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Kargalar
Kara Değildi

ÇETİN ÖNER

Resimleyen: Mustafa Delioğlu



ÇETİN 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.

YAZARIN YAYINEVİMİZDEN ÇIKAN DİĞER KİTAPLARI: 

Dünyanın Bütün Kedileri • Gülibik • Kömürcü Çocuk • Mavi Kuşu Gören 

Var mı? • Piyango
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Bir evrensel yasayı çürütmek kolaydır.
Örneğin:
Carl Hempel’in “Bütün kargalar karadır” varsayımı, 

bir tek beyaz karga tarafından çürütülebilir.

Rudolf Carnap
“Paradoxan Der Raben”

“Denkspiele vom Reissbrett”
Walter R. Fuchs
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“Bütün kuşlar dünyaya ilk gelişlerinde beyazmış...” 
diye başlar çok eski bir Anadolu ma sa   lı.

Evet, böyle başladığını anımsıyorum da, na      sıl bittiğini 
unutmuşum.

Ben de sizin için bir öykü uydurdum unuttuğum o 
masalın yerine. Çok güzel sesli, bembeyaz bir karganın 
serüvenlerini anlattım.

Kargalar kart sesli, kara kuşlardır diyeceksiniz. Hak-
lısınız.

Ama kargaların yıllar önce bambaşka kuşlar olmadığı-
nı nasıl söyleyebiliriz. Tıpkı yarın ki dünyanın dünkünden 
ve bugünkünden çok farklı olabileceği gibi.

Dünya değişiyor...
İnsanlar değişiyor...
Kuşlar, bitkiler değişiyor...
Bir karga, bir tek beyaz kargacık neden değişmiş ol-

masın?
Değil mi?

 Çetin Öner
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Birinci Bölüm

Kuno, kardeşi Rupen’le birlikte, gökyüzünün mavi-be-
yazlığında, bir kuş olmanın, daha doğrusu bir karga 
olmanın tadını çıkarıyordu.

Uçmayı yeni öğrenmiş bir kuş için, o sonsuz boşlukta 
bir tüy gibi salınmak, bir yaprak gibi yere doğru süzül-
mek ya da gökyüzünün gizem li derinliklerine doğru 
çalakanat ağıp gitmek, tadına doyulmaz, bir başkasına 
da anlatılamaz bir mutluluktu.

Ve Kuno bunu biliyordu...
Ve Kuno salt bilmekle kalmıyor, bir karga yavrusu 

olarak her uçuşunda, her gün, her an bu  nu yaşıyordu...
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Ve Kuno, bir karga olmaktan çok mut luy du.
Uçmak, kolayca bellenen bir şey değildi. Uç   makla 

düşmek arasındaki o kısa an, o kesin çizgi yıldırmıyordu 
Kuno’yu.

Uçma eğitimleri sırasında kaç kez burnunun üstüne 
çakıldığını anımsayıp gülümsüyordu Kuno.

Ne çok eğlenirdi kardeşi Rupen, o yere çakıldıkça. 
Ama eğitmeni, Kuşannesi Haben... O başkaydı, bam-
başkaydı... Sıradan kuş olmanın da ötesinde biriydi o. 
Bilgeydi, bilgiliydi, özverili, hoşgörülüydü Haben.

Kuşkardeş Rupen onun yanlışlarına gülerek gakgaka-
lar attıkça, Kuşannesi eğitimini ke   ser, tatlı/sert bir dille 
uyarırdı:

“Rupen... Rupen!.. Anladık, yeteneklisin. He    men kav-
rıyorsun uçmanın kurallarını, inceliklerini... Soluğunu 
tutmasını, kanatlarını yönetmesini, rüzgârın yönüne 
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göre bedenini ayarlayıp süzülmesini; yağmurda, karda, 
tipide bir böcek gibi büzülerek küçülmesini biliyorsun. 
Ne ki, uçmanın anlamını kavrayamıyorsun. Salt uçuyor-
sun sen. Oysa, uçan her nesne kuş olmaz. İşte bunu bil-
miyorsun. Eğer uçan her şey kuş olsaydı, arıya da, sineğe 
de, hatta buluta da kuş denirdi. Oysa denmiyor. Neden? 
Çünkü uçmak bir sanattır. Ve her sanat gibi kolayca öğ-
renilemez. Kolay öğrenilen şeyler kalıcı olmaz, bil bunu! 
Gülme kardeşine! Onu küçümseme! Düşünerek uç sen 
de... Yanlış yapmaktan korkma! Yapılan her yanlışlık, 
doğruya atılan bir adımdır.”

Ve böyle diyordu Kuşanne Haben.
Ve bıkmadan,
Ve yılmadan yineliyordu kurallarını uçma nın.
Ve Kuno onun dediklerini anlıyordu.
Ve Kuno, ona inanıyordu.
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İkinci Bölüm

Uçuş denemeleri bitip de yuvalarına döndüklerinde 
Kuno, Kuşannesinin kanatları altına sokuluyor, “Anlat 
anne, n’oolur bir masal anlat,” diye cikliyordu.

Salt bir uçucu olmaya özenen kuşkardeşi Rupen gü-
nün yorgunluğundan bitkin düşüp de   rin kuşuykularına 
daldığında Haben anlatı yordu:

Ve Rab, yeryüzünü gördü.
Ve işte, bozulmuştu.
Çünkü, yeryüzündeki tüm yaratıklar yollarını boz-

muşlardı.



Ve Rab, Nuh’a dedi:
“Önüme bütün yaratılmışların sonu geldi.
Çünkü onların yüzünden yeryüzü zorbalıklarla dol-

du.
Ve işte ben, onları yeryüzü ile birlikte yok edeceğim.
Kendine gofer ağacından bir gemi yap!”

Ve Haben anlattı:

“Nuh, gemisini yapmaya başlayınca halkı alay etti 
onunla. Çevresine doluşup, “Yalvaçlık savlarından vaz-
geçtin demek... Demek dülgerliğe başladın artık. İyi, 
iyi... Sonunda bir iş buldun kendine,” diye gülüştüler.

Ve Nuh, gemisini yaptı, bitirdi.
Ve Rab, Nuh’a dedi:
“Sen bütün evindekilerle gemiye gir. Çünkü seni 

önümde, gelecek için bir kurtuluş olarak gördüm.”
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Ve Nuh, gemiye bindi.
Ve Rab, Nuh’a dedi:
“Çünkü ben yedi gün sonra, yeryüzü üzerine, kırk 

gün kırk gece yağmur yağdıracağım. Ve yaratmış oldu-
ğum her canlıyı, toprağın yüzü üzerinden sileceğim.”

Ve gün geldi. Yedi gün sonra tufanın suları yeryüzüne 
indi.

Ve o gün sonsuz okyanusun kaynakları ya rıldılar.
Ve göklerin pencereleri açıldılar.
Ve yeryüzüne kırk gün, kırk gece yağmur yağdı.
Ve sular yükseldiler.
Ve gemi suların üstünde yürüdü.”








