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Çocuğum. Bozkırın ortasında bir şehirdeyim. Boy atma telaşında kü-
çük bir fidanım. Toprak sahada patlak top peşindeyim. Ayaklarımda 
lastik kramponlarım, uçurtmam kadar özgürüm.

Köyden yeni taşındık. Burası köye göre kocaman bir dünya. Yepye-
ni bir ortamım var artık. Mahalledeki çocuklarla oyunlar sayesinde 
hemen kaynaştım. Akşam olunca kapımız çalınıyor; saklambaç, şaka 
şuka gibi oyunlarla eğlenip gündüz top oynuyoruz. Adım herkes ve 
her şeyden uzak bir yalnızlığı çağrıştırdığı için çok kullanılmadı. La-
kabım: “Maraşlı”. Çok güzel futbol oynuyorum. Rıdvan gibi... Ama be-
nim saçlarım kısa çünkü saçlarımı hâlâ babam kesiyor. Her seferinde 
alnımda birazcık kalması için anlaşıyoruz ama sonunda o hepsini 
kesiyor. Ah babam… Biraz kızıyorum. Çocuk yüreği… Sonra yeni hâ-
lime ben de alışıyorum.

Bisikletim yok. Arkadaşlarımla hafta sonu kiralık bisiklet sürmek 
için gizlice çarşıya gidiyoruz. Tur başına para ödeyip düşe kalka eğ-
leniyorum. 

Çarşıdan eve dönerken dükkânın birinin camında gelişigüzel asılı 
duran lastik ayakkabıları gördüm. “Benim de böyle ayakkabım olma-
lı.” diye geçirdim içimden. Akşam babama konuyu açtım. Evdekilere 
haber vermeden gizli gizli bisiklet sürmeye gittiğimden haberi olma-
yan babam önce izin vermek istemedi. Annemin araya girmesiyle 
isteğimi kabul etti. Düşlerimle genişleyen sabahı zor ettim. Sabah 
parayı alıp rüzgâr gibi uçtum çarşıya.

Burası çarşının hemen girişinde olan avuç içi kadar bir dükkândı. 
Ayakkabı poşetleri raflara gelişigüzel bir şekilde istiflenmiş. Parayı 
satıcıya uzatarak almak istediğim ayakkabıyı gösterdim. Bir çocuğun 
düşlerini gerçekleştirmesinin ne kadar büyük bir eylem olduğunun 
farkında bile olmayan satıcı, sıradan bir hareketle rüyalarımı süsle-
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yen ayakkabının poşetini açtı ve bir tekini denemem için bana uzattı. İşte oldu. 
Altı dişli, siyah, lastik bir kramponum var artık. Bağcıklarını bağlayıp da aya-
ğımı yere vurunca kendimi binlerce insanın karşısında yeşil sahalara çıkmış 
bir futbolcu gibi hissettim. 

İlk maçlarımızı, gözden süzülerek gelen ve şehrin kalbinde ince bir sızı gibi 
akan suyun kenarındaki çayırlık alanda yapıyoruz. Heyecanlı bir maçın orta-
sında, bütün çocuklar oyunu bırakıp yoldan geçen bir garibana hep bir ağız-
dan “Adaş, Adaş” diye bağırmaya başladılar. Sonra birden ortalık karıştı. Maçı 
bırakıp kendimizi kavakların arasına zor attık. Başımızın üstünden ıslık çala-
rak geçen koca koca taşlardan sonra öğrendim Adaş’ın kızdırıldığında üstü-
müze öfkeyle taş yağdırdığını.

Bir süre sonra çayırdaki saha bize yetmez oldu. Artık maç yapmak için ufak bir 
yolculuğa katlanmak zorunda kalıyoruz. Sitenin hemen yanında büyük, top-
rak bir saha var ama bizi içeri almıyorlar. Biz de kimsenin olmadığı zamanlar-
da tel örgülerin altından gizlice geçip saha ile tribünlerin arasındaki boşluğa 
kalelerimizi kurup maç yapıyoruz. Bugün çok çekişmeli bir müsabaka yaşanı-
yor. Kıran kırana bir mücadele… Top bir bu kalede, bir öbür kalede… Zor bir 
pozisyonda İsmail abi ve ben kafa topuna çıktığımızda çarpıştım. Bir an bütün 
sesler sustu. Küçük bir toz bulutu havalandı düştüğüm yerden. Sol kolumun 
üstüne ters düştüm. Acı... Kolum... Baktım ki şekli değişmiş. Korku dolu bir 
çığlık attım. Aslında sıcağı sıcağına acımıyor ama korkudan bağırıyorum. 

Sustum. Sustu her şey. Kaldırdılar beni. Üstümü başımı silkeleyip tek başıma 
eve geldim. Annem mutfakta yemek hazırlıyor. Beni görünce önce telaşlandı 
sonra kızmaya başladı: “Ne işin var topun peşinde, evde otur, bu da sana ders 
olsun!” Annee…

Babama haber verdik. Bir taksiyle çıkıp geldi. Hastane: Henüz bilmiyoruz. Bi-
zim zamanımızda memleketimizde kırık çıkık işlerine bakan sınıkçılar vardı. 
İnsanların bazıları hastaneden önce sınkçıya giderdi. Biraz soruşturunca ya-
kın bir köyde iyi bir sınıkçının olduğunu öğrendik. Yanımıza köyü bilen bir ta-
nıdığı da alarak düştük yola. Sınıkçının evi köyün hemen girişindeydi. Küçük 
yer minderleriyle döşeli bir odaya aldılar bizi. Az sonra uzun boylu, iri yapılı ve 
ihtiyar bir adam girdi içeri. Eyvah! Sınıkçı bu olmalı. Korktum. Karşıma otur-
du. Kırılan kolumu eline aldı. 

Babama: “Sen çocuğun arkasına geç ve sıkı tut.” diye tembih ederek:

“Anlat bakalım.” dedi. 

Ben başladım olayı anlatmaya: Topa vurmak için yükseldim. Meğer dikkatimi 
dağıtmak için beni konuşturuyormuş. Koluma bir çöktü. Çat. “Baba!” dedim… 
Sınıkçı kırılan yeri düzeltip bakkaldan getirilen tahta parçaları ve pamukla ko-
lumu sardıktan sonra geçmiş olsun, dedi. Acım dindi ve rahat bir nefes aldım.
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Sonra çay eşliğinde tanışma faslına geçildi. Babam şen şakrak bir Anadolu 
insanıdır, muhabbeti sever. Bir tanışıklık yakalarız ümidiyle sorular peş peşe 
gelmeye başladı. Sınıkçı soruyor, babam çayının buğusunda cevap veriyordu:

- Ne iş yapıyorsun?

- Termik santralinde çalışıyorum.

- Nerelisiniz? 

- Türkoğlu – Şekerobalıyız.

- Ya benim orada bir asker arkadaşım vardı.

- Baban nerede askerlik yaptı?

- Kars’ta.

- Babanın adı?

- Mustafa…

İhtiyar adam yavaşça yerinden doğruldu ve karşı odalara doğru yöneldi. Biraz 
sonra ellerinde naftalin ve hasret kokan siyah beyaz fotoğraflarla babamın ya-
nına oturdu. Babamla birlikte birkaç fotoğrafa baktıktan sonra içeriye doğru 
seslendi:

- Hanım koş kardeşimin çocukları bizi ziyarete gelmiş…

Hani dağ dağa kavuşmaz da insan insana kavuşurmuş ya… İşte öyle oldu. 
Bundan tam 40 yıl önce askerde tanışıp birbirini kardeş gibi seven iki insanın 
tekrar buluşmasına vesile oldu kırılan kolum.

Birkaç ay sonra yanımıza dedemi de alarak bu kardeşliğin yeniden yeşermesi 
için sınıkçının köyüne geldik. Bu iki güzel insan, birbirine hasret iki yorgun 
ırmak, yılların içlerinde büyüttüğü hasretle sıkıca sarıldılar birbirine.

Kolum mu? İyi, iyi… Hâlâ top peşinde koşmaya devam ediyorum…


