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Resimleyen: Vaghar Aghaei

Oman’ın 
Güzel Kalemi

DOĞAN GÜNDÜZ



DOĞAN GÜNDÜZ

“Çocukluğumu, İstanbul’un henüz beton ve asfalt 

istilasına boyun eğmediği yıllarda, adı gibi yaşantısının 

da ‘köy’ olduğu Firuzköy’de doya doya yaşadım. Kırda, 

çayırda, ağaçların ve su kenarlarındaki sazlıkların 

arasında karşılaştığım börtü böcek, kuşlar, kurbağalar, 

kaplumbağalar, hatta yılanlar ve daha niceleri arkadaşlarım 

oldu. Büyüdüğümde, önce üniversitede okumak, sonra da 

hayatımı kazanmak için büyük şehirleri kendime mesken 



tuttum. Zamanın, dönüşü olmayan yolculuğun sesli 

tanıkları olan mekanik saatlerin tarih içindeki serüveni 

beni heyecanlandırıyor. Bir de eski zaman çocuklarının 

okudukları kitaplar...”
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Günün en sevdiği saati gelmişti: Güzel kalemi-
ni kullanacağı saat. Tahtadaki yazıyı tane tane 
okudu.

Matematik Ödevi: Sayfa otuz yedi, sayfa otuz 
sekiz, sayfa otuz dokuz. Hepsi yapılacak.

Eğilip çantasından iki uçlu kalemini aldı. 
Mavi ucuyla önündeki boş sayfaya yazdı:

Matematik Ödevi.
Altına kaleminin öteki ucuyla, siyahla devam 

etti:
Sayfa otuz yedi, sayfa otuz sekiz, sayfa otuz 

dokuz. Hepsi yapılacak.
Okulda ödevini yazacaksa, iki uçlu kalemin-

den başkasını kullanmazdı. Yazdığı ödev bile 
olsa, bu kalemle yazmanın keyfine doyamazdı.  
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Sadece yazmaktan değil, onu yanında taşımak-
tan bile çok mutluydu. Kaleminin albenisi ön-
celikle iki değişik uca sahip olmasıydı. Meta-
lik dış kaplaması da çok şıktı. Üstüne üstlük, 
bunun gibisi sınıfında, hatta okulunda bile hiç 
kimsede yoktu. Az buz değil, tam üç ay bekle-
mişti bu kalemi satın almak için. Üçüncü ayın 
sonunda da hemen kalemin satıldığı dükkâna 
koşmuştu. Satıcıya on iki haftalığının tamamı-
nı ödemiş de olsa, beklediğine değmişti.

Üstü mavi, altı ise siyah kalem. Ya da üstü 
siyah, altı ise mavi kalem. Tutuşuna bağlı, ucu 
değişen güzel kalem…

Kalem onun olduğunda eliyle hafifçe okşa-
mış, “Benim güzel kalemim,” demişti. Bu özel 
gün için cüzdanında sakladığı etiketi çekip 
almış, üstüne kaleminin mavi ucuyla özene be-
zene ismini yazmıştı. Okumayı söktüğünde ilk 
kez nasıl okumuşsa, ilk kez nasıl yazmışsa öyle; 
okuduğu, yazdığı, dilinin döndüğü gibi yazmış-
tı ismini: Oman. Etiketi iki uçlu kalemine sıkı 
sıkı dolamıştı. Hiç kaybolmasın, kaybolsa da 
sahibi bilinsin, hemencecik bulunsun diye. 

Ama kayboldu işte. Hem de en son matematik 
ödevini yazıp kalemini çantasına koyduğu gün. 








