
50

ÖYKÜ

TÜRK DİLİ AĞUSTOS 2021  Yıl: 70  Sayı: 836

Çocuk gördüğü rüyayı hatırlamadı o sabah da. Kalktı. Oyuncakları 
öylece duruyordu aylardır. Perdeyi açtı, önce kuş aradı gözü. Uzak-
larda kanat çırpışları gördü, sonra yaklaşan güvercinleri izledi bir 
süre. Rüya gördüğüne emindi ama aklında kalan bir görüntü, imge 
yoktu. Perdeyi bırakıp telefonuna yöneldi, onunla meşgul oldu, son-
ra televizyonu açtı. Biraz gezindi “Eskiden, açıp bir kanala bakardım 
hayranlıkla.” dedi içinden. “Sonra orada izlediklerimi yaşardım ak-
şama kadar odamda, parkta. Ne oldu o izlediklerime?” diye düşündü. 

“Çınar!” diye seslenen sese, “Geliyorum.” cevabını verdi. Evin düzeni 
değişmişti yine. Terliklerini aradı. Gözü yine kenarda öylece duran 
oyuncaklara takıldı. Kahvaltıya doğru yürüdü.

Pencerenin kenarında oturup şehri izledi. Parkta koşan küçük çocuk-
ları, yemlenen güvercinleri, aceleci motosikletleri, pazar arabasıyla 
yavaş yavaş giden ihtiyarları, bir köşede toplanmış konuşan, oyun 
oynayan çocukları… Sonra çocuklardan bazılarının yüzlerini tanı-
dı. Aşağı inmek için hazırlandı. Annesinden izin istemek için odası-
na tıkladı ses gelmeyince içeri girdi, bilgisayar açıktı. “Rüya Estetiği” 
başlığını okudu. “Freud’a göre rüya gören bir insan rüyasında üç ayrı 
kişidir. Bir rüya gören kişi, bu rüyayı rüyanın içinde izleyen, bir de 
rüyanın kahramanı…” cümlesini okudu annesinin nerede olduğu-
nu düşünürken, sonra kendi hatırlayamadığı rüyalar geçti aklından. 

“Bu rüya işi bayağı karışıkmış.” dedi kapıda beliren annesine ve izin 
istedi. “Parkta telefonla oyun oynamazsan gidebilirsin.” dedi annesi. 
Kapıyı yavaşça örttü ve aşağı indi.

Parkın duvarının yanından geçerken duvarın üzerinde araba sürdü-
ğü zamanları hatırladı. Şurada arabasına benzin doldururdu. Sonra 
diğer arabalarla yarış yapardı, bazen yalnız olduğunda iki araba alır 
onları yarıştırırdı. Sonra kum yığınından geçti. Orada en çok kam-
yonlarını severdi. Kamyon ve kepçesiyle zamanın farkına varmadan 
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oynardı, zamanın ne olduğunu bilmeden. “O zamanlar rüyalarımı da hatır-
lardım.” diye düşündü. “Rüyalarımda hep kamyon, araba sürerdim. Sonra ba-
bamla…” “Çınar!” diye seslenen çocuklara baktı. Yanlarına gitti, ne yapacakla-
rını pek bilemez bir hâlde oturdular, sonra koyu bir sohbete daldılar, oynadık-
ları bilgisayar oyunları ve oradan futbol oyunları. Annesinin sesi, bir rüyadan 
uyanır gibi sarstı çocuğu; bayağı zaman geçmişti. Eve doğru yollandı, tatil gü-
nünün aylaklığı içinde.

Eve geldiğinde konuşmaktan yorulmuş gibiydi, annesinin yorgun gözlerine 
baktı, oturup konuştular biraz. Okulda neler yaptığı, okul yolundaki kalaba-
lıkları, trafiği anlattı. Trafikten sıkılıp hayal kurduğunu, servisin kanatlanıp 
uçtuğunu, okul bahçesine konduğunu hayal ettiğini anlattı. Annesi:

- Hayallerin ve rüyaların kanatları yoktur, dedi.

- Hayallerin, rüyaların ve benim kanatlarım yok, dedi gülerek.

Sonra okulda yaptıklarını anlattı. Boş derslerde oynadıkları birkaç dakikay-
mış gibi gelen maçları, sonra bir kâbus gibi hiç geçmeyip saatlerce sürüyor gibi 
gelen coğrafya derslerini. Annesinin sorularına kısa cümlelerle cevap verdi. 

“Geçen yıl nasıl da gelip geçti.” dedi annesine “Şimdi unutulmuş bir düş gibi”. 
“Oysa nasıl da koşturuyorduk.” dedi annesi. Koşarak şehri yeneceğimizi zan-
nediyorduk diye düşündü annesi. Oysa koşarak, koşturarak… Zil sesi düşün-
celerini bozdu. Çocuk bir an yerinde kıpırdadı sonra durakladı. Zil çaldığında 
koşardı hep karşılamak için gelenleri, küçükken bir çocuğun babasını karşıla-
ması gibi. Gelen sütçüydü. Sütün dökülüşünü izledi tencereye. Hep sevmişti 
bunu. Tencereyi mutfağa taşıdı. Artık tencereyi taşıyabiliyordu. Kendi ile kü-
çük bir gurur duydu. Eski yerlerini aldıklarında aynı sohbet havası kalmamıştı. 
Böyle oluyordu hep, bozulan bir tat geri gelmiyordu. Bir konuşma, bir oturuş, 
bir mutluluk bozuldu mu eskisi gibi olmuyordu. Odasına gitti, oyuncaklarına 
baktı, hüzünle ödevlerini yapmaya oturdu.

Bir masal yazacaktı Çınar ödevinde; kahramanın çok güçlü olduğu, zorlukları 
yendiği, kendini yalnız hissettiğinde bile dostlarının olduğu, yedi başlı ejder-
hanın elinden sevdiklerini kurtardığı; -babasını düşledi bir an- kahramanın 
rüyası ile masaldaki hayatının arasında bir fark kalmadığı bir masal düşle-
di. Rüyasında gördüğünü, masalın içinde de kolaylıkla yapacaktı kahraman: 
uçmak gerektiğinde uçacaktı, görünmek istemeğinde görünmeyecekti; acık-
tığında yemek, susadığında su, ihtiyacı olduğunda bir yardımcı ya da baba 
bulabilecekti; kahramanın annesi, hep o bacası tüten evde onu bekleyecekti. 
Sonra düşündü, rüya ile gerçek hayat arasındaki bu fark olmazsa masalda 
rüya görmenin ne anlamı olurdu? Sonra hangisi rüya hangisi gerçek nasıl bi-
linirdi. Kahraman rüyada olduğunu nasıl anlardı. Bu sorular ağır geldi Çınar’a. 
Oturup masalını yazmaya başladı. Annesi ile köyünde mutlu mesut yaşayan 
kahramanı köyünden alıp şehre götürdü. Şehrin kalabalığı ile tanıştırdı, şeh-
rin yalnızlığı ile. Kahramanına rüya gördürdü. Masalın kahramanı, rüyasın-
da ölmüş bildiği babasını gördü. Babası, ona takip etmesi gereken yolları ve 
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yöntemleri anlattı. Açık açık değil ama üstü azıcık kapalı anlattı mutluluğa 
giden yolu, yenmesi gereken zorlukları. Düşmanları sıraladı, zorda kalırsa uy-
kuya dalmasını ona yine yardımcı olacağını anlattı. Kahraman mutlu mesut 
uyandı rüyasından. Tek tek mücadele etti düşmanlarla ve zorluklarla. Onları 
tek tek yendi. Bütün sırları, çözülmez şifreleri çözdü. Zorda kaldığında rüyaya 
daldı. Rüyasında babasının gülen yüzünü gördü. Masalın içinde, masalsı bir 
dünya gördü rüyasında. Her şeyin simetrik olduğu bir dünya, sözlerin ezgiyle 
söylendiği ama açık açık söylenmediği, sevilenlerin yüzlerinin tam görünme-
diği; gölgeli, bulutlu, gizemli rüyalar gördü kahraman. Söylenenleri önce çöz-
dü sonra yaptı, söylenenlerdeki sırrı önce gördü. Babasına rüyasında hiç karşı 
gelmedi kahraman. Uyandı, şehre daldı, düşmanları yendi ve zorlukları yendi. 
Şehir, düşmanlar ve zorluklar doluydu. Masallar rüya gibiydi. Durmadan zor-
luklarla karşılaşır, onları yenerdin. Yenemezsen uyanırdın rüyadan, masalda 
bir iyi -baba- sana yardım ederdi. Kahramanın önündeki engeller tek tek or-
tadan kalktı. Kahraman saraya doğru yürürken Çınar, annesinin dürtmesi ve 
sözleri ile kendine geldi. Masalı yazarken ve hayal ederken uyuyakalmıştı. Ya-
vaşça gerçek dünyaya döndü. Pek ne olduğunu anlayamadı; gitti, yavaşça ye-
rine yattı. İmleç bıraktığı yerde yanıp sönüyordu. Rüyasını hatırlamak isteği 
duyarak uyudu. 

“Sakalın mı çıkmış senin?” dedi annesi, kahvaltıda çenesinin altındaki birkaç 
uzun siyah tüyü göstererek; çocuk farkındaydı bir zamandır, eliyle yokladı, ne 
diyeceğini bilemedi. Hızlı hızlı kahvaltıyı bitirip odasına gitti. Serviste sakalını 
düşündü, üç beş uzun tüyü. Şehrin görüntüsü unutturdu bu düşünceyi sonra. 
Korna sesleri, dev binalar, masalındaki dev ejderhaları anımsatıyordu. Sonra 
tünel, vinçler. Vinçleri, insanları sırtından yakalayan devlere benzetti. Tünel 
de elbette canavarın ağzı olmalıydı. Servisin aynasından sarkan oyuncakla 
kendi oyuncaklarını anımsadı. Geçmek bilmeyen dersten sonra, masal yazdık-
ları derse geldi sıra. Birkaç öğrenciden sonra parmak kaldırdı, boğazını kontrol 
etti. Masalını okumaya başladı. Sesinin hafif çatlaklığı onu zorlasa da masalı 
kazasız bitirdi. Okurken gelen gülme sesleri onu rahatsız etse de durmadı. 

- Ne kadar zamanda yazdın bunu, diye sordu öğretmen.

- Hafta sonu yazdım birkaç saat uğraştım. 

- İlginç şeyler koymuşsun içine, dedi öğretmen.

O ilginç şeyleri düşünemeden zil çaldı. 

Teneffüste masalı ile alay geçen bir çocukla tartıştı. Çocuk ondan büyüktü. 
İtiştiler. Sarıldılar. Kızardılar. Boğuştular. Ayrıldılar. Söylendiler. Azarlandı-
lar. Annesi ile yola koyulduğunda zihninden atamamıştı daha henüz yaşadı-
ğını. Devleri alt etmek gibi değil gerçek yaşam, diye düşündü; oysa masalı ne 
güzeldi. Annesi ile devamlı gittikleri hastaneye girdiler. Psikoloğun kapısını 
çaldılar. İçeri girdiler. Çocuk, kendisine sorulan soruları samimiyetle cevapla-
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dı. “Rüya…” dedi, “Rüyalarımı hatırlayamıyorum.” “Gördüğüme eminim ama 
sabah kalkınca aklıma hiçbir şey gelmiyor.” Psikolog sessizce not aldı.

Dışarı çıktıklarında hava açmıştı. Annesi ile bir kafeye oturdular. İçecekleri-
ni istediler. Tatlıları geldi. Çocuk şehre baktı. İnsanları izledi. “Karışık,” dedi 
annesine. “Masallar daha sakin oluyor her zaman. Keşke daha sakin bir yerde 
yaşasaydık. Masallar ve rüyalar daha sakin oluyor.” dedi. Annesi “Gerçek ol-
madıkları içindir.” dedi. “Gerçeklere alışmak gerekir. Hayatımıza alışmamız 
gerekir. Unutmadan alışmak. Psikoloğun dediği gibi.” dedi. 

Çocuk, akşam kitabını okurken hatırlayamadığı rüyalarını düşündü; görür-
ken ne güzeldir rüyalar. O dünya, o insanlar; zaman, mekân özellikle ne güzel-
dir dedi. Hep rüyalarda yaşasaydık rüya gibi yerlerde. Hayat rüya olsaydı, diye 
düşündü. O zaman gerçek hayatta kendisini ürküten şeyler olmazdı bu dün-
yadaki. İnsanlar hep gülerdi. Şehir korkutmazdı. Zor durumda kalırsak da her 
şey bir anda değişirdi. Okulda bitmek bilmeyen dersler, sokakta kötü çocuklar 
olmazdı, “hem sonra babam da…” Bunları düşünürken uyuyakaldı. Rüyasında 
bir pikniktelerdi, annesi ve babası ile. Babasının yüzü bulutluydu. Tam göre-
miyordu babasının yüzünü. Şehir çok uzakta bir gri küme gibiydi, görünmü-
yordu. Annesi güzel şeyler söylüyordu. Öğlen vaktiydi. Sonra saatini gördü, 
saati geri kalmıştı. Ayarladı babasından zamanı öğrenerek, bir zaman sonra 
baktı. Saat yine geri kalmıştı. Şaşırdı. Yine babasına sordu saati. Babasının sesi 
de bulutluydu. Yine ayarladı. Bir zaman sonra saatin yine geri kaldığını gördü. 
Yine babasına seslendi, babası yoktu. Annesine babasını sordu. Annesi “Orma-
na doğru gitti, birazdan gelir.” dedi. Ormanın içerisine doğru baktı. Orman da 
bulutlanmıştı. Hiç tedirgin olmadı ama bekledi, bekledi; babası mutlak gele-
cekti, içinden o kadar emindi ki buna. O piknik mutluluğu bozulmadı, tedir-
gin olmadığı için annesi de mutlu görünüyordu. Babasının ormana gitmesi 
sıradan gibi geliyordu. Sonra seslendi ormana doğru: baba, baba, baba... An-
nesinin onu dürtmesi ile uyandı. Uyanır uyanmaz yine garip bir şekilde hiçbir 
şey hatırlamadı gördüğü rüya ile ilgili. Yine emindi rüya gördüğüne ama bü-
tün görüntü, sesler, hayaller, mutluluklar bir anda kaybolup gitmişti. Annesi 

“Ne oldu bir şeyler söylüyordun.” dedi. “Hatırlayamıyorum.” dedi çocuk. “Çok 
mutluyduk eminim ama hatırlayamıyorum.” Kalktı; pencereden uyanmaya 
başlayan şehre, şehrin insanlarına baktı.

Annesi ağlarken çeşmeyi açardı hep. O gün de öyleydi. Erken kalkmışlardı; 
bavulu toplamışlar, yol için hazırlanmışlardı. Çocuk, oyuncaklarına baktı; an-
nesi, kaldırmıştı onları durduğu yerden. Gözünde bir eksiklik hissetmişti alış-
kanlığından kalan. Bir yolculuğa çıkalım derdi annesine hep. Annesi “Tamam” 
demişti, “çıkalım”. Aynada kendine baktı çocuk, bir su aksinde kendini görür 
gibi; boynundaki morluğu gördü, masalı ile dalga geçen çocukla itişirken ol-
muştu. Biraz sinirli idi son zamanlarda. Kendini daha büyümüş hissediyordu. 
Arabaya bindiler. Yola koyuldular. Şehri arkalarında bıraktılar. Şehir, arkala-
rından onları izliyor gibi gelmişti çocuğa. Yolda yolu konuştular. Şehri unut-
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mak istiyor gibiydiler. Yokuşlar tırmandılar, inişler indiler. Çocuğa zaman hız-
lanmış gibi geliyordu. Yol kenarlarındaki yalnız evleri, dağ başlarındaki evleri 
düşündü çocuk. Hep huzur verirdi o evler içine. Tarlalarda tek başına çalışan-
ları, yemek arası veren çiftçileri, hayvanı ile yürüyen insanları gördüler. Yol 
kenarı satıcılarında durdular. Çocuk yolu ve yoldakileri bir masal gibi görürdü. 
Masal kahramanı yola çıkmış gibi hissederdi kendini. Yollardaki yazıları oku-
du. Yoldaki her işareti bir masal işaretine benzetti. Zaman aldığı keyifle birlik-
te hızlanmıştı. Şehrin zamanı ile masalın zamanı farklıydı.

Ağaçlıklı bir yoldan saptılar. Dere kenarından gidiyordu yol. Camı açıp derenin 
sesini dinledi, masalın sesi gibi. Bir geniş gölgeli çayırlıkta durdular. Suyun 
birikip gölet yaptığı bir yerdi, örtülerini serdiler. Yiyeceklerini çıkardılar. Ön-
lerine birdenbire sofra kurulan masal kahramanlarını hatırladı çocuk. Annesi 
dere kenarına gitti, dereye ayağını sokup sessizce ağladı. Çocuk, sırtüstü yatıp 
bulutları izledi; işte, bir masala en çok yaraşan bu parça parça bulutlardı. “Şe-
hirde bunları göremezsin.” diye düşündü. Annesi geldi. Gözleri nemliydi. “Sen 
karnımdayken buraya gelmiştik.” dedi annesi; “Sen, ben ve baban. Piknik yap-
mıştık burada. Yine dereye ayaklarımı sokmuştum. Seninle konuşmuştum 
karnımdayken. Sana buraları anlatmıştım. Ağaçları, gölgeleri, dereyi, kuzula-
rı, meyveleri… Babanı bir hafta sonra kaybettik.”  Sonra derin derin uzaklara 
baktı kadın. 

Bulutlar, içine bir hafiflik getirdi çocuğun. Annesinin anlattıklarını düşündü. 
Anlamları koyamadı yerine, içi geçti. Oyuncaklarını gördü çocuk son kez rü-
yasında. Büyüdü çocuk, her yeni sırrı öğrenen çocuklar gibi, öğrendikçe bü-
yüdü. Sakalları çıktı. Boyu uzadı. Kendini seyretti aksinde. Kocaman bir insan 
oldu düşünde. Hiç babasını göremeyen çocukların gözleri ile bakar oldu dün-
yaya. Şehre bir daha gitmek istemeyen çocukların gözleri ile. Çocuk rüyasında 
büyüdü. Hayatında yer eden her şeyi gördü; tek tek, anlamlı anlamsız. Sonra 
annesinin sesini duydu. Gözlerini açtı. “Hatırlıyorum.” dedi annesine. “Öyle 
uzun bir rüya gördüm ki hepsini hatırlıyorum. Rüyamda, rüyamı hatırlaya-
mıyordum. Sonra rüyam tam burada bitiyordu. Sonra neler neler. Hepsini an-
latmalıyım sana.” Babasına doğru yola çıktılar. Annesinin gülümseyişi, mutlu 
sona işaret gibiydi. Çocuk büyümüştü. Şehir uzaklarda kalmıştı. “Baba…”


