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ÇETÝN ÖNER’ÝN
CAN YAYINLARI’NDAKÝ
ÖTEKÝ KÝTAPLARI
ÞU BÝZÝM ÇERKESLER / inceleme

çocuk kitaplarý
GÜLÝBÝK / öykü
PÝYANGO / öykü
PORTAKAL / roman
MAVÝ KUÞU GÖREN VAR MI? / roman
KARGALAR KARA DEÐÝLDÝ / öykü
DÜNYANIN BÜTÜN KEDÝLERÝ / öykü
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Çetin Öner, 1943’te doðdu. AÝTÝA Banka Ýþletmesi Bölümü’nü
bitirdi. 1963’te Ankara Sanat Tiyatrosu’na girdi. 40’ý aþkýn oyunda
görev aldý. TÝSEN (Tiyatro Ýþçileri Sendikasý) Ankara Þube Baþ
kanlýðý görevini 3 yýl sürdürdü. 1972-1973 yýllarý arasýnda Milliyet
Gazetesi Sanat Dergisi Ankara Temsilciliði’ni yaptý, Olay ve Barýþ
gazetelerinde tiyatro eleþtirileri yazdý. 1973’te AST / Sanat Yönet
menliði’nden ayrýlarak TRT’de prodüktör olarak göreve baþladý.
TRT’nin ilk televizyon dizisi olan Yaþar Ne Yaþar Ne Yaþamaz’ý
yönetti. Birçok TV oyununda oyunculuk yaptý. 1972’de Yeni A Der
gisi’nde ilk öyküsü Keklik; 1975’te ilk kitabý yayýnlandý: Gülibik.
Kitap 1978’de Almanca’ya çevrilerek bu ülkede deðiþik yayýnevlerin
ce 5 kez basýldý. Gülibik öyküsü ZDF/TRT ilk ortak yapýmý olarak
filme çekildi. Kitap Almanca konuþulan tüm ülkelerde okuma kita
bý olarak okullara tavsiye edildi. Gülibik, T.C. Kültür Bakanlýðý ve
Ver
lag An Der Ruhr Yayýnevi’nce prestij kitabý ola
rak yeniden
basýldý. Ulusal ve uluslararasý birçok ödül kazanan Çetin Öner’in
beþ çocuk kitabý ve bir romaný vardýr. Çocuk kitaplarý: Gülibik,
Mavi Kuþu Gören Var mý, Portakal, Kargalar Kara Deðildi, Piyango,
Dünyanýn Bütün Kedileri. Romaný: Daðlara Yazýlýdýr. Ýnceleme: Þu
Bizim Çerkesler’dir. Bu kitaplarýnýn hepsi Can Yayýnlarý arasýnda
çýkmýþtýr.
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Simon Först için...
O ki, atlarýn dilinden anlardý.
		
Çetin Öner
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ÖNSÖZ
Geçen gün babamdan kalan eski dergileri karýþtýrýyor
dum. Dergilerden birinde Daðýstan ulusal ozaný Rasul Ham
zat’ýn dizelerine takýldý gözlerim. Alýp götürdü dizeler beni
eski günlere. Çocukluðumu, çocuk olduðum o günleri aným
sadým. Ninemi, köyümü, köylülerimi, daðlarý, dað çiçekleri
ni anýmsadým.
Ozan Hamzat,
“Bizim küçük yoksul köyümüz Tsada’dan Hunzah’a
giden bir yol vardýr. Bu yoldan araçlar gelir geçer. Hunzah
bizim ilçemizdir.
“Babam, Hunzah’a giderken bu anayolu kullanmazdý.
Onun kendine edindiði bir keçiyolu vardý. Bu yoldan gider
gelirdi ilçemize.
“Babam bu özel yolunda gezinirken deðiþik çiçekler
bulur, onlarý toplar, ilginç buketler yapardý.
“Kýþ gelince de yolun iki yanýndan topladýðý karlarla,
atlarýn, atlýlarýn, kimi köylülerimizin heykelciklerini çýkartýr
dý.
“Çevrede yaþayan köylüler, onun heykelciklerinin kar
þýsýna geçer, beðeniyle izler, övgüler düzerlerdi.
“Þimdi o kýrçiçeklerinden derlenen buketler solmuþ
kurumuþlardýr. Kardan heykelcikler babamýn anýlarýnda
yaþar dururlar,” diyor.
Çocuk olduðum günlerden bir bölümünü ak kâðýt üstü
ne döktüm. Sizlere sunduðum bu anýlarý, o günlerde derle
nip bir köþede unutulmuþ, kurumuþ kýrçiçekleri sayýn. Ne
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ki bu çiçeklerin arasýna kýrýlmýþ dallar, sararmýþ yapraklar,
dikenli saplar karýþmýþ olabilir. N’oolur, ayýklayýp atýn onla
rý; yüreðinize batmasýn.
Hamzat Usta’ya býrakalým sözü yine:
“Babamýn saðlýðýnda, býyýklarý yeni yeni terleyen bir
delikanlýyken ben, bir gün yolum Hunzah’a düþtü. Anayol
dan ayrýlýp babamýn o eski keçiyolundan yürümeye baþla
dým. Yaþlý bir daðlý yolumu kesti.
“‘Babanýn yolunu babana býrak. Kendine baþka bir yol
bul,’ dedi.
Ben, yaþlý daðlýnýn sözünü dinledim. Kendime baþka
bir yol aramaya koyuldum.”
Sevgili okuyucu!
Ben de uzun bir süre babamýn yolundan gittim. Baþka
ca yollarýn olabileceðini bilmiyordum. Yýllar geçti. Toy bir
delikanlý, toy bir baba oldum. Çalýþa, okuya, düþüne yeni
yeni yollarýn da var olduðunu kavradým. Yeni bir yol seçtim
kendime. Karanlýk, iniþli yokuþlu, taþlý, kesekli bir yol. Ama
bu yolun sonunda ýþýklý, aydýnlýk, güzel bir dünyanýn oldu
ðunu öðrenmiþtim. Dura dinlene yürüyorum. Gittikçe
aydýnlanýyor yolum. Baþka yollara sapmayý hiç düþünmüyo
rum.
Biliyorum, oðlum da bir süre benim yolumu izleyecek.
Ve kuþkusuz bir gün kendi yolunu o da bulacak.
Dinleyelim Hamzat Usta’yý. Bakalým ne diyor:
“Evimizin önünde hemþehrilerimle oturuyorum. Soru
yaðmuruna tutuyorlar beni:
“‘Uzak ülkelerde hemþehrilerimize rastladýn mý?’
“‘O ülkelerde de bizim daðlara benzeyen daðlar var
mý?’
“Gurbette canýn sýkýlmadý mý? Köyünü, bizleri özleme
din mi?’
“O ülkelerde bizi tanýyorlar mý? Bizim de bu dünyada
yaþadýðýmýzý biliyorlar mý?’
Yanýtlýyorum ben de:
“‘Onlar bizleri nerden bilsinler? Biz daha kendimizi
bile tanýmýyoruz ki!’
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Susup düþünüyorlar bir süre:
“‘Öyleyse sen bize de, baþkalarýna da bizlerden söz et.
Bizi bize, bizi onlara tanýt. Yazdýklarýný öteki dillere de
çevirt. Eðer bunu sen, köyümüzün çocuðu olan sen yapmaz
san, baþka biri hiç yapmaz.
“‘Düþüncelerini seçkin bir sürü gibi toparla kafanda.
Sonra da bu sürüyü apak kâðýtlarýn otlaklarýna sal! Düþün
celer, ürkmüþ atlar, korkmuþ koyunlar gibi sayfalarýn ara
sýnda koþturup dursunlar.
“‘Kendine özgü düþünceleri gizlemekten, saklamaktan
kaçýn. Sonra nereye koyduðunu unutur, yitirirsin onlarý.’”
Ben de Tsadalý köylülerin, o çok uzakta yaþayan daðlý
larýn uyarýlarýna uyup daðýlan düþüncelerimi yeniden topar
lamaya çalýþtým. Ýçlerinden bir bölümünü yitirmiþsem, ace
mi bir çoban oluþuma verin bunu; baðýþlayýn beni.
Binin atýmýn terkisine, birlikte arayalým yitirdiðimiz
þeyleri.
Haydaaaa!
Çetin Öner

Bölüm baþlarýndaki Kýzýlderili aðýtlarý ve türküleri Dee Brown’ýn “KALBÝMÝ VATANIMA
GÖMÜN” adlý kitabýndan alýnmýþtýr (Çeviri: Celâl Üster)
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“Ona kimse nerden geldiðini öðretmemiþ…
Bu yüzden nereye gideceðini bilmiyordu.”
Alex Hailey (Kökler)

BILIZ’LA GELEN BAHAR

1
Ben o zamanlar kendimi rahvan bir tay sanýrdým.
Yürümek nedir bilmezdim. Dere tepe, dað bayýr, tar
la tapan demez, koþar ha koþardým…
Kavaklar budanýp da dallarý çocuklara birer at olun
ca, bir tay olurdum birden; kýzýl doru bir Çerkes tayý.
Ýncecik bacaklarýma verirdim tüm gücümü. Gergin bir
yay olurdum. Ýçimden gelen ilk ýslýkla fýrlardým yerim
den. Koþar ha, koþardým…
“Dur,” derdi ninem. “Düþeceksin.”
Durmazdým.
Binboða daðlarý, týraþý yarým, yüzü sabunlu kalmýþ
bir Türkmen beyine benzerdi. Eteklerinde karlar erir,
doruklarý sabun köpüðü gibi karlý kalýrdý.
Nevruzlar, çiðdemler, karçiçekleri açardý. Kuzuku
laklarý, çiriþler, madýmaklar göðerirdi.
Bahara çýkarken, sahtiyandan Çerkes çizmelerimi
15

diktirirdi ninem. Ölçer, biçer, anneme uzatýrdý deriyi. Bir
günde biterdi çizmeler. Uzun konçlu yün çoraplarý geçi
rirdim ayaklarýma. Çizmeyi zorlukla giyer, pencerenin
içine tüneyip yaðmurun dinmesini beklerdim. Dönenir
dururdum evin içinde eþkin bir tay gibi.
Ninem,
“Yeter artýk,” derdi, “otur yerine biraz. Kiþneyip dur
ma evin içinde.”
Bahar, Binboða eteklerine gök gürültülü, þimþekli
yaðmurlarla gelirdi. Dere taþar, koskoca kayalarý, aðaç
kütüklerini, apansýz yakaladýðý bir koyunu, bir ineði de
çeker götürürdü harmana doðru. Sele kapýlan koyun ya
da ineðin ardýndan köylüler koþturur dururdu dere
boyunca. Boðulmadan kýyýya çekmeye çalýþýrlardý. Çoðu
kez boðulurdu hayvanlar. Kýyýya vuran ölü hayvanýn þiþ
miþ karný, gözleri, burnuyla oynar dururduk.
Dur durak bilmezdi yaðmur. Yaðar, yaðar, yaðardý…
Yaðmurdan ödü kopardý Zezzey Dayýmýn. Ýlk yað
mur damlasý düþer düþmez, kamasýný çerkeska’sýný,1
tütün tabakasýný alýr, atýna atlar, selin ulaþamayacaðý
kayalýklara týrmanýrdý. Tüm köylü alay ederdi onun bu
sel korkusuyla. Ama o aldýrmazdý,
“Selle oyun olmaz,” der, bildiðini okurdu. Çoluðu
çocuðu evde akþam sofrasýný kurarken, o, atýnýn üstüne
yan gelir oturur, yaðmurun dinmesini beklerdi. Gün
kararýrken karanlýkta ipileyen cýgarasýnýn ateþini izlerdi
çocuklarý. Kýzý kapýnýn önüne çýkar, daða, babasýna doð
ru baðýrýrdý:
“Babaaa! Annem çaðýrýyor! Yemek hazýr.”
Dayým, uzun süre yanýt vermez, duymazlýktan gelir
di. Sonra oðlu, küçük kýzý da kapýnýn önüne çýkýp çýðrýþ
maya baþlayýnca yanýt vermek zorunda kalýrdý:
“Siz yiyin! Ben acýkmadým daha!”
Sesi gök gürültüsüne karýþýr giderdi.
Yaðmur diner dinmez, eþkýyadan biri gibi sessiz,
1 Baþlýklý, uzun Çerkes pelerini.
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ürkek inerdi daðdan, evine giderdi.
Sabaha dek kiþner dururdu atý ahýrda. Koþumlarý
üstünde binicisini beklerdi.
Ve ben o zamanlar kendimi rahvan bir tay sanýrdým.
Gün ýþýmadan uyanýr dikilirdim evin içinde. Çizme
lerimi giyer, yaðmurun dinmesini beklerdim. Ninem,
namaz kýlarken dörtnal koþtururdum çevresinde. Kiþner,
kiþner, kiþnerdim…
Yaðmur diner, gök gürültüsü Binboðalar’dan Toros
daðlarýna doðru uzaklaþýrdý. Kocamýþ bir köpek havla
masý gibi giderek yavaþlar, kýsýlýrdý sesi.
Ýlkin kuzenim Naho görürdü. Bir damýn üstüne
çýkar, baðýrýrdý:
“Býlýz gýdohaaa! Býlýz godohaaa!”1
Fýrlar çýkardým evden,
“Tene? Tene?”2 diye baðýrarak Naho’ya doðru koþar
dým. Naho elini gözüne siper edip uzaklara bakardý. Pýrýl
pýrýl olurdu gökyüzü yaðmur sonrasýnda. Tek bir bulut
salýnýrdý Binboðalar’ýn üstünde. Hava, taze ot kokardý.
Naho’nun yanýt vermesini beklemeden bir koþu tut
tururdum.
O baðýrarak koþardý ardýmdan:
“Bekle beni!.. Bekle beni!..”
Kýsa, keskin bir ýslýk duyardým içimde. Dörtnala kal
kardým. Soluduðum hava boðazýmý yakardý. Kýþ boyunca
uzayan yelelerim dalgalanýrdý omuzlarýmda.
Öyle dingin, öyle çevik, öyle çocuktum ki, kaným bir
alev gibi dolaþýrdý damarlarýmda. Ve bedenim çiçek
açmýþ gergin bir dala benzerdi.
Harmana yaklaþýnca durup soluklanýrdým. Ta uzakta
bir karaltý kýpýrdardý. Çok aðýr, dura dinlene yürürdü.
Birden sesini duyardým. Hiç anlamadýðým bir dilde, aðlar
gibi bir türkü söylerdi. Tarlalarýn ortasýndan yürür,
durur, eðilir, yerden bir tutam ot koparýr, yaklaþýrdý karal
1 Býlýz geliyor! Býlýz geliyor!
2 Nerde? Nerde?
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tý. O’dur, Býlýz’dýr gelen. Tanýrdým. Sesinden tanýrdým
onu. O kocaman gövdesine yakýþmayan incecik sesin
den. Hep türkü söylerdi; bozlaklar, uzun havalar, aðýt
lar… Öyle de yanýktý ki sesi, tek sözcüðünü anlamama
ma karþýn içime iþlerdi. Hüzünlenirdim.
Býlýz’ýn ortaya çýkýþý baharýn muþtucusuydu Binboða
eteklerinde. Çünkü, o uzun kýþ aylarýndan sonra, ayýlarýn
ininden çýkmasý gibi damýndan çýkar, yalýnayak baþýka
bak yola koyulur, doðruca bize gelirdi. Kat kat nasýrlar
bir pabuç gibi korurdu çýplak ayaklarýný.
Ve Býlýz, yaz kýþ ayakkabý giymezdi.
Ve Býlýz, doymak nedir, üþümek nedir, yorulmak
nedir bilmezdi.
Köyünden bize kadar o çamyarmasý gövdesini taþýr,
soluk soluða kapýnýn önündeki çardaða yýðýlýr,
“Kömbe,” derdi. “Kömbe verin bana.”
Ninem o köye girerken yakardý fýrýný. Bir tekne dolu
su hamuru yoðurur, küçük parçalara böler, sürerdi fýrýna.
Taze ekmek kokusu sarardý tüm köyü. Býlýz soluksuz
yutardý nar gibi kýzarmýþ ekmekleri. Birbiri ardýna yutar
dý da ne eli yanardý, ne aðzý.
Býlýz acý nedir bilmezdi.
Arada bir soluklanýp ayran isterdi. Tas tas içtiði
ayranlardan gözkapaklarý aðýrlaþýr, bir aðýta baþlardý.
Öyle yavaþ söylerdi ki kendinden baþka kimse duymazdý
sözlerini. Söylediði aðýt bir ninni gibi gelirdi kendisine.
Devrilir kalýrdý dut aðacýnýn altýna. Uyur kalýrdý.
Çevresine saldýðý kokudan kimse yaklaþamazdý yaný
na. Üç-beþ adým ötesinde duran köpekler sürekli havlar
lardý Býlýz’a. Duymazdý bile o.
Býlýz yoksulluk, Býlýz taze kesilmiþ ot, Býlýz katran
kokardý.

2
Daðlara Yazýlýdýr
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Harman yerine varýnca, yere sýrtüstü uzanýp Naho’yu
bekledim.
Gökyüzü göð bir boncuk gibiydi. Binboða’nýn tepe
sindeki bulut, yanýna iki-üç bulut parçasýný daha katmýþ
köyümüze doðru salýnýyordu.
Yüzükoyun yatýp topraðý dinledim. Binlerce ses geli
yordu topraðýn karnýndan. Bir karýnca, ya da böcek kon
du kulaðýma, ellemedim.
Naho, soluk soluða geldi yanýma. Kýsa kesilmiþ saç
diplerinden buharlar çýkýyordu. Tüm bedeni çamura
belenmiþti. Yalýnayaktý.
“Nerde kaldýn?”
Yanýt vermedi. Yanýma oturup soluklandý bir süre.
Sonra da uzanýp,
“Benim de çizmelerim olsa hýzlý koþardým,” dedi.
“Atlarýn çizmesi yok.”
“Ama nallarý...”
Tartýþmamýzý Býlýz’ýn sesi kesti. Yüzükoyun uzanýp
yola diktik gözümüzü. Ses gittikçe yaklaþtý. Derken
týraþlý kocaman kafasýný gördük. Þapka yerine baþýna
sardýðý paçavralarý eline almýþtý. Ona gözükmeden, sürü
ne sürüne bir kayanýn ardýna saklandýk. Tam önümüz
den geçerken, birden önüne çýkýverdik.
“Abovvv!” diyerek bir adým geri çekildi. Gözleri
büyümüþtü korkudan. Yol boyunca toplayýp yediði otlar
dan aðzý, diþleri yemyeþildi. Gülmeye çalýþtý, becereme
di. Ellerini önünde kavuþturup boynunu büktü, bekledi.
Avucumuzda tuttuðumuz irili ufaklý taþlarý arkamýza
saklayarak karþýsýna geçtik. Amacýmýzý anladý. Aðýr aðýr
çözdü þalvarýnýn uçkurunu. Baþýný yana çevirip donuyla
birlikte dizlerine kadar indirdi. Kýllar içindeki kocaman
þeyi çýktý ortaya. Usulca yaklaþýp tükürüverdik. Koca
man elleriyle çekiverdi þalvarýný. Kaçmaya baþladý.
Sürekli taþlýyorduk Býlýz’ý. Bir yandan korunmaya çalýþý
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yor, bir yandan koþuyor, bir yandan da aðlýyordu.
Atýþ alanýmýzýn dýþýna çýkýncaya kadar, eliyle týraþlý
kocaman kafasýný kollamaya çalýþarak koþturdu. Kurtul
duðunu anlayýnca da aðýtý bir türküye dönüþtü Býlýz’ýn.
Yürüyüp gitti köye doðru.
Taþ atmaktan yorulmuþtuk. Yere uzandýk.
Bir top bulut salýnarak geldi tepemize. Naho,
“Yaðmur baþlayacak yine,” dedi.
“Nerden bildin?”
“Binboða’nýn üstü karardý.”
Bir süre sonra, o duru, mavi gökyüzü, birden buluta
kesti. Taze çimenler hýþýrdadý. Bir serinlik çöktü ortalýða.
Yüzükoyun dönüp topraðý kucakladým. Bir avuç taze
çimen kopartýp kokladým.
“Yaðarsa yaðsýn,” dedim.
“Islanýrýz.”
“Olsun. Boyumuz uzar ýslanýrsak. Büyürüz.”
Bir þimþek çaktý, bir gümbürtü patladý gökyüzünde.
Naho sýçrayýp ayaða kalktý.
“Koþalým,” dedi. “Ancak varýrýz köye.”
“Yetiþemeyiz. Bekleyelim yaðmur dinsin.”
Bir þimþek daha çaktý. Koþup bir ahlat aðacýnýn altý
na attýk kendimizi.
Yaðmur boþandý.
Birbirimize sokulup yaðmurun dinmesini bekledik.
Yaðmur baþladýðý gibi birden diniverdi. Bir gökkuþa
ðý Binboðalar’ýn tepesinden taa Toroslar’a kadar yayýldý
gökyüzüne. Bulutlar kaçýþtýlar.
Islak gömleklerimizi çýkarýp sýktýk. Giyerken içim
ürperdi. Gözüm gökkuþaðýna takýlmýþtý.
“Naho,” dedim. “Var mýsýn, gökkuþaðýnýn ötesine ka
dar koþalým.”
“Neden?”
“Kim gökkuþaðýnýn ötesine geçerse cennete
gidermiþ.”
“Kim söyledi bunu?”
21

“Ninem.”
Naho bir süre düþündü. Islak gömleðini giyip ayaða
kalktý. Dudaklarý morarmýþtý, titriyordu.
“Cennette çizme var mýdýr dersin?”
“Olmaz olur mu be! Bütün melekler çizmelidir.”
“Tanrý Tha, bize de çizme verir mi dersin?”
“Vermez olur mu hiç.”
“Peki, kama? Sapý gümüþ iþlemeli kama?”
“Onu da verir.”
“Bir de at. Demirkýrý, gök rengi…”
“Attan çok ne var cennette be! Üstelik ordaki atlarýn
kanadý bile varmýþ. Koþarken uçuyorlarmýþ.”
“Deme!”
“Ninem ölsün ki.”
“Fýrla o zaman!”
Yan yana durup gökkuþaðýna diktik gözlerimizi.
Naho saymaya baþladý:
“Zý… Du… Þý!”1
Biz koþtukça uzaklaþýyordu gökkuþaðý. Çizmelerim
le çoraplarýmý koltuðumun altýna kýstýrmýþtým. Yalýna
yak koþuyordum ben de. Sýrtýmýzdan buharlar çýkýyor,
soluðumuz daralýyordu. Burun deliklerimiz kanayacak
mýþ gibi yanýyordu. Hýzla geçtik Býlýz’ýn yanýndan. Kor
kup yolun kenarýna sýçradý. O hýzla da köye girdik. Ne ki,
gökkuþaðý hýzla uzaklaþýyordu bizden. Evimizin önüne
gelince yýðýlýp kaldýk çardaða. Uzun süre soluklandýk
Naho’yla. Bir süre sonra oflaya puflaya gelip yanýmýza
oturdu Býlýz.
“Kömbe,” dedi. “Kömbe verin bana.”
Yerimden doðrulup eve doðru baðýrdým:
“Daaaay!2 Býlýz geldi.”
Ninem kapýnýn önüne çýkýp çardaða doðru baktý:
1 Bir… Ýki… Üç…
2 Ninenin Çerkesçe adý.
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“Ne var? Ne oluyor orda?”
“Býlýz Day, Býlýz geldi.”
Ninem kapýda bir süre durup havayý kokladý, gülüm
sedi.
“Evet Býlýz, Býlýz gelmiþ doðru. Desene düze çýktý
yollarýmýz.”
Dönüp içeriye, anneme seslendi:
“Asey! Fýrýný yak çabuk. Býlýz gelmiþ kapýmýza. Ýlk
Tanrý konuðumuz gelmiþ. Asey, Aseeey! Bahar gelmiþ,
bahaaar!”
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