkulanıyorsun anla-

yamıyorum. Sana hiç yakışmıyor.”

Sertgaga başını salladı.

“Görürüz,” dedi, “kuşku mu değil mi birazdan 

anlarız.”

Motordaki adamlar artık kıyıda, karadaydılar. Kı-
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yıdaki bembeyaz, ayak basmamış çakılları eze eze 

yürüyorlardı. Beş-altı kişi kadardılar. Tümü de irikı-

yım, güçlü kuvvetli görünen adamlardı. Ellerinde bir-

takım gereçler vardı. Boyunlarına da tel hevenkleri 

geçirmişlerdi.

Baba martı keskin gözleriyle adamları izlerken, 

yanı başında bir kıpırtı sezdi. Başını çevirince bir de 

ne görsün? Hop ile Lüp bacaksızları da gelmiş, yanı 

başında duruyorlar.

“Sizin burada işiniz ne!” diye azarladı baba martı 

çocuklarını. “Hadi bakayım, doğru annenizin yanı-

na...”

Hop ile Lüp boyunlarını büküp, kabahatli kaba-

hatli durdular, ama çekilmediler.

Hop, başını kaldırıp babasına baktı.

“Babacığım...” diye mırıldandı.

Baba martı, “babacığım” sözcüğünü duyar duy-

maz gevşeyiverdi. Bu sözcükte garip bir büyü vardı 

sanki. Tüm babaları yatıştıran bir sözcük...

“Evet, ne olmuş!” diye sordu baba martı.

“Babacığım, sizin Sertgaga Amca’yla birlikte 

tepe den dikkatli dikkatli baktığınızı görünce biz de 

merak ettik, nereye baktığınızı görmek istedik.”

Baba martı gülümsedi, gagasıyla aşağıları gös-

terdi.

“İşte şuraya bakıyoruz.”

Hop ile Lüp, babalarının işaret ettiği yere baktı-
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lar. Daha doğrusu, bakakaldılar. Lüp, yürekçiğinin pıt 

pıt atmaya başladığını duydu. Korkuyla çığlığı basar-

ken babasının bacaklarına sarıldı.

“Babacığım, babacığım... onlar nedir öyle, o yü-

rüyen şeyler?”

Zavallı Hop ile Lüp ne yapsınlar? Nasıl korkma-

sınlar? Şu kısacık yaşamları boyunca Martılar Ada-

sı’ndan hiç ayrılmamışlar, hiç insan görmemişlerdi 

ki... Kıyıdaki irikıyım adamların yürüyüşlerini, kıpır-

danışlarını korkuyla izledikten sonra, bu kez soru 

soran, Hop oldu.

“Babacığım, şu kıyıdakilerin kanatları nerede?”

Baba martı gülümsedi.

“Onların kanadı yoktur. Uçmak istedikleri zaman 

kendi yaptıkları büyük bir kuşa binip öyle uçarlar.”

“Buraya neden geldiler? Bize kötülük mü etmek 

istiyorlar?”

“Biz de onu anlamaya çalışıyoruz.”

Bu arada, kıyıdaki adamlar çalışmaya koyulmuş-

lardı bile. Motora gidip gelip birtakım gereçler çıkarı-

yorlardı. İçlerinden ikisi, kıyıya yakın bir yere bir de 

çadır kurmaktaydı. Çadır kurduklarını gören Sertgaga:

“Vay bizim halimize,” diye mırıldandı, “bunların 

amacı buraya yerleşmek, adamıza yerleşmek, yurdu-

muza ortak olmak. Senin sandığın gibi gelip geçici 

değiller.”

Şimdi baba martının da suratı asılmıştı. O da 
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kuşkuya kapılmıştı artık.

“Bir şey yapmak istiyorlar ama, ne yapmak iste-

diklerini kestiremiyorum.”

“Onu anlamayacak ne var,” dedi Sertgaga, “ada-

mıza yerleşecek, adamıza sahip çıkacaklar.”

“Sanmam,” dedi baba martı, “burası onların yer-

leşmek isteyecekleri bir yer değil. İnsanoğlu gelip de 

ot bitmez, ağaç bitmez, salt taşlık bir adaya yerleşir 

mi? Onlar sulak yerlere, bitkisi, ürünü bol yerlere 

yerleşirler. Toprakları bereketli yerler ararlar.”

Sertgaga, baba martıya acıklı bir bakışla baktı.

“Ah ah,” dedi, “içimden hiç de iyi şeyler geçmi-

yor.”

Baba martı:

“Şimdilik beklemekten başka çaremiz yok,” dedi; 

“bekleyeceğiz.”

Sertgaga bilmiş bir tavır takındı.

“Eh,” dedi, “bekle de gör bakalım.”

Martıların konuşması kesilince, tüm adayı birden 

bir sessizlik sardı. Tüm martılar sessizce beklemeye 

koyulmuşlardı. Böyle anlar pek görülmezdi Martılar 

Ada  sı’nda. Ne de olsa martılar bağırmayı, çığlık at-

mayı seven yaratıklardı. Ne var ki şu anda tümü de 

yuvalarına sinmişler, başlarına geleceği beklemeye 

koyulmuşlardı sanki. İnsanoğlunun adaya ayak bas-

tığı haberi tüm ada martıları arasında yayılmıştı. Gü-

neşli bir yaz günüydü. Havada rüzgârdan eser olma-
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dığı için deniz hiç kırışıksız, dümdüzdü. Hani “deniz 

ta  bak gibiydi” derler ya, işte öyle. Masmavi gökyüzü 

bu sessizliğe bir de derinlik katıyordu. Kayalıklardaki 

bütün bu sessizlik ve hareketsizlik içinde kıpırdama-

dan duran martılar, taş kesilmiş gibiydiler. Heykelleri 

andırıyorlardı. Ne olduğunu, ne olacağını bilmedikle-

ri bir olayı bekleyen martılar! Kıyıda bir süredir çalı-

şan, yerlere teller seren, gereçleri oradan oraya taşı-

yan adamlar da artık hareket etmiyorlardı. Hepsi de 

kıyıdaki tek tük kayaların ardına sinmişler, kayaların 

arkasına yatmışlar, kıpırdamadan duruyorlardı. Onla-

rın da beklediği bir şey vardı. Hem bekledikleri, hem 

de gerçekleşmesinden korktukları bir şey... Yoksa 

neden saklanacaklardı böyle? Derken, baba martı, 

adamlardan birinin, yerde, hemen önünde duran bir 

kutuya doğru eğildiğini gördü. Adamın elleri kutunun 

hemen üzerindeki bir kulpu yakaladı, yakalayıp hızla 

aşağı bastırmasıyla... işte tam bu anda birdenbire 

gök  gürültüsünü andıran bir patlama duyuldu. Kor-

kunç bir patlama... Martılar Adası göğe yükselip deni-

 ze indi sanki. Yer yerinden oynadı. Tüm adalı martılar 

korkulu çığlıklar atarak havalandılar. Sarp kayalıklar-

dan yükselen toz bulutları gökteki martılara kadar 

uzandı. Gökyüzünden yerlere taş parçaları yağdı. 

Tıpkı bir taş yağmuru gibi. Dumandan göz gözü gör-

mez oldu. Gümbürtüden kulaklar sağırlaştı. Göğe 

yükselen martılar şaşkınlıktan birbirlerine çarptılar, 
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kanatlar kanatlarla vuruştu, gagalar gagalarla çatıştı.

Adanın tepesindeki baba martı, olduğu yerde ka-

lıp, altlarındaki kayaların yerlerinden nasıl koptuğu-

nu, korkunç takırtılarla kıyılara dek nasıl yuvarlandı-

ğını izledi. Bu arada, korkudan ne yapacaklarını bile-

meyen küçük Hop ile Lüp, küçücük kanatlarıyla ba-

balarının bacaklarına sarılmışlardı.

“Babacığım, babacığım...”

Anne martıya gelince, o da ortalığa dehşet salan 

gürültüden korkuya kapılıp, çocuklarının yanına koş-
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muş, Hop ile Lüp’ü kanatlarının arasına almıştı.

“Korkmayın yavrularım, korkmayın, geçecek, sa-

kın korkmayın...”

Baba martı ile yanındakiler adanın tepesindeydi-

ler. Ama toz bulutları yükselmiş yükselmiş, onları da 

geçmişti. Hatta tozların arasına karışmış küçük taş 

tanecikleri başlarından aşağı yağmaya başlamıştı 

bile. İlk şaşkınlıktan kurtulan Sertgaga telaşla:

“Gördünüz mü başımıza geleni? Sana bekle ve 

gör dememiş miydim,” diye söylenirken, irice bir taş 

parçası tam gagasına rastlayınca, sustu kaldı.

Yanlarına, sağlarına sollarına düşen taş tanecik-

leri pıtır pıtır sesler çıkarıyordu. Tıpkı iri yağmur ta-

neleri gibi. Tepeden aşağıya bakınca, altlarındaki 

bü    yük bir kayanın ortadan silinmiş olduğunu, parça 

par  ça büyük taşlar halinde kıyılara yuvarlanmış ol-

duklarını gördüler. Adamlar artık yattıkları, sindikleri 

yerlerden kalkmışlar, üzerlerindeki tozları silkiyor, 

yuvarlanmış kaya parçalarına doğru yürüyorlardı.

Anne martı dövünüyordu:

“Ne yazık, ne yazık... Vay başımıza gelenler, vah 

vah vah...”

Baba martı hâlâ soğukkanlıydı.

“Şimdi vahlanmanın sırası değil. Bu iş böyle sü-

rüp gidecektir. Başımızın çaresine bakmalıyız.”

Anne martı direndi.

“Ben evimden hiçbir yere ayrılmam. İsterlerse 
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beni de öldürsünler. İki yavrumla burada kalır, bura-

da ölürüm.”

Hop ile Lüp, annelerinin bu sözü üzerine ona 

daha da sokuldular.

Artık havadan taş yağmadığına iyice aklı yatan 

Sertgaga:

“Doğru diyorsun,” dedi baba martıya, “bu patla-

malar böyle sürüp gidecek. Bizim buraları bile hava-
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ya uçuracaklar. Yerimiz yurdumuz barınılmaz hale 

gi recek. Bize yaşama hakkı tanınmayacak.”

Anne martı, Sertgaga’ya korkuyla:

“Neler söylüyorsunuz Bay Sertgaga,” dedi; “siz 

hep iyimser konuşur, her şeyi şakaya vururdunuz. Ağ-

zınızı hayra açın.”

Sertgaga ne yazık ki şu sırada çok kötümser bir 

martıydı.

“Söylesem de söylemesem de bu böyle,” dedi. 

“Önceden bir önlem düşünmezsek ağzımızı hayra de-

ğil, havaya açarız.”

Hop ile Lüp, tüm konuşulanları anlamıyor, ama 

bir tehlikenin varlığını hissediyorlardı.

Hop, anne martıya dönüp:

“Anneciğim,” dedi, “bize yaşama hakkı tanımaya-

caklar ne demek? Öldürecekler mi bizi?”

Anne martı:

“Yok yavrum,” dedi, “öyle bir şey yok.”

“Peki ama,” dedi Hop, “Sertgaga Amca öyle söy-

lüyor.”

“Sertgaga Amcan bizi uyarmak için öyle söylü-

yor.”

Annesinin konuşmasından doyumlanamayan 

Hop, bu kez babasına döndü.

“Babacığım, aşağıdaki o kanatsızlar öldürecek mi 

bizi? Böylesine kötü mü onlar?”

Baba martı,
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