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Genel Bakış 

  Kemal’in, sokak çocuklarıyla yapmış olduğu röportajlardan bazıları 1975 yılında Cumhuriyet 
gazetesinde tefrika edilmiştir. Daha sonra yapmış olduğu röportajlardan bir seçki oluşturmuş olan 
Kemal’in, Allahın Askerleri adındaki ve röportaj-öykü türündeki eseri 1978 yılında Milliyet Yayınları 
tarafından kitap halinde yayımlanmıştır. Sokak çocuklarıyla yapmış olduğu röportajları öyküleyerek 
yeniden kaleme almış olan yazar, röportaj-öykü gibi yeni bir yazın türü oluşturmayı denemiştir. 
Yaşanmış olayları gerçekliğe tamamen sadık kalarak kaleme almaya çalışmıştır. Sekiz ayrı bölümden 
oluşan eserin her bölümünde farklı bir çocuğun hayat hikayesi ele alınmıştır. Deniz Küstü ve Kuşlar da 
Gitti adlı romanlarında yer vermiş olduğu bazı karakterlerin gerçek hikayelerini bu eserde bulmak 
mümkündür. Cumhuriyet gazetesinde röportaj yazarlığı yapmış olan Kemal, Basın Sitesi’nde oturduğu 
dönemlerde İstanbul’un farklı semtlerinden gelen çocuklarla tanışmış ve bazı çocukların gerçek hayat 
hikayelerini onların vermiş olduğu bilgilere tamamen sadık kalarak kaleme almıştır. Söz konusu edilen 
eserde, aileleri tarafından terk edilmiş, ebeveynlerini kaybetmiş ve kimsesiz oldukları için toplum 
tarafından ötekileştirilip dışlanmış olan çocukların vermiş oldukları zorlu yaşam mücadeleleri yer 
almaktadır. Kemal, kaleme almış olduğu eserle döneminin önemli bir toplumsal sorununu gündeme 
getirmek istemiştir. Aynı eser 2013 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından Çocuklar İnsandır adıyla 
yeniden basılmıştır.  

NAR AĞACINI KUŞATMIŞ HANIMELLERİ ve NANİK ÜZERİNE 

Kişiler 

Zilo (Züleyha) Annesi öldükten sonra üvey annesi tarafından evden kovulmuş olan Zilo, Yeni Cami 
önünde kuş yemi satmaktadır. Anlatıcı onunla Şehzadebaşı’ndaki Çocuk Bürosu’nda karşılaşır.  

İbrahim Demir (Baba) Yirmi beş yıldır Yemiş iskelesinde ve halde hamalcılık yapan karakter altmış 
yaşlarında göstermektedir. Uzun boylu ve esmer tenlidir. Birkaç defa Hacca gitmiş ve işten fırsat 
buldukça beş vakit namaz kılmaktadır. Toplamda on tane çocuğu vardır. Zilo’nun annesi öldükten 
sonra başka bir kadınla evlenmiştir. 

Anlatıcı  Yazarı temsil eden karakter Zilo’nun hayat hikayesini okura aktarır. Zilo’yla diyaloğa 
girer ve sorduğu sorularla anlatıya yön verir.  

Üvey Anne İbrahim Demir’le evlendikten sonra dört çocuğu olmuş ve üvey çocuklarına oldukça 
kötü davranmaya başlamıştır. Zilo’yu evden kovmuştur. 

 



Öykü 

Zilo’nun Ailesi  Zilo'ya adının, babası tarafından uydurma bir beyden özenilerek verildiği 
düşünülmektedir. Zilo'nun sesi çok güzeldir ve konuşurken çoğu zaman yüzü kızarır. Öz annesinin 
ölümünün ardından Zilo'nun babası İbrahim Demir başka bir kadınla evlenmiştir. Zilo'nun, üçü kız ikisi 
erkek, toplamda beş kardeşi vardır. Kız kardeşlerinin hepsi evlenmiştir. Erkek kardeşlerinden biri 
ölmüş diğeri de Karaköy'de kundura boyacılığı yapmaktadır. İbrahim Demir ikinci eşinden de dört 
çocuk sahibi olmuş ve Zilo'nun kardeş sayısı dokuza çıkmıştır. İbrahim Demir hamallık yaparak 
ailesinin geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Anlatıcıya göre Zilo'nun memleketi Doğu Anadolu 
bölgesindeki illerden biridir. Zilo doğumundan sonra üç farkı evde yaşamıştır. Fener ilçesinde doğmuş 
olan Zilo'nun yaşadığı evle ilgili hatırladığı ilk şey, çamur içinde olan avludur. Annesi doğum sırasında 
bu evde ölmüş ve yedi yaşlarında olan Zilo, annesinin cenazesinin yıkanıp gömüldüğüne şahit 
olmuştur. Ardından Fatih'te bir süre yaşadıktan sonra Dolapdere'ye taşınmışlardır. Zilo Dolapderelileri 
çok sevmektedir. Orada tanışmış olduğu çingeneleri sevinçle ve coşkuyla anlatır. Dolapdere'nin 
yardımsever ve eğlenceli sakinlerini anlatmaya doyamaz.  

Zilo’nun Dolapdere’ye Olan Hayranlığı Anlatıcıyla Zilo, Şehzadebaşı'ndaki Çocuk Bürosu'nda 
tanışmışlardır. Zilo, anlatıcının sorularını cevaplarken hayalle gerçek arasında sürekli gidip 
gelmektedir ve anlattığı hikayelerin bazıları uydurma gibi görünmektedir. Zilo bütün hayatını 
Dolapdere'de geçirmek istemektedir. Orada yaşayan insanlara isimleriyle değil lakaplarıyla hitap 
edilmektedir. Dolapdere'de yaşayan insanların çoğu yoksuldur. Bundan dolayı hırsızlık vakaları çok 
fazla yaşanmaktadır. Eğlenmek istediği zamanlarda Zilo, Dolapdere'deki çingene çocuklarla oyun 
oynar. Bu yüzden üvey annesiyle defalarca kavga etmiş fakat o çingenelerin arasına karışmıştır. 
Çingeneler tarafından çok sevilen ak sakallı bir çingenenin hırsızlıktan büyük miktarlarda para elde 
ettiği bir gün bütün mahalleye ziyafet çektirdiğine değinir. Çoğunlukla sokaklarda yatan Zilo birçok kez 
karakola düşmüştür. Genel olarak polis amcalarını sever fakat Sirkeci karakolunda polislik yapan 
Salih'in, çocukları sürekli dövdüğünü anlatır. Bundan dolayı Zilo, Polis Salih'i sevmemektedir.  

Zilo’nun Ailesinden Kopuşu  Zilo'nun Dolapdere'de yaşadığı evin iki odası ve bir avlusu 
vardır. Çocukların kaldıkları oda oldukça havasız ve kirlidir. Sokakta tanışmış olduğu birkaç kurnaz kız 
arkadaşının ikram etmiş olduğu konyağı içip sinemaya gitmiştir. Sinemadan çıktıktan sonra Zilo, iki 
adam tarafından kaçırılmış ve teyzenin bodrumunda tecavüze uğramıştır. Bunu öğrenen üvey annesi 
Zilo'nun edep yerini kızgın çubukla yakmıştır. Üvey anne İbrahim Demir'le evlendikten sonra Zilo'ya 
sürekli kötü davranmıştır. Zilo üvey annesi tarafından dövülmüş, evden atılmış ve aç susuz 
bırakılmıştır. Bundan dolayı Zilo devamlı olarak evden kaçar ve Sirkeci'deki trenlerin altında yatar. 

Üvey Anne’nin Gazabı  Her gün ağır yükler altında ezilen Zilo'nun yaşlı babası, kazandığı 
parayla ailesine zar zor bakmaktadır.  Hayatın zorluklarıyla mücadele etmekten yılmış olduğu için 
herkese kötü davranan eşine ses çıkarmaz. Aynı zamanda Zilo'ya göre İbrahim Demir, eşinden 
korkmaktadır. Üvey annesinin babasını defalarca dövmüş olduğunu söyler. Zilo'nun üvey annesi 
herkese kötü davranmaktadır ve çocuklarını dövmektedir. Ailenin rahat ettiği ve karınlarının doyduğu 
tek yer köyleridir.  

Zilo’nun Kuş Yemi Satıcısı Olması Teyze’nin tezgahını kiralayarak Yeni Cami önünde kuş yemi 
satan Zilo, parasının çoğunu ailesine ve dilencilere vermektedir. Bir gün bir çöp bidonunun içinde beş 
yüz lira bulmuş ve bulduğu parayla sinemaya gitmek istemiştir. Sokakta tanıştığı kız arkadaşlarının 
ikram ettiği konyağı içtikten sonra sinemaya giderler. Fakat filmin izlendiği sıralarda Zilo, 
arkadaşlarının onu terk ettiğini görmüştür. Sinemadan çıkmasının ardından tecavüze uğramış ve 
paraları da çalınmıştır. Kendisine tuzak kurduklarını düşündüğü kızları Zilo, Eminönü ve Florya'da 
aramış olmasına rağmen onları hiçbir yerde bulamamıştır. Babasıyla hayli iyi geçinen Zilo üvey annesi 
tarafından kıskanılır. Bundan dolayı üvey anne Zilo'yu sürekli sokağa atmıştır. Bir süre sonra polisler 
Zilo'yu bulup babasına teslim etmişlerdir. Fakat o günden sonra Zilo, sürekli evden kaçmış ve çoğu 
zaman sokaklarda yatmıştır. Yeni Cami önünde yem sattığı zamanlarda yaşlı bir adam devamlı olarak 
ondan yem satın alıp kuşlara atar. Yaşlı adam tarafından sevildiğini anlayan Zilo, onu hiç kandırmamış 
ve verdiği paranın karşılığı kadar ona yem vermiştir. Annesinin mezarını defalarca ziyaret etmiş olan 
Zilo, her ziyaretinde ona çiçek götürmüştür.  

Zilo’nun Denize Girmiş Olan Bir Adamı Soyması Amcasının oğlu Mahzun'dan yankesiciliği 
öğrenmiş olan Zilo, denize girmiş olan bir adamın sahildeki eşyalarını çalmıştır. Hırsızlığın da çeşitli 
yöntemleri vardır ve her birine hırsızlar arasında farklı bir isim verilmektedir. Bir yerde oturan ya da 
uyuyan kişinin değerli eşyalarını çalmaya söğüşçülük denmektedir. Yıllar boyunca polislerle haşır neşir 



olmuş olan Zilo, onları bir bakışta tanıyacak kadar öğrenmiştir. Denize girmiş olan adamın parasını 
çaldıktan sonra paranın yarısını Mahzun'a vermiştir. Diğer yarısını yolda gördüğü bir dilenciye verir. 
Zilo'nun hırsızlık yaptığını anlamış olan dilenci ona kaçıp uzaklaşmasını söyler.  

Zilo’nun Sokaklardaki Yaşamı  Tıpkı Zilo gibi, annesini ve babasını kaybetmiş olan bir kız 
Yeni Cami'nin önünde kuş yemi satmaktadır. Sokakta yaşayan kız soğuk havalarda çok üşümektedir 
ve Zilo onun için hayli üzülür. Zaman zaman Zilo, kazandığı parayı onunla paylaşır ve onun yem 
satmasına yardımcı olur. Eminönü, bütün esnafların ve işportacıların cümbüş alanı gibidir. Zamanının 
çoğunu Eminönü taraflarında geçiren Zilo burada iyi giyimli ve bakımlı kadınlar görür. Zilo onları 
oldukça gülünç bulur. Fakat kadınlar ondan yem satın alıp kuşlara atarlar. Bazen yem sattığı 
zamanlarda ona gözünü dikmiş olan erkekleri fark eder. Zilo, bir erkeğin bir kadına bakıyor olmasında 
herhangi bir zarar görmez. Fakat onlar tarafından rahatsız edilmek de istemez. Eminönü'ndeki balon 
satıcılarını sürekli gören Zilo'nun en çok istediği şeylerden biri balon uçurmaktır. Zaman zaman 
camide uyumaya çalışan Zilo, bir gün bir hacı tarafından kovalanır. Hacı Zilo'yu Mısır Çarşısı'na kadar 
kovaladıktan sonra yere kapaklanır ve Zilo'ya küfür etmeye başlar. Zilo da yaşlı adama aynı şekilde 
karşılık verip kaçar. Yaşlı adam Zilo'nun camiyi kirletmesinden şikayet eder. Zilo, yem sattığı tezgahı 
Teyze’den kiralamaktadır. Kazandığı paranın hepsini de ona verir. Ayrıca Mahzun'la birlikte hırsızlık 
yapan Zilo, çinko ve alüminyum çalarak ek gelir elde etmektedir. Fakat kazanmış oldukları paralar 
genel olarak aileleri ya da Teyze tarafından alınır. Bir gün Laz Bakkal'ı soymuş olan Mazhun yakalanır. 
Laz Bakkal Mahzun'u kızgın tellere yapıştırarak döver. Zilo Mahzun'un öldüğünü sanır fakat Bulgar 
Kilisesi’nde onu görünce rahatlar. Zilo hayallerinin içinde yaşamaktadır ve başına gelmiş olan 
felaketleri olağan karşılamaktadır.  

Zilo’nun Hırsızlık Geçmişi Zilo ve Mahzun hırsızlığa okuldaki çocukların paralarını çalarak 
başlamışlardır. Bir gün, Florya'daki bir parkta oturan bir çocuğun elinde elli lira görür. Çocuğa sırnaşan 
Zilo, onun elindeki parayı aldıktan sonra kaçar. Neye uğradığını şaşıran çocuk hiçbir karşılık 
verememiştir. Zilo çocuktan çaldığı parayla ilk olarak çekirdek almıştır. Çekirdek yemeyi çok 
sevmektedir. Ardından çikolata almış ve kalan parayı dilencilere dağıtmıştır. Üstünde para kalmasını 
istememektedir. Zira üstünde kalan paraların ailesi ya da teyze tarafından alınacağını bilmektedir. 
Zilo'yla Mahzun, Perşembe pazarından demir çalıp hurdacılara satarlar. Ellerine geçen parayla bazen 
Çiçek Sineması'na gidip film izlerler. Devamlı olarak uyku sorunu yaşayan Zilo, bazen teyzenin kilimini 
çalar ve onun üzerine yatınca az da olsa rahat bir uyku çekmeyi başarır. Zilo bir yatak almak 
istemektedir. Bir gün, çalmış olduğu altın bir kolyeyi Laz Bakkal'a yüz elli liraya satar. Laz Bakkal 
tarafından kazıklandığını bilen Zilo, arkadaşlarıyla birlikte onun dükkanından sürekli olarak bir şeyler 
çalmaya başlarlar. Zilo, son hırsızlık olayında yakalanması üzerine babası tarafından Batman'a 
götürülmek istenir. Fakat Ankara'da trenden inen Zilo, etraftaki insanlara sorarak İstanbul'a geri 
dönmeye çalışmıştır. İlk olarak polis tarafından karakola götürülen Zilo, ardından İstanbul'da bir çocuk 
yuvasına gönderilir. Anlatıcı onun trenden indiğine inanmadığı gibi, Zilo'nun anlattığı çoğu şeye 
inanmaz. Çünkü Zilo sorulan çoğu soruya soruyla alakası olmayan cevaplar vermektedir. Zilo, camide 
ibadet eden bir kadının önünden almış olduğu Kuran'ı öpüp başına koyarak hırsızlığı bırakacağına dair 
defalarca yemin etmiştir. Fakat sözünü tutamayacağını anladığı zamanlarda başının üzerinde ekmek 
kırıp yeminini bozmuştur.  

Zilo’nun Son Durumu  Elindeki bir miktar parayla Cibali taraflarında kendisi için tahta bir ev 
yapmıştır. Fakat kısa süre içinde tahta ev yıkılmış ve içindeki eşyalar çalınmıştır. Anlatıcı ve Zilo 
arasında geçen diyalogların hepsi karakolda gerçekleşir. Birkaç gün sonra karakola gelen anlatıcı 
Zilo'nun başka bir yere gönderilmiş olduğunu öğrenir. Çocuk Bürosu Müdürü anlatıcıya, artık tek 
başına çocuklarla görüşmesinin yasaklandığını söyler. Anlatıcı Zilo'yu Galata Kulesi'nde bulur. Zilo 
orada bir duvara yaslanıp en sevdiği plakları dinlemektedir. Bazen Eyüpsultan'a gidip para kazanmaya 
çalışır. Emirgan'daki lale bahçelerini gezmeyi çok sever. 

Temalar 

Ötekileşme Üvey annesi tarafından devamlı olarak şiddete maruz kalmış olan Zilo, sokakta 
yaşamaya başlayıp kendi ayakları üzerinde durmaya çalışmıştır. Ailesi tarafından dışlandığı için 
kimsesiz kalmış olan Zilo, toplum tarafından da hırpalanmış ve hor görülmüştür. Sürekli olarak polisler 
tarafından tutuklanıp karakolda dövülür. Ailesinin evine gittiğinde, kıskanç ve üvey çocuklarını 
çekemeyen üvey anne tarafından şiddete maruz kalır. Çeşitli işlere girerek para kazanmaya ve hayatta 
kalmaya çalışır. Fakat işverenleri onun sahipsizliğinden faydalanarak hakkını vermezler. Çocuklar, 
gittikleri ve yattıkları her yerden kovulurlar. Bu durum onları suç işlemeye mecbur eder ve zamanla 
onları arsızlaştırır. Var olan her koşulun onların aleyhine olması, Zilo gibi çocukların ötekileşmesine ve 



dışlanmasına sebep olur. Fakat hayatın bütün zorluklarıyla karşılaşmış olmalarına rağmen çocuksu 
saflıklarını ve iyi niyetlerini daima korumayı başarırlar. Zilo, eline fazladan geçmiş olan her kuruşu 
ihtiyacı olan başka kişilere dağıtır. 

Arayış  On dört yaşlarında olan Zilo, bütün zorluklarına rağmen hayatı sever ve yaşamak ister. 
Çevresini kuşatmış olan bütün olumsuz durumlardan ve koşullardan hayaller kurarak sıyrılmaya 
çalışır. En büyük hayali Cibali’de tahtadan bir ev yapmaktır. Evin içine koyacağı iki sandalyeyle orada 
yaşamayı hayal eder. Hayatları boyunca hiç varlık yüzü görmemiş olan çocuk karakterlerin hayattan 
bekledikleri şeyler aslında oldukça makuldür. Fakat içinde yaşadıkları toplum onlara tamamen karşıdır. 
Bundan dolayı neredeyse tutundukları her dal ellerinde kalır. 

Kişi İncelemesi 

Zilo (Züleyha)    (Uyumlu/Mantıklı) 

Karakter Fener ilçesinde doğmuş olan Zilo on dört yaşındadır. Merhum annesinden altı, üvey 
annesinden dört tane kardeşi vardır. Babası İbrahim Demir yirmi yıldan fazla bir süredir hamallık 
yapmaktadır. Erkek kardeşlerinden biri de kundura boyacılığı yapmaktadır. Babasının başka bir 
kadınla evlenmesinin ardından üvey anne tarafından sürekli olarak eziyet görmüştür. Üvey annesinden 
gördüğü şiddete dayanamayan Zilo kendisini sokaklara atmıştır. Genellikle Yeni Cami önünde 
insanlara kuş yemi satarak para kazanır. Fakat maddi açıdan sıkıntıya düştüğünde amcasının oğlu 
Mahzun’la birlikte yankesicilik yapar ve hurdacılara satmak için demir toplar. Toplumun büyük bir 
kesimi tarafından dışlanmasının yanında, ona şefkatle yaklaşan insanlar da olmuştur. Yapmış olduğu 
yasadışı işlere mecbur kaldığı için girmiştir. Aslında karakter olarak oldukça olumlu özelliklere sahiptir. 
Onun hikayesini dinleyen anlatıcı Zilo’nun, bazı olayları abarttığını ya da uydurduğunu düşünür. Çünkü 
hikayesini oldukça dağınık bir şekilde anlatır. Daha küçük yaşlarda olmasına rağmen korkunç olaylar 
yaşamış olan Zilo, çocuksu saflığını asla kaybetmemiştir. Sokaktaki dilencilere elindeki fazla parayı 
verir, onunla aynı durumda olan bir kıza yardım eder ve eğlenmeyi sever. Dolapdere’deki çingenelerle 
zaman geçirmeyi çok sever. En büyük hayali Cibali’de tahta bir eve sahip olmaktır. 

ÖRNEK ANILAR 

Canlı  Görünüşüyle ve yüz ifadeleriyle kendisini insanlara sevdirmeyi başaran Zilo, konuşkan 
ve etkin bir karakterdir: “Güzel, pırıl pırıl, candan, sıcacık bir sesi var Zilonun. Güzel, yürekten, sıcacık 
konuşuyor. Yapmacıkları hemen belli oluyor. Yüzüne vurunca da utanıyor, bir kirpi gibi dikenlerinin 
içine çekiliyor, sonra dikenlerini, öykünmelerini, yapmacıklarını unutup başlıyor sel gibi konuşmağa”. 

Sevecen Dolapdere’nin neşeli ve eğlenceli insanlarına hayrandır. Ömrü boyunca orada, 
Dolapderelilerle yaşamak ister: “Dolapdere’de oturduklarına kalıbımı basarım, orasını öylesine güzel 
anlatıyor ki, orasını, oranın insanlarını çok seviyor, ne de güzel yürekten seviyor”. 

Cesur  Üvey annesinden görmüş olduğu şiddet yüzünden sokakta yaşamaya başlamış olan 
Zilo, hayatta kalabilmek için çetin mücadeleler vermiştir: “Halbuki Zilo çok yürekli bir kızmış. Bütün 
mahalle ona, Zilo kadar yüreklisi yokmuş diyormuş. Ziloda marifet mi ararsın on parmağında on hüner. 
En çok da trenlerin altında uyuyormuş. En sevdiği şey trenlerin altında uyumakmış. Tren üstünden 
kalkıp gidiyormuş da onun haberi bile olmuyormuş, kocaman bir katar üstünden sağılıp geçiyormuş 
da…”. 

Mağdur Üvey annenin Zilo’ya olan davranışları oldukça kötüdür: “Üvey annem bana eskiden 
yemek vermiyordu. Babam Eminönü’nden ekmek getiriyordu. Aşçı veriyordu ona, adamlardan 
kalıyordu. Ekmek kuruyordu. Ben de annemden çalıp yiyordum, kuru kuru. Yani öyle çalmıyordum, 
yani öyle alıyordum yiyordum. Yedirmiyordu bana yemek eskiden”. 

Yardımsever Zilo, annesiyle babasını kaybetmiş küçük bir kıza kuş yemi satması için yardım 
etmektedir: “Orada bir kız daha var Eminönü’nün Mısır Çarşısı yönüne bakan yerde. Zilodan daha 
küçük. Anası babası da ölmüş yaaa, yazık. Çok üşür. Öyle bir üşürdü ki, bir yumak olurdu üşümekten. 
Kıvrılır bir yere. Üşümekten ölür. Kimse onu göremediği için kimse ondan yem almaz. Kimse ondan 
yem almayınca da aç kalır, yazık. Zilo yardım eder ona. Yaaaa, Zilonun parası yerdeki sürünen 
karıncaya, gökteki uçan kuşa bile yardım eder”.  

 



GECEYE YAĞMUR ÇİSELERKEN 

Kişiler 

Anlatıcı  Florya’da yaşayan yazarın sözcüğünü yapmaktadır. Çocuklarla iletişime ve etkileşime 
geçerek onların hayat öykülerini okura aktarır. 

Sermet   Ali Reis’in yanında balıkçı çırağı olarak çalışmaktadır. 

Erol  Sağmalcılar’daki tutukevine atılmış sokak çocuklarından biridir. 

Soro  Florya’da azat buzatlık kuş yakalayan çocuklardan biridir. 

Öykü 

Çukurdaki Çocuklar ve Anlatıcıyı Takip Etmiş Olan Çocuk Gece saat üç sıralarında Florya 
sahilinde yürüyen anlatıcı, Ambarlı'dan görünen ışıkları ve Yeşilköy'e inen uçakları görür. Denizdeki 
balıkçı motorlarının patpat seslerini duyarken ilerideki bir çukurda yanıp sönen sigara ateşlerini görür. 
Anlatıcı, sigara ateşlerinin göründüğü çukura gider ve selam verdikten sonra oturanların arasına 
karışır. Birkaç kere selam verip gölgelere yaklaşan anlatıcı oturan kişilerin çocuk olduklarını fark eder. 
Çocuklara gece yarısı dışarıda ne aradıklarını soran anlatıcı onlardan ters cevaplar alır. Fakat 
çocuklardan birisi anlatıcıyı tanır ve geceleri onu bastonuyla yürürken gördüğünü söyler. Çocuklar 
bulundukları çukurda yatmaktadırlar. Anlatıcıyla konuşan çocuk, bir gece onu kampinglere kadar takip 
etmiş ve onunla konuşmak istemiştir. Fakat utandığı için anlatıcının yanına yaklaşamamıştır.  

Çukurdaki Çocukların Durumu Anlatıcı, kendisiyle konuşan çocuğu parktaki banka oturmaya 
davet eder. Diğer çocuklar da onların yanına gelirler. Anlatıcı çocuklara sigara ikram eder ve her biri 
uzatılan paketten birer sigara alır. Anlatıcı çocuklara kim olduklarını ve ne yaptıklarını sorar. 
Başlangıçta anlatıcıya kızmış olan çocuk ona yeniden ters cevap verir. Anlatıcıyla kavga etmek istediği 
bellidir. Sermet, Ali Reis'in yanında balıkçılık yaptığını ve sırf arkadaşlarıyla vakit geçirmek için çukura 
geldiğini söyler. Fakat bölgedeki neredeyse bütün balıkçıları tanıyan anlatıcı, Ali Reis adında bir 
balıkçı tanımamaktadır. Pire Memet tarafından yetiştirilmiş olan çocuklar yankesicilik, kaçakçılık, 
hırsızlık ve çeşitli yasa dışı işler yapmaktadırlar. Anlatıcı çocuklarla üç ay kadar zaman geçirir ve 
onların arasına karışır. Çocuklardan bazıları yaşadıkları hayattan kurtulma fırsatı yakalamışlardır. 
Fakat süslü ailelerin züppe hayatları onları tiksindirmiş ve uyum sağlayamadıkları için eski 
yaşamlarına geri dönmüşlerdir. Anlatıcı, çocukların geleceklerinin olmayacağını ve çoğunun yasa dışı 
işlere daha fazla bulaşıp cezaevine atılacağını düşünür. Var olan sistem içinde onları kurtarabilmenin 
herhangi bir yolu görünmemektedir. Anlatıcı çocukları insanoğlunun başkaldıran fedaileri olarak 
görmektedir.  

Kuş Yakalayan Çocuklar ve Tutukevine Yerleştirilmiş Olan Erol Ekim ve Kasım aylarında 
Florya düzlüğüne ağlarını kuran çocuklar, azat buzatlık kuşlar yakalamaya çalışmaktadırlar. Uzun bir 
süre onlarla vakit geçirip onların hikayelerini dinlemiş olan anlatıcı bir gün, Soro'ya röportajın bittiğini 
ve artık gitmesi gerektiğini söyler. Soro ve diğer çocuklar anlatıcıyı eskisi kadar göremeyecekleri için 
üzülürler. Anlatıcı onlarla geçirmiş olduğu her andan büyülenmiştir ve onların hayatlarının bir parçası 
olmayı çok istemiştir. Kuş yakalayan çocuklardan biri olan Erol, Sağmalcılar'daki tutukevine 
götürülmüştür. Ayın 29'unda duruşmasının olduğunu anlatıcıya mektupla iletmiştir. Erol'un 
duruşmasına gitmeye karar veren anlatıcı, onun hakime ne söyleyeceğini ve hakimin ona nasıl 
davranacağını merak eder. Sirkeci, Kumkapı, Yenikapı ve Harem gibi ilçelerde yaşayan sokak 
çocuklarıyla röportaj yapmış olan yazar, bütün konuşmaları kasede kaydetmiştir. Kendisine anlatılan 
her hikayeden birer roman yazılabileceğini söyler.  

Temalar 

Ötekileşme Çeşitli nedenlerden dolayı ailelerinden kopmuş olan çocuklar, kimsesizliklerinden 
dolayı toplum tarafından dışlanmış ve görmezlikten gelinmişlerdir. Kısacık hayatları süresince büyük 
badireler atlatmış olan çocuklar, kendilerinden yaşça oldukça büyük insanların kişilik özelliklerini 
edinmişlerdir. Yaşadıkları hayat biçimi ve başkalarının onlara yönelik olan bakış açısı, çocukları 
katılaştırmış ve güçlendirmiştir. Neredeyse doğumlarından itibaren yaşadıkları hayat biçiminden 
koparılmaları ve değişmeleri oldukça zor gibi görünmektedir.  



Suç / Ceza İçinde yaşadıkları toplum tarafından ötekileştirilmiş olan çocuk karakterler, hayatta 
kalma mücadelesi verirken zorunlu olarak birçok yasadışı işe girişmek durumunda kalmışlardır. 
Kaçakçılık, hırsızlık, yankesicilik ve adam yaralama gibi suçlar sokak çocukları için oldukça olağan 
eylemlerdir. Erol’un neden tutukevine götürüldüğü bilinmemektedir. Fakat anlatının başlarında sokak 
çocuklarının en çok eğilim göstermiş oldukları suçlara anlatıcı tarafından değinilmiştir. 

ZÜRAFAYI VURSALAR 

Kişiler 

Anlatıcı  Mevlanakapı’daki bir halde Oğuz’la tanışan anlatıcı, onunla iletişime ve etkileşime 
geçerek onun hayat hikayesini okuyucuya aktarır. 

Oğuz  Yirmi yaşında olan karakter Eyüp’te doğmuştur. Ebeveynlerinin ayrılmasından sonra 
sürekli olarak yetiştirme yurdunda kalmıştır. İdrar tutamama sorunu olduğu için annesinin ve babasının 
evinden kovulur. Mevlanakapı’daki halde çalışır ve gelecekte asker olmayı hayal etmektedir. 

Baba  Vapurlarda çımacı olarak çalışmış olan baba, işinden kovulduktan sonra kumar 
oynamaya başlamış ve bunun üzerine eşiyle ayrılmışlardır.  

Anne  Oğuz’un annesi olan kadın karakter, eşinden ayrıldıktan sonra oğluyla birlikte 
Ankara’ya gitmiş ve Tuna Palas’ta otel katibi olarak çalışmaya başlamıştır. Başka bir adamla 
evlendikten sonra idrar tutamama sorunu olan oğlu evden kovulmuştur. Anne, oğluyla elinden 
geldiğince ilgilenmeye çalışmış fakat yeterli olmamıştır.  

Öykü  

Oğuz’un Çocukluğu ve Ebeveynlerinin Ayrılışı Anlatıcının Mevlanakapı'daki halde tanıştığı 
Oğuz, Eyüp'te ahşap ve damı su sızdıran bir evde doğmuştur. Yaşadıkları evde Oğuz'un ailesiyle 
birlikte iki aile daha yaşamaktadır. Oturdukları evin sokağında oyun oynayan çocuklar sürekli kavga 
etmektedirler. Bir gün, vapurlarda çımacı olarak çalışan babası işten atılmış ve ardından her gece geç 
saatlere kadar arkadaşlarıyla kumar oynamaya başlamıştır. Bir gün eve çırılçıplak gelmiş olan babanın 
kumarda her şeyini kaybetmiş olduğu anlaşılır. Anneyle babanın arasında geçen tartışmanın ardından 
baba başını alıp Adana'ya gitmiştir. Annenin de evi satması üzerine çift ayrılmıştır. Anne, oğlunun 
Adapazarı'ndaki bir yurda verildiğini öğrendiğinde onu oradan alır ve Ankara götürür. Satılan ev 
onların ancak yol parasını karşılamıştır. Yaşamış oldukları evin durumunun vahameti buradan 
anlaşılabilir. Gece vardiyalarında Tuna Palas'ta otel katipliği yapan anne, oğluna bakılması için bir 
kadına para öder. Fakat Oğuz'a bakan kadın çocuğu bağlayıp işkence olsun diye ayaklarından tavana 
asmaktadır. Bundan dolayı Oğuz, kadının evinden defalarca kaçmıştır. Evden kaçan oğlunu bir yurda 
yazdırmak isteyen anne, Oğuz'un öğretmeniyle görüşür. Kadıköy'deki bir yetiştirme yurduna verilen 
Oğuz, yıllarca annesini göremez. Oğuz ve yurttaki arkadaşları, Kurban Bayramlarında kesilen 
hayvanların kafalarını çalıp satmaya başlarlar. Ayrıca yurda ait kalem ve defter gibi eşyaları da çalıp 
satmaktadırlar. Misket oyununda hayli yetenekli olan Oğuz, kazandığı bilyeleri arkadaşlarına satar. 
Bazen misketleriyle arkadaşlarının yemeklerini takas eder. Okuldan sonra Güven Park'ta gezinmeyi 
seven Oğuz, bir oyuncak parkındaki oyuncakları hayranlıkla izler. Görmüş olduğu zürafa oyuncağını 
almayı takıntı haline getirir. Onu zürafa oyuncağını izlerken gören bir adam, onun için zürafa 
oyuncağını almaya çalışır. Adam oynadığı oyunda birçok oyuncak kazanır fakat zürafayı almayı 
başaramaz. Bir gün, zürafa oyuncağını almak isteyen Oğuz, oyuncağı çalar. Polis tarafından yakalanıp 
karakola götürülür. Onu almaya gelen annesi Oğuz'a çok kızar. Oğuz'un annesi başka bir adamla 
evlenir ve ondan bir çocuğu daha olur. Geceleri yatağına işeyen Oğuz, üvey babası tarafından evden 
kovulur. 

Oğuz’un Gittiği Her Yerden Kovulması ve Yaşam Mücadelesi Oğuz, yatağına işediği için 
gittiği her yerden kovulur. Başka bir kadınla evlenmiş olan babasının yanına giden Oğuz, bir süre onun 
yanında kalmıştır. Fakat geceleri sürekli yatağına işediği için üvey annesi tarafından evden kovulur. 
İstanbul'da kaldığı yurttan da atılan Oğuz, kendisini Mevlanakapı'daki halde bulur. Karpuz ve 
narenciye kasalarını kamyonlara yüklemekle görevlidir. Ancak aylarca çalışmış olmasına rağmen 
kendisine söz verilmiş olan ücreti alamaz. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Silivri'deki marul 
tarlalarında çalışmaya başlar. Fakat aşırı kiloları nedeniyle tarlada çalışmakta zorlanır ve gündeliğini 
bile almadan hale geri döner. Yılın dokuz ayı halde çalışan Oğuz, geriye kalan üç ay boyunca 
topladığı tenekeleri hurdacılara satarak geçimini sağlar. Annesi Tekirdağ'da yaşayan bir adamın 
yanında çalışmaya başlayınca onun yanına gider. Fakat adam Oğuz'u bir süre sonra evden kovar. 



İstanbul'a gelen annesi sürekli yer değiştirdiği için zaman zaman onu bulmakta zorlanır. İdrar 
tutamama sorunu yüzünden kimsenin evinde kalamayan Oğuz, halde çalışıp orada yatmaya muhtaç 
kalmıştır. On altı yaşında olan Oğuz asker olmayı hayal etmektedir. Fakat aşırı kiloları yüzünden 
askere alınmamıştır. Zaman zaman arkadaşlarıyla birlikte hırsızlık yaparak hayatta kalmaya 
çalışmaktadır.  

Temalar 

Aile  Vapurlarda çımacı olarak çalışan baba, işinden atıldıktan sonra kumar oynamaya 
başlamış ve bu yüzden anne eşinden ayrılmıştır. Ailesinden kopmuş olan baba bir daha oğluyla hiç 
ilgilenmemiştir. Anne oğluna bakmak için elinden geleni yapmış olsa da kazandığı para miktarı ailesine 
bakmasına yetmemiş, oğlunun haylazlıklara ve idrar tutamama hastalığına katlanamamıştır. Anne 
Oğuz’u yetiştirme yurduna vermiştir. Fakat ailesi tarafından hiçbir destek görememiş olan Oğuz, çok 
genç yaşlarda kendi ekmeğini kazanmanın derdine düşmüştür.  

Ötekileşme Ailesi tarafından büyük ölçüde terk edilmiş olan Oğuz, gittiği her yerde hırpalanmış ve 
yaptığı işlerden emeğinin karşılığını alamamıştır. Onu hor gören işverenler, ona istedikleri işi 
yaptırdıktan sonra kovmuşlardır. İçinde yaşadığı toplumda kendi alın teriyle hayatını sürdürmeye 
çalışan Oğuz, çıkarcı ve fırsatçı kişiler tarafından ötekileştirilmiş, sömürülmüş ve kullanılmıştır. Ailesi 
tarafından da yalnızlığa terk edilmiş olan Oğuz, idrar tutamama sorunu yüzünden gittiği her evden 
kovulur. 

Kişi İncelemesi  

Oğuz    (Uyumlu/Duygusal)  

Karakter Yirmi yaşında olan karakter Eyüp’te doğmuştur. Annesiyle babası ayrıldıktan sonra 
annesiyle birlikte Ankara’ya gider. Bakıcılığını yapan kadın Oğuz’a işkence edince, Oğuz evden 
kaçmaya başlar. Oğuz, annesi tarafından Kadıköy’deki bir yetiştirme yurduna verilir. Yıllarca annesini 
görememiş olan karakter harçlığını çıkarabilmek için yurdun eşyalarını çalmaya başlar, arkadaşlarıyla 
kumar oynar ve bilye karşılığında diğer arkadaşlarından yemek alır. Çocukluk duygularını hiçbir zaman 
yitirmediği için oyuncaklara düşkündür. Çok istemiş olduğu bir zürafa oyuncağını alamayınca onu 
çalmıştır. İdrar tutamama sorunu yüzünden, kendi ailesi dahil, gittiği her evden kovulur. Birçok işe girip 
çıkar fakat kimsesizliğinden dolayı emeğinin karşılığını alamaz. İşverenler onu diledikleri gibi kullanıp 
sömürürler. Bulduğu her tatlı yiyeceği yiyen Oğuz aşırı kiloludur ve idrar tutamama sorunu 
yaşamaktadır. En sonunda Mevlanakapı’daki bir halde çalışmaya başlar. Fakat hal yılın yalnızca 
dokuz ayı açıktır. Geriye kalan üç ay boyunca Oğuz, hırsızlık yaparak ve teneke toplayarak para 
kazanır. En büyük hayali asker olmaktır. Fakat aşırı kiloları yüzünden askere de alınmamıştır. 

ÖRNEK ANILAR 

Mağdur Eşinden ayrıldıktan sonra Ankara’da çalışmaya başlamış olan anne, akşamları 
çocuğuna bakılması için bir bakıcıyla anlaşmıştır. Fakat bakıcı kadın Oğuz’a eziyet etmiştir: “Onlar 
bakıyordu, annem para veriyordu onlara. Ondan sonra ben gene orada asılmaktan iyi bıkıp kaçınca, 
annem bu sefer beni öğretmenime söylemiş, bunu bir yurda atalım. Öğretmenim bana dedi, gel 
gezmeğe gideceğiz. Otobüse bindik. Yel değirmeni Atatürk Yetiştirme Yurdu var, oraya gelince bana, 
sen burada bekle, dedi”.  

Kullanılmış Yapmış olduğu işlerden emeğinin karşılığını alamamış ve işverenleri tarafından 
sömürülmüştür: “Sonra beni işe gönderdiler okula değil. Bir ay çalıştım başka yerde, ondan sonra 
kunduracıya verdiler. Usta içkicinin biriydi, şarapçıydı, bana haftalığını, korkma dedi bana, ben senin 
haftalığını veririm dedi. Cumartesi olunca ben bekledim paramı alacağım diye o bana bekle dedi balık 
alayım da geleyim. Ben de bekledim köşede. Bir baktım kaçıyor, ben arkasından bağırdım, ağladım, 
paramı vermedi, ben de bir daha gitmedim oralara”. 

Sömürülmüş Halde çalışmaya başlamış olan Oğuz’a, ilk birkaç ay işgücünün karşılığı olan ücret 
ödenmemiştir: “Üç ay beş ay, belki de bir yıl çalıştım, sene sonunda bir kuruş alamadım. Beni nasıl 
olsa tanıyorlardı yurtta, yurttaki hocalara, çocuklara karpuz götürüyordum. Götürürüm tabii, yurt benim 
evim değil mi? Bana para vermediler”. 



Dışlanmış Oğuz’a en çok acı veren şey gittiği her yerden kovulmuş olmasıdır: “Bana en çok 
koyan olay var ya, beni yurttan attılar, kalacak bir yerim yoktu sefil kaldım. İlk önce ağladım eve 
almadılar beni Babam bir taraftan, annem bir taraftan…”. 

Takıntılı İdrar tutamama sorunu yüzünden sürekli mahcup duruma düşmüş olan Oğuz, buna 
engel olabilmek için elinden geleni yapmıştır: “İki ayda bir gün baktım ki, işte bir gece işemişim, 
işememek için ne kadar çalışıyordum, ama ne kadar, uyumuyordum bile. Ama bir gece tutamamışım 
kendimi, işemişim. Beni evden kovdular, dediler ki biz senin gibi işemikli bir oğlanın çamaşırını falan 
yıkayamayız”. 

DEMİRCİ ÇIRAĞI KADİRE BENZİYORDU 

Kişiler 

Anlatıcı  Yazarın sözcülüğünü yapan anlatı kişisi, anlatıdaki diğer karakterle iletişime ve 
etkileşime girerek onların hayat hikayelerini okura aktarır.  

Kadir  Söz konusu edilen bölümde, yazar tarafından Kadir adı verilen iki çocuk 
bulunmaktadır. İlki demirci dükkanında çıraklık yaparken diğeri balon satmaktadır. Demirci çırağının 
üzerinde kısaca durulduktan sonra asıl hikayenin anlatıldığı baloncu çocuğa geçilir.  

Baba  Bir fabrika işçisi olan Baba, işinden atıldıktan sonra çocuklarını çalıştırmak zorunda 
kalmıştır.  

Öykü 

Demirci Çırağı Kadir’in Hikayesi Cibali Fabrikasının ardındaki bir demirci dükkanında Kadir adlı 
bir çocuk çalışmaktadır. Babası ailesini terk etmiş ve annesi de hastalığından dolayı yatalak olmuştur. 
Bundan dolayı ailenin geçimini Kadir sağlamaktadır. Altı yaşından itibaren simit, sakız, şeker ve kibrit 
satarak ailesinin bütçesine yardım etmeye başlamıştır. Demirci dükkanında ustasıyla birlikte körük 
çekerken anlatıcı onun yanına gelir. Fakat Kadir oldukça meşgul göründüğü için anlatıcı onunla 
konuşmaktan vazgeçer. İşten çıktıktan sonra evine giden Kadir'in annesi, felçli elleriyle oğlunu sever. 
Kız kardeşi de Kadir'le ve ev işleriyle ilgilenir. Genellikle kuru fasulye ya da patates yemeğini ekmeği 
yemeğin suyuna banarak yerler. Sinemaya gitmeyi seven Kadir, film izlerken Haliç'in pis kokusunu ve 
dükkanın kiriyle pasını unutur. 

Anlatıcıyla Kadir’in Tanışması Anlatıcı, Florya'da tanıştığı mavi gözlü balon satıcısı olan 
çocuğun hikayesini anlatmak ister ve ona Kadir adını verir. Ormandaki bir ağaca yaslanarak oturmuş 
olan Kadir, balon satarak kazanmış olduğu paralarını saymaktadır. Anlatıcı Kadir'in yanına gelir ve 
onun kazandığı paraları birlikte hararetle saymaya başlarlar. Paralar sayıldıktan sonra gururla ayağa 
kalkan Kadir'e anlatıcı, neden korkmadığını sorar. Zira onun paralarını çalabileceğini söyler. Kadir 
anlatıcıyı tanımaktadır. Onu Basınköy'deki çocuklarla uçurtma uçururken görmüştür. Anlatıcı Kadir'e, 
uçurtma uçurdukları sırada neden yanlarına gelmemiş olduğunu sorar. Kadir, özel okullara giden 
çocuklardan utanmıştır. Ayrıca kendi uçurtmasını yapmayı da becerememiştir. Kadir'in babası bir 
fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Babasının çalıştığı fabrikada neredeyse her gün yeni bir olayın 
çıktığı haberleri duyulur. Anlatıcı Kadir'e onun için uçurtma yapabileceğini söyler. Kendi parasını 
kazanan Kadir, gerekli malzemeleri kendisinin almasında ısrar eder.  

Kadir’in Balon Satması  İkili Florya'ya doğru yürümeye başlar. Merkezin pis havası 
içinde ve çöplerin arasında çocuklar top oynamaktadırlar. Kadir, karşısında durmakta olan bir çocuk 
grubuna kaç tane balon satabileceğini tahmin eder. Bu konudaki ustalığıyla övünür. Çocuklara balon 
satmaya başlar. Kadir anlatıcıyla, ağaca yaslanarak oturmuş olan yaşlı bir adama balon satıp 
satamayacağı konusunda iddialaşır. Birkaç defa adamın önünden geçen Kadir yaşlı adama beş tane 
balon satmayı başarır. Florya'daki kavak ağacının altında oturan ikili, kazanılan parayı saymaya 
başlarlar.  

Kadir’in Balon Satmaya Başlaması ve Ailesinin Durumu  Kadir, iki yüz altı lira 
kazanmıştır. Kazandığı paranın yüz elli lirasını babasına vermeye, elli lirasını bankadaki hesabına 
yatırmaya ve kendisi için biraz harçlık ayırmaya karar verir. Ayırdığı harçlıkla uçurtma için gerekli olan 
malzemeleri satın alacaktır. Kadir'in ailesinde toplamda beş çocuk vardır. Annesiyle babası, büyük 
oğlan haricinde, diğer çocuklara kötü davranmaktadırlar. Grevden dolayı babası işten atılınca Kadir 
çalışmak zorunda kalmıştır. Kadir, mahallesindeki Ali adlı bir arkadaşından balon satmayı öğrenmiştir. 



Kısa sürede utangaçlığını üzerinden atmış ve balon satıcılığında ustalaşmıştır. Kadir, para kazanmaya 
başlamasının ardından ailesinden saygı görmeye başlamıştır. Ebeveynleri onu daha çok sevmeye ve 
onunla daha çok ilgilenmeye başlamışlardır. Kadir, ailesinin bile çıkarcı olduğunu düşünür. İnsanların 
yenenler ve yenilenler olmak üzere ikiye ayrıldıklarını söyler. 

Kadir’in Ailesini Terk Etmesi  Babası ve ablası yeniden işe başlamış olan Kadir, bir süre 
sonra evi terk etmiştir. Onların para kazanmalarını kıskanmış ve Antalya'ya kaçmıştır. Anlatıcının ona 
yapmış olduğu uçurtmaya hiç dokunmamıştır.  

Temalar 

Aile  İki farklı Kadir’in yer aldığı anlatıda, hikayeleri anlatılan çocuklar çok küçük yaşlarda 
olmalarına rağmen ailelerinin geçim sorununu üstlenmişlerdir. Babası kaçmış ve annesi yatalak olmuş 
olan Kadir, annesinin ve kız kardeşinin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için demirci dükkanında çırak 
olarak çalışmaya başlamıştır. Bundan önce de çeşitli şeyler satarak aile bütçesine katkıda 
bulunmuştur. İkinci Kadir'se, fabrikada işçi olarak çalışan babası işten çıkarıldıktan sonra balon 
satmaya başlamış ve bir yetişkinin alması gereken sorumlulukları üzerine almıştır. Oldukça küçük 
yaşlarda olmasına rağmen banka hesabında para biriktirerek geleceğine yatırım yapmaya başlamıştır. 
Çocukluğunu hiç yaşayamamış olan baloncu Kadir, anlatıcının onun için yapmış olduğu uçurtmaya hiç 
elini bile sürmemiştir. 

Kıskançlık İşe başladıktan sonra ailesi tarafından daha fazla sevilmiş ve saygı görmeye başlamış 
olan baloncu Kadir, babasının ve ablasının yeniden işe başlamalarının ardından eskisi kadar sevilip 
saygı görmeyeceğini düşünmüş ve evden ayrılmıştır. Çalıştığı dönemlerde ailesinden görmüş olduğu 
ilgiye bağımlı olmuş olan Kadir, babasının ve ablasının yeniden işe girmeleri üzerine onları kıskanmış 
ve evden kaçmıştır. 

ALLAHIN ASKERLERİ GÖZLERİNDEN BELLİDİR 

Kişiler 

Anlatıcı  Yazarın sözcülüğünü yapan anlatı kişisi, anlatıdaki diğer karakterle iletişime ve 
etkileşime girerek onların hayat hikayelerini okura aktarır. 

Kaya  On bir yaşında olmasına rağmen oldukça olgun görünmektedir. Trakya’da doğmuştur. 
Yüz hatları derinleşmiş ve keskinleşmiştir. Bir buçuk aydır Usta’nın yanında çalışmıştır.  

Usta  Menekşe’deki Aile Gazinosu’nun sahibidir. Yetmiş yaşını aşmış emekli bir memurdur. 
Yakın zaman önce yatalak olan eşini yitirmiş ve küçük oğlu da yıllar önce ölmüştür. Diğer oğlu kayık 
işleterek geçimini sağlamaktadır. 

Abla  Kaya’nın İzmit’te başhemşire olarak çalışan ablasıdır.  

Öykü 

Kaya’nın Geçmişi Menekşe sahilindeki bir banka oturmuş olan anlatıcı, tekneleriyle denize 
açılmış olan balıkçıları izlemektedir. Aile Gazinosu'nda çalışan Kaya, anlatıcıya bir fincan kahve getirir. 
Kaya anlatıcıya, onu çukurda gördüğünü ve arkadaşlarıyla konuşurken kendisinin de orada olduğunu 
söyler. Anlatıcı Kaya'nın sesini tanımış ve onu hatırlamıştır. Anlatıcının kim olduğunu bilen Kaya, onun 
yanına oturup hikayesini anlatmaya başlar. Bir süre sonra Usta da onların arasına dahil olur. Usta 
Kaya'ya anlatıcıdan bahsetmiş ve Kaya da ona hikayesini anlatmak istemiştir. Trakya'da doğmuş olan 
Kaya, aslen nereli olduğunu ve ne zaman doğduğunu bilmemektedir. Babası o doğduktan kısa bir süre 
sonra ölmüş ve annesi de başka bir adamla evlenip kaçmıştır. Kaya'yı büyükannesi büyütmüş fakat o 
da ölünce Bolu Yetiştirme Yurdu'na verilmiştir. Bir süre İzmir'de yaşamış ve İzmir Fuarı'nı hiç 
unutamamıştır. İstanbul'a gelince Pire Memet'le tanışmamış olduğu için yankesiciliği öğrenememiştir. 
Fakat namlı bir hırsız olan Sami'yle tanışmış ve onu çok sevmiştir. Kaya anlatıcıya daha önce hiç 
hırsızlık yapmadığını söyler. Sami'nin otuz iki sabıkasının olduğunu ve şu anda da hapiste olduğunu 
heyecanlı bir vaziyette anlatır. Bir süre karpuz tarlalarında bekçilik yapmış olan Kaya, tarla sahibinin 
karpuzları toptancıya satmasının ardından hakkını alamadan işten atılmıştır. Bir gün tarla sahibinden 
mutlaka intikamını alacağını söyler. Şehzadebaşı'ndaki Çocuk Bürosu'ndan maç çıkışı saatlerinde 
kaçıp Sirkeci'deki arkadaşlarının yanına gelmiştir. Fakat arkadaşlarının olası polis baskınından korkup 
kaçmış olduklarını anlayınca oradan ayrılmıştır.  



Kaya’nın Boksör’le Tanışması Ardından Menekşe Parkı'na gelince Boksör'le tanışmıştır. 
Boksör onu Dolmabahçe'deki bir büfeciye götürüp yemek ısmarlamıştır. Boksör Kaya'ya, çıkmış 
olduğu bir maçta hakemlerin şike yaptıklarını ve bundan dolayı maçı kaybettiğini anlatmıştır. Menekşe 
Parkı'na geri döndüklerinde bile Boksör ona başından geçen olayları anlatmaya devam etmiştir. Ertesi 
gün bir balıkçı teknesi kiralayıp balık tutmaya niyetlenirler. Fakat lodos yüzünden denize açılmaya 
cesaret edemezler. Paraları bittiği zaman çöplükten topladıkları ekmekleri yemeye başlarlar. Fakat 
Boksör, çöplükten çıkarılan ekmekleri yemek istememiştir.  

Kaya’nın Usta’nın Yanında Çalışmaya Başlaması Aile Gazinosu'na yolları düşmüş olan ikili 
Usta'yla tanışmıştırlar. Usta onlara yemek vermiş ve Kaya onun yanında çalışmaya başlamıştır. Kaya 
son bir buçuk aydır Usta'nın yanında çalışmaktadır. Hiç kimseden görmediği iyiliği Usta'dan görmüş 
olduğu için onu çok sevmektedir. Kaya'nın iki ablası ve bir ağabeyi vardır. İzmit'te başhemşire olarak 
çalışan ablasını çok sevmektedir ve ablasının onu ne kadar özlediğinden bahseder. Ablasına kendisini 
özletmek isteyen Kaya, sürekli olarak onun yanından kaçmaktadır. Bir gün bir araba alıp ablasını 
istediği her yere götürmeyi hayal etmektedir. Onun çok güzel olduğunu ve onun tarafından çok 
sevildiğini söyler.  

Kaya’nın Usta’nın Parasını Çalıp Kaçması  Bir aylık bir gezinin ardından Menekşe'ye geri 
dönmüş olan anlatıcı, Kaya'yı görmek ister. Usta anlatıcıya, Kaya'nın yüz elli lirasını ve bir paket 
sigarasını çalıp kaçmış olduğunu söyler. Usta, böyle çocuklara iyilik yapılamayacağını ve onların 
düzeltilemeyeceklerini söyler. Anlatıcı Usta'nın söylediklerine katılmaz. Anlatıcıya göre çocukların bu 
tarz davranışlar göstermelerinin sebebi yetişkinlerdir. Toplum onlara inanmayıp onları ötekileştirdiği 
sürece çocuklar toplumun bir parçası olamayacaklardır.  

Temalar 

Ötekileşme Ailesi tarafından terk edilmiş olan Kaya, sokakta yaşamaya başlayıp kendi ayakları 
üzerinde durmaya çalışmıştır. Ailesi tarafından dışlandığı için kimsesiz kalmış olan Kaya, toplum 
tarafından da hırpalanmış ve hor görülmüştür. Sürekli olarak polisler tarafından tutuklanıp karakolda 
dövülür. Çeşitli işlere girerek para kazanmaya ve hayatta kalmaya çalışır. Fakat işverenleri onun 
sahipsizliğinden faydalanarak hakkını vermezler. Kaya, gittiği ve yattığı her yerden kovulur. Bu durum 
onu suç işlemeye mecbur eder. Var olan her koşulun onun aleyhine olması, Kaya gibi çocukların 
ötekileşmesine ve dışlanmasına sebep olur. Fakat hayatın bütün zorluklarıyla karşılaşmış olmalarına 
rağmen çocuksu saflıklarını ve iyi niyetlerini daima korumayı başarırlar.  

KESİKBAŞ HİKÂYESİ İSTANBUL KOLU 

Kişiler 

Anlatıcı  Yazarın sözcülüğünü yapan anlatı kişisi, anlatıdaki diğer karakterle iletişime ve 
etkileşime girerek onların hayat hikayelerini okura aktarır. 

Metin  Anlatıcının sürekli Florya düzlüğünde kuş yakalarken gördüğü bir çocuktur. “Çok zayıf, 
saçları dimdik, sarı pantolonu dizlerine kadar saçaklamış, rengini yitirmiş, üst üste yamalı, ayakkabıları 
kocaman, yırtık, ayaklarından kaçmağa yüz tutmuş, uzun boylu, duru mavi gözlü bir çocuktu”. Metin’in 
aslında kim olduğu ve nereli bilinmemektedir. Oldukça sessiz fakat aynı zamanda öfkeli bir karakterdir.  

Selim  Harran Ovası’nda doğmuştur. Küçük yaşta ailesinin katledilmesinin ardından 
İstanbul’a gelmiştir. Yaşamış olduğu trajik olaydan dolayı her şeyden ve herkesten korkmaktadır. 
Hırsızlık ve yankesicilik yapmaktadır. 

Kahveci Sokak çocuklarına yardımcı olmaya çalışan ve geçmişte “lodosçuluk”, “arayıcılık” 
yapmış olan bir karakterdir.  

Ali  On iki yaşında olan çocuk karakter, Ağrı Dağı’nın yakınlarındaki bir köyden kaçıp 
İstanbul’a gelmiştir. Köylüsü Ferzende gibi denizde hazine bulup zengin olmaya çalışmaktadır. 

Öykü 

Anlatıcının Metin’le Tanışması ve Metin’in Kuş Sevdası Florya düzlüğünde azat buzatlık 
kuşlar yakalayan çocukları izleyen anlatıcı, Metin adındaki bir çocuğu uzun zamandır 
gözlemlemektedir. Çocuklar, Ekim ve Kasım aylarında Florya düzlüğünde ağlarıyla kuş 
yakalamaktadırlar. Metin'in kendi halinde olan ve hiç kimseyle konuşmayan bir çocuk olduğunu gören 



anlatıcı, onun hikayesini merak eder. Ayva ağacı olduğunu düşündüğü bir ağacın altında devamlı 
olarak Metin'i izleyen anlatıcı, onun neden bu kadar düşünceli ve sessiz olduğunu merak eder. Zaman 
zaman Florya ormanına giden Metin'i orada bulur. Günlerce Metin'in neler yaptığını takip eder. Kısa 
süreli bir sessizliğin ardından Haliç yönünden bir kuş süresinin kendilerine doğru gelmekte olduğunu 
fark eden çocuklar heyecanla hareketlenirler. Üzerlerinden uçan kuşları çıkardıkları seslerle 
tuzaklarına çekmeye çalışmaktadırlar. Anlatıcı kuşların peşine düşmüş olan çocukların arasına karışıp 
onlarla konuşmaya başlar. Bu sayede anlatıcı Metin'le tanışır ve onunla birlikte bir köşeye oturup kuş 
yakalamaya çalışır. Deniz kenarına indiklerinde Metin, martıların neden yakalanmadıklarını sorar. 
Onların çirkin ve değersiz kuşlar olmalarından dolayı yakalanmadıklarını düşünür. Hararetle yakalanan 
her kuşun yaşamış olduğu korkuyu gören Metin, onlar için üzülmektedir. Kuşların yuvalarını nasıl 
yaptıklarını, nereden nereye göç ettiklerini ve yavrularını nasıl beslediklerini düşünür. Kuşlar da tıpkı 
sokak çocukları gibi soğuk havalarda üşümektedirler. Metin onların soğuktan dolayı titrediklerine 
defalarca şahit olmuştur. Sakalar, floryalar ve isketeler güzel kuşlardır. Bundan dolayı çocuklar sürekli 
olarak bu kuş türlerini yakalamaya çalışmaktadırlar. Anlatıcı ile Metin arasında kuşların yuvaları 
üzerine bir sohbet gerçekleşir. Metin, kuşlar hakkında her şeyi öğrenmek ister ve onların 
yakalanmalarını istemez.  

Metin’in Gördüğü Herkese Sövmesi  Ertesi gün Florya düzlüğüne yeniden gelen anlatıcı, 
Metin'i balıkçılara, şoförlere ve yoldan geçen bir hayat kadınına öfkeyle söverken bulur. Metin'in 
gazabına uğramaktan çekinen anlatıcı ona temkinli yaklaşır. Metin kuşları rahatsız eden ve onların 
doğal yaşam alanlarını bozan herkese karşı öfkelidir. Metin'le anlatıcı bir duvar kenarına otururlar. 
Anlatıcı Metin'in sessiz bir biçimde sövmeye devam ettiğinin farkındadır. Hatta Metin'in ona da 
sövdüğünü duymuş fakat duymamazlıktan gelmiştir. Bir süre sonra sakinleşen Metin, bu kadar 
öfkelenmiş ve tanımadığı insanlara sövmüş olduğu için pişmanlık duyar. Sövdüğü insanların yaşam 
mücadelesi verdiklerinin farkındadır. Özellikle hayat kadınlarının çok zor şartlar altında yaşadıklarını 
bilir. Bundan dolayı sövdüğü insanlar için üzülür. Kuşların göçlerini ve onların yaşam mücadelelerini 
düşünen Metin, onlar için çok üzülmektedir ve onlara yardım etmek istemektedir. Anlatıcı Metin'i 
yakalanmış olan kuşlara benzetir. Metin'in kaderi üzülmüş olduğu kuşlara çok benzemektedir.  

İkilinin Birlikte Yemekte Yemeleri Anlatıcı Metin'i Fevzi'nin lokantasına götürür. Metin anlatıcıya 
parasının olmadığını söyler. Anlatıcı Metin'e kendisinde para olduğunu ve istediği yemeği sipariş 
edebileceğini söyler. Anlatıcı Metin'e güzel bir ziyafet çektirir. Metin önüne koyulan her yemeği silip 
süpürür. Metin, bitirdiği her yemeğin ardından utandığı için anlatıcıya bakar. Fakat anlatıcı onun iştahla 
yemek yiyişini görmezlikten gelir.  

Anlatıcıyla Metin’in Selim’i Görmeye Gitmeleri Yemeğin ardından ikili, Florya'daki büyük 
çitlembik ağacının altına gelirler. Metin ağacın altında uyur. Akşama doğru anlatıcı ağacın altına 
geldiğinde Metin'in hala uyumakta olduğunu fark eder. Anlatıcı onu uyandırır ve beraber kuş 
yakalayan çocukların yanına giderler. Çocuklar tarafından yakalanmış olan yüzlerce kuşun kafeslere 
doldurulmuş olduğunu gören Metin, kafesin içindeki bir kuşa dokunmak ister. Kuşları yakalamış olan 
çocuk Metin'e saldırır ve onu yere düşürür. Anlatıcı çocukların arasına girer ve onları ayırır. Anlatıcı, 
Metin'e sürekli yoldaşlık eden Selim'le tanışmak ister. Metin anlatıcıya arkadaşlığın güvenle 
oluştuğunu ve bu güveni korumanın önemli bir meziyet olduğunu anlatır. Ona göre arkadaşlar her 
koşulda birbirlerine yardımcı olmalıdırlar. Metin Selim'in her şeyden ve herkesten korktuğunu, 
dolayısıyla anlatıcıyla konuşmak istemeyeceğini söyler. Anlatıcı Metin'e kim olduğunu ve nereden 
geldiğini sorar. Metin, kim olduğunu ya da nereli olduğunu bilmemektedir. Hatta adını bile kendisinin 
koyduğunu söyler. Metin anlatıcıya, Selim'in kendi geçmişiyle ilgili her şeyi bildiğini ve ona hikayesini 
anlatabileceğini söyler. Bunun üzerine ikili Selim'i bulmak için yola çıkarlar. 

Metin’in Selim’i Soğuktan Kurtarması  Metin anlatıcıyı surlara getirir. Surlardaki kovuklarda 
nasıl uyuduklarını anlatır. Fakat karanlıktan korkan Selim, sokak lambalarının altında üzerine bir 
naylon örterek uyumaktadır. Akşamları karanlıktan gündüzleriyse aydınlıktan korkmaktadır. Metin 
anlatıcıya, bir gün donmak üzere olan Selim'i nasıl kurtardığını anlatır. Bir kış günü gece vakitlerinde 
uyanan Metin, Selim'in sokak lambası altında uyuduğunu hatırlayıp onun yanına gider. Üzerindeki 
naylonu çekince Selim'in soğuktan kaskatı olduğunu görmüş ve onu sırtına alıp ısınmasını sağlayacak 
bir yer aramıştır. Kocamustafapaşa Cami'sine gelen Metin, namazdan çıkan cemaate gözleriyle 
yardım istediğini anlatmaya çalışır. Soğuktan donmak üzere olan Selim'e, dini bütün müminler, 
yalnızca dua etmekle yetinirler. Caminin avlusu sıcaktır ve Metin Selim'i oraya yatırır. Buzları yavaş 
yavaş çözülen Selim Metin'e karnının acıkmış olduğunu söyler. Selim bir ekmek ve bir parça kaşar 
peyniri alıp ona getirir. Selim'i yeniden sırtına alan Metin, bir kahvehaneye girer. Onları gören kahveci 
onların durumunu anlar ve onlara sevencenlikle yaklaşır. Kahveci ikiliye devamlı çay ikramında 



bulunur. Çaylarını içmekte olan ikili diğer yandan yemeklerini yemektedirler. Fakat kahvecinin çangal 
bıyıklarından korkmuş olan Selim, bir süre sonra kahvehaneden koşarak çıkar. Kahveci Metin'e 
Selim'in neden kaçtığını sorar. Metin Selim'in yabancılardan korktuğunu söyler. Kahveci Metin'e, 
istedikleri zaman kahvehaneye gelip çay içebileceklerini söyler. İki arkadaş, çok zor durumda 
kalmadıkça onun kahvehanesine gitmemişlerdir.  

Ali’nin Geçmişi ve Arayıcılığı  Anlatıcıyla birlikte surlara gelmiş olan Metin, Selim'i 
aramaktadır. Selim surlarda bulunamaz fakat onun yerine Sabo ve Ali'yle karşılaşırlar. On iki yaşında 
olan Ali, dört yıl önce Ağrı Dağı'nın yakınlarındaki bir köyden kaçıp İstanbul'a gelmiştir. Eski 
definecilerden denizde değerli eşya aramayı öğrenmiş ve zengin olmuş köylülerinden biri olan 
Ferzende'ye özenmektedir. Kendisi gibi küçük yaşta köyünden kaçıp İstanbul'a gelmiş olan Ferzende, 
çok zengin olmuş ve denizdeki kısmetini bulmuştur. Ferzende'yle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaktadır. 
Kimileri onun hırsızlıkla zengin olduğunu, kimileri denizde Kaşıkçı Elması'nı bulduğunu ve kimileri de 
zengin bir kızla evlenmiş olduğunu anlatmaktadır. Ali anlatıcıya “lodosçuluk”tan bulduğu eşyaları 
göstermek ister. Bu sırada Metin Selim'i aramaya gider. Ali'nin eşyalarını gizlemekte olduğu depolar, 
değerli ya da değersiz birçok şeyle doludur. Metin'in gitmiş olmasını fırsat bilen Ali, onunla ilgili bildiği 
şeyleri anlatıcıya anlatır. Ali'ye göre Metin, çok öfkeli, oldukça tehlikeli ve hiçbir şeyden korkmayan bir 
karakterdir. Metin sürekli ismini değiştirmektedir. Çevresindeki herkes ondan korkmaktadır. Çorumlu 
diye hitap edilen bir adamı yaralamıştır. Herkese söver ve iyi dövüşür. Metin'in bir türlü geri dönmemiş 
olması üzerine anlatıcı Ali'yle yeniden buluşmak ister. Sarayburnu'nda buluşmak konusunda anlaşırlar.  

Ali’nin Bütün Umutlarını Lodoşçuluğa Bağlaması Ali'yle anlatıcı Sarayburnu'nda buluşurlar. 
Kahvaltı etmek için bir kahveye gelirler. Ali'yi tanıyan kahveci anlatıcıya, Ali'nin ne kadar iyi bir arayıcı 
olduğunu ve onun denizdeki kısmetini mutlaka bulacağını söyler. Geçmişte İstanbul'a gelen birçok 
insan denizde buldukları değerli eşyalar sayesinde zengin olmuşlardır. Kahveci de yıllarca denizde 
hazine aramış fakat kısmetini bulamamıştır. Bu iş sayesinde zengin olmuş bazı kişileri anlatır. Ali'nin 
de yakın zamanda onlar gibi olacağını söyler. Ali ve anlatıcı kahveden ayrılıp deniz kıyısına gelirler. 
Pantolonunu çıkarıp bir gazeteye saran Ali, denize girip değerli eşyalar aramaya başlar. Uzun süre 
denizde yüzmüş olan Ali, elleri boş bir vaziyette anlatıcının yanına gelir. Saatlerce uğraşmış olmasına 
rağmen eline hiçbir şey geçmemiş olmasına sinirlenir. Denizden hiçbir şey bulamayacağına dair 
karamsarlığa kapılır. Anlatıcı Ali'ye umut vermek ister. Fakat Ali kendisiyle alay edildiğini düşünür. Ali, 
denizden altın heykel bulmuş olan Topal Hasan'ı anlatır. Anlatıcı Topal Hasan'ı tanımaktadır ve Deniz 
Küstü adlı eserinde ona yer vermiştir. Altın heykeli çok ucuz bir fiyata satmış olan Topal Hasan, eline 
geçen parayla bir ev almıştır. Daha sonra evini satıp eline geçen parayla geçinimi sağlamaya 
başlamıştır. Topal Hasan arayıcıların idolüdür. Oktay adlı bir kişi de denizde hazine bulmuştur.  

Selim’in Korkuları Surlara geri dönen anlatıcı, Metin'le Selim'i orada bulur. Selim çok sıskadır ve 
uzuvları oldukça cılızdır. Fakat Selim, anlatıcıya hiç korkuyormuş gibi görünmemiştir. Selim sürekli 
olarak korkudan bahsedince anlatıcı onu yatıştırmaya çalışır. Dünyadaki bütün insanların kötü 
olmadıklarını ve güvenilecek insanların da olduğunu söyler. Selim artık kimseden korkmadığını söyler. 
Görmüş olduğunu iddia ettiği bazı olayları heyecanla anlatmaya başlar. Kahveci Süleyman'ın dört kişi 
öldürmüş olduğunu ve bu olaya şahit olduğunu söyler. Selim'in Süleyman'dan çok korktuğu bellidir. 
Ardından Selim, Osmanbey'deki bir apartmanda kapıcılık yapan adamı üç kişiyi öldürürken görmüş 
olduğunu anlatır. Anlatılan olaylar anlatıcıya, Selim tarafından uydurulmuş gibi görünür. Metin 
anlatıcıya, Selim'in çangal bıyıklı bir adamı Topkapı Otobüs Terminali'nde bacağından nasıl 
bıçakladığını anlatır. Selim çangal bıyıklı adamlardan neden korktuğunu anlatmaya başlar.  

Selim’in Ailesini Kaybetmesi ve İstanbul’a Gelmesi  Harran ovası taraflarında doğduğunu 
söyleyen Selim, oradaki ağaçlık alanları, buğday tarlalarını ve buğdayları biçen makineleri 
hatırlamaktadır. Selim anlatıcıya, çocukluğunda öğrendiği ceylan türküsünü okur. Ardından Kaçakçı 
Ahmet'le ceylan avına gittiklerini anlatır. Fakat hiç ceylan vurmamışlardır. Bir gün, Selim'in doğduğu 
köy silah sesleriyle yankılanmıştır. Ağabeyleri ve babası onu alıp dağa kaçmışlardır. Annesi çıkan 
çatışmada öldürülmüştür. Dağları aşıp civar köylere inerler fakat gittikleri her köyde yoğun bir barut 
kokusu alırlar. Baba, mintanından kopardığı kumaşlarla Selim'in yarasını sarar. En son vardıkları bir 
köyde iyi karşılanmışlardır. Köylüler onlara sürekli ikramlarda bulunmuşlardır. Kaldıkları köyde çıkmış 
olan bir yangın yerlilerin ve hayvanların çoğunu öldürmüştür. Selim'i yakalamış olan bıyıklı bir adam, 
onu öldüresiye boğmaya başlamıştır. Adamın elinden kurtulan Selim, ailesinin katledilmesi üzerine 
Adana'ya kaçmıştır. Bir süre oradaki pamuk tarlalarında çalışmıştır. Bıyıklı adamdan kaçmak için bir 
trene binip İstanbul'a doğru yola çıkar. Yolculuk sırasında Süleyman'la tanışır ve Selim ona başından 
geçen olayları anlatır. Süleyman onu yanına alır ve İstanbul'a vardıklarında devamlı olarak Sirkeci 
garında uyurlar. Süleyman kaçakçılara yardım etmektedir. Süleyman'ın yanında yetişen Selim, 



kaçakçılık, hırsızlık, yankesicilik ve söğüşçülük yapmaya başlar. İstanbul'a gelmiş olan Selim, bıyıklı 
adamla birkaç defa daha karşılaşmış ve adam onu boğmuştur. Fakat her nedense bıyıklı adam Selim'i 
öldürmemiştir.  

Sessizlik Bir süre çocuklarla görüşememiş olan anlatıcı, Florya düzlüğüne gittiğinde Metin'i 
orada bulur. Metin anlatıcıya hiç yüz vermez ve ona kötü davranır. Anlatıcı ona kızıp yanından ayrılır. 
Kısa bir süre sonra Metin'den hesap sormak için geri döner fakat Metin anlatıcıyı gülümseyerek 
karşılar. Metin'in isteği üzerine akşam vakitlerinde Florya düzlüğüne yeniden inen anlatıcı, çocukların 
yakaladıkları kuşların bazılarını Metin'e verdiklerini görür. İkili arasında bu konuda herhangi bir diyalog 
geçmez. Metin, yüzünde yara olan bir adama elindeki paraları verdikten sonra anlatıcının yanına gelir. 
Metin, Ali, Selim ve anlatıcı bu konu hakkında da hiç konuşmazlar. 

Temalar 

Ötekileşme Çeşitli nedenlerden dolayı ailelerinden kopmuş olan çocuklar, kimsesizliklerinden 
dolayı toplum tarafından dışlanmış ve görmezlikten gelinmişlerdir. Kısacık hayatları süresince büyük 
badireler atlatmış olan çocuklar, kendilerinden yaşça oldukça büyük insanların kişilik özelliklerini 
edinmişlerdir. Yaşadıkları hayat biçimi ve başkalarının onlara yönelik olan bakış açısı, çocukları 
katılaştırmış ve güçlendirmiştir. Neredeyse doğumlarından itibaren yaşadıkları hayat biçiminden 
koparılmaları ve değişmeleri oldukça zor gibi görünmektedir.  

Suç / Ceza İçinde yaşadıkları toplum tarafından ötekileştirilmiş olan çocuk karakterler, hayatta 
kalma mücadelesi verirken zorunlu olarak birçok yasadışı işe girişmek durumunda kalmışlardır. 
Kaçakçılık, hırsızlık, yankesicilik ve adam yaralama gibi suçlar sokak çocukları için oldukça olağan 
eylemlerdir. Ailesini tamamen yitirmiş olan Selim, Harran Ovası’ndan İstanbul’a gelerek birbirinden 
farklı yasadışı işler yapmaya başlamıştır. Metin de zaman zaman hırsızlık yapar ve kuş yakalayan 
çocuklardan haraç alır. 

Arkadaşlık Metin, Selim ve Ali üçlüsü, şartlar ne kadar kötü olursa olsun birbirlerine yardım 
ederler ve birbirlerine sahip çıkmaya çalışırlar. Metin, arkadaşlığın tamamen güvene dayandığından 
uzunca bahseder. Metin, Selim’e anlayışlı bir şekilde davranarak onun çevresindeki şeylerden 
eskisinden daha az korkmasını sağlamıştır. Metin Selim’e zor zamanlarında elinden geldiğince 
yardımcı olmuştur. 

KUŞ YAĞMURU, UÇAK YAĞMURU 

Kişiler 

Anlatıcı  Florya’da yaşayan yazar, çocuklarla iletişim ve etkileşim kurarak onların hikayelerini 
okura aktarır.  

Sait  Kara kuru ve uzun boylu olarak betimlenen çocuk karakter, Florya’nın bir numaralı kuş 
yakalayıcısıdır. Cennet Mahallesi’nde oturan fakir bir ailenin çocuğudur. Kundura tamircisi olan babası 
verem hastalığından dolayı Heybeliada Sanatoryumu’na yatırılmıştır. Kuş yakalamanın yanında Sait, 
terzide çalışmaktadır. On iki yaşında göstermektedir. 

Ertuğrul  Yeşilköy’de oturan çocuğun babası, İstanbul’un tanınmış zenginlerinden biridir. Yedi 
sekiz yaşlarında göstermektedir. Giyimi düzgün ve sarı saçları da taranmıştır. 

Orhan   Florya’nın en namlı ikinci kuş yakalayıcısıdır. On iki yaşlarında gösteren çocuk 
karakter Cennet Mahallesi’nde oturmaktadır.  

Öykü 

Florya Düzlüğündeki Kuş Yakalayıcıları Ekim ve Kasım ayları arasında iskete, ispinoz, saka 
ve florya kuşları, Florya düzlüğüne akın akın gelmektedirler. Florya düzlüğü çeşitli sınıflara mensup 
olan her çocuğun kuş yakalamak için en çok uğradıkları yerdir. Her sabah saat üçle dört arasında 
civardaki ilçelerden gelen insanlar kuş yakalamak için tuzaklarını kurmaya başlarlar. Farklı ilçelerden 
olan birçok çocuk kuş yakalayabilmek için Florya düzlüğüne akın etmektedirler. Her yaştan ve her 
meslek grubundan olan insanı Florya düzlüğünde kuş yakalarken bulmak mümkündür.  

Anlatıcının Kuş Yakalayan Ertuğrul’a Yardım Etmesi  Florya düzlüğünün en namlı kuş 
yakalayıcısı, Cennet Mahallesi'nden gelen Sait'tir. Dört arkadaşıyla birlikte her gün yüzlerce kuş 



yakalamaktadır. Kuş yakalamak, kimileri için bir zevk kimileri için de yaşam mücadelesidir. Gün 
doğmadan önce Florya düzlüğünde gezinen anlatıcı, çalıların arasında bir karartının hareket ettiğini 
görür. Karartıya yaklaşan anlatıcı, yere kazık çakmaya çalışan Ertuğrul'un epey zorlandığını görür. 
Öfkelenmeye başlayan Ertuğrul sövmeye başladığı sırada karşısında anlatıcıyı bulur. Anlatıcı 
Ertuğrul'a böyle zamanlarda sövmenin iyi olduğunu ve kendisine aldırış etmemesini söyler. Ertuğrul 
Yeşilköy'de yaşayan zengin bir ailenin çocuğudur. Hiç arkadaşı olmadığı için ağlarını kurmasına 
yardım edecek kimse yoktur. Birkaç gün üst üste düzlüğe gelen anlatıcı, onu sürekli ağlarla 
cebelleşirken bulur. Dördüncü gün anlatıcı, yetenekli bir kuş yakalayıcısı olan Orhan'ı Ertuğrul'un 
yanına getirir. Orhan Ertuğrul'un ağları kurmasına yardımcı olur. Yeni tanışmış olan ikili birlikte kuş 
yakalamaya karar verirler. Ertuğrul Orhan'ın ağ sermedeki kabiliyetine hayran kalır.  

Ertuğrul’un Diğer Çocuklar Tarafından Kıskanılması  Kuş yakalamakta oldukça yetenekli 
olan Ertuğrul, çok fazla kuş yakalamaya başlar. Ertuğrul, yakalamış olduğu çoğu kuşu serbest bırakır 
ve bazılarını da Eminönü'nde ya da Çiçekpazarı'nda satar. Ertuğrul'un çok fazla kuş yakaladığını ve 
onları serbest bıraktığını gören çocuklar onu kıskanmaya başlamışlardır. Anlatıcının hatırı için onun 
şımarıklığına sabretmişlerdir. Anlatıcı Ertuğrul'u dikkatli olması konusunda uyarır. Ona kuşları başka 
bir yerde serbest bırakmasını önerir. Fakat sustalısıyla gelmiş olan Ertuğrul, kendisine oldukça güvenir 
ve anlatıcının söylediklerine kulak asmaz. Diğer çocuklarla Ertuğrul'un yakın bir zamanda kavga 
edecekleri sezilmektedir. Fakat uzun bir süre beklenenin aksi olur.  

Sait’in Hikayesi ve Ertuğrul’u Dövmüş Olması Bir gün anlatıcıyla karşılaşan Orhan, ona 
Sait'in hikayesini anlatır. Sait'in babası ciğerindeki bir hastalıktan dolayı Heybeliada'daki sanatoryuma 
yatırılmıştır. Terzilik yapan Sait, aynı zamanda yakaladığı kuşları satarak beş kişiden oluşan ailesine 
bakmaya çalışmaktadır. Anlatıcıyı tanıdığını söylemiş olan Sait, arkadaşlarına onu sevmediğini 
söylemiştir. Orhan Sait'in Ertuğrul'u dövmüş olduğunu da söyler. O günden sonra Ertuğrul bir daha 
düzlüğe gelmemiştir.  

Anlatıcının Sait’le Tanışması ve Kuşların Serbest Bırakılmaları İki gün sonra Orhan, anlatıcıyı 
Sait'in yanına götürmek ister. Sait tarafından sevilmediğini öğrenen anlatıcı onun yanına gitmek 
istemez. Orhan Sait'in Ertuğrul yüzünden ona kızmış olabileceğini ve kendisine kötü 
davranmayacağını söyler. Sait'in yanına gelen anlatıcı gayet iyi karşılanır. Sait anlatıcıya başından 
geçen olayları anlatır ve Ertuğrul'u neden dövdüğü sorulduğunda sağlıklı bir yanıt vermez. Sabah saat 
üçte Sait ve dört arkadaşı kurmuş oldukları tuzaklarla kuş yakalamaya başlamışlardır. Anlatıcıyı 
karşılarında gören çocuklar onu da yanlarına alırlar. Bugün düzlüğe adeta kuş yağmaktadır. 
Yakalanan kuşlardan biri anlatıcıya verilir. Anlatıcı elinde kıpırtısız bir halde duran kuşu kafese koymak 
istemez. Onun vicdan azabı çektiğini gören çocuklar kuşu ona hediye ederler. Anlatıcı çocuklara çok 
teşekkür eder. Elinde tuttuğu kuşa bir süre baktıktan sonra göğe bakar. Ardından elindeki kuşu 
gökyüzüne salar. Çocuklar bu ana sevinç çığlıklarıyla eşlik ederler. Hemen ardından çocuklar da 
kafeslerdeki kuşları teker teker serbest bırakırlar. Anlatıcıyla Sait, Florya'daki aşırı yapılaşmadan 
yakınırlar. Gün geçtikte büyük binalar Florya'nın doğal güzelliklerini yok etmeye başlamışlardır. Sait 
kuşların yuvasını yıkan kişilerin kendi yuvalarının da yıkılacağını söyler. Ona göre, ya bir deprem ya 
da bir doğal afet olacaktır. Yakın gelecekte kuşları eskisi kadar göremeyecek olacakları için üzülürler.  

Temalar 

Kıskançlık Zengin bir ailenin çocuğu olarak Yeşilköy’den Florya düzlüğüne bütün teçhizatlarıyla 
birlikte kuş yakalamaya gelen Ertuğrul, çok fazla kuş yakaladığı ve onları keyfince serbest bıraktığı için 
farklı ilçelerden gelen diğer çocuklar tarafından kıskanılır. Anlatıcıyı tanıyan çocuklar onun hatırı için 
uzun bir süre Ertuğrul’a sabrederler. Fakat bir gün anlatıcının yanına gelen Orhan, Sait’in Ertuğrul’u 
dövmüş olduğunu söyler. Sait’le tanışan anlatıcı ona Ertuğrul’u neden dövdüğünü sorar. Sait 
anlatıcıya, onun dövülmeyi hak ettiğini söylemekle yetinir. 

Aile  Ailelerinin maddi durumu kötü olan çocuklar, Florya düzlüğünde azat buzatlık kuşlar 
yakalayarak İstanbul’un çeşitli yerlerinde, insanlara sevap kazandırmak için, onları satmaktadırlar. 
Çoğu çocuk bu sayede kazanmış olduğu paralarla ailelerini geçindirmeye çalışmaktadırlar. Verem 
olmuş olan babasının sanatoryuma yatırılması üzerine Sait, terziliğin yanında kuş da yakalayarak ek 
gelir elde etmeye çalışmaktadır. 

ÖRSÜN ÜSTÜNDEKİ KIRMIZI DEMİR 

Kişiler 



Anlatıcı  Yazarın sözcülüğünü yapan anlatı kişisi, anlatıdaki diğer karakterle iletişime ve 
etkileşime girerek onların hayat hikayelerini okura aktarır. 

Muhterem Yoğuntaş Florya’da balıkçılık yapan on yaşındaki bir çocuktur. Kıvırcık ve siyah saçlı, 
esmer tenli ve büyük gözlüdür. Oldukça sakin bir kişilik tabiatına sahiptir ve yardıma ihtiyaç duyan 
herkese yardım eder.  

Fatma Teyze Bir gecekonduda yaşayan kadın karakterin sekiz tane çocuğu vardır. Muhterem’in 
çamaşırlarını, kıyafetlerini ve nevresimlerini gönüllü olarak yıkar. 

Hamdi  Rahmi Usta’nın tekne dükkanında çıraklık yapmaktadır. Surların oradaki bir 
gecekonduda yaşamaktadır. Kardeşi ve babası kundura boyacılığı yapmaktadır. Bir sevgilisi vardır. 
Tekne dükkanında işe yerleştirdiği çıraklardan haftalıklarının yarısını alır. 

Rahmi Usta Tekne dükkanının sahibidir ve İstanbul’un en namlı tekne yapım ustasıdır.  

Zahit Çokdemir  Bir demirci ustasıdır ve Muhterem’i bir süre atölyesinde çırak olarak çalıştırır. 

Öykü 

Anlatıcının Muhterem’i Tanıması ve Muhterem’in Azmi Muhterem Yoğuntaş'ın, mahalleye 
nasıl geldiğini hatırlayan anlatıcı, onun fiziksel özelliklerinden bahseder. Küçük çocuk henüz on 
yaşlarındadır. Anlatıcı Muhterem'i ilk defa, lodosla birlikte çalkalanan dalgaların yola ulaştığı ve 
yağmurun çivi gibi yağdığı bir havada görmüştür. Genellikle anlatıcı onun gibi çocukları hep böyle 
havalarda tanımıştır. Soğuktan üşüyen çocuk kahveye girmiş ve dükkanın köşesinde bulduğu boş bir 
sandalyeye oturmuştur. Ardından kahvede oturan Aziz Usta'yla Muhterem, tekneye binip denize 
açılırlar. Aradan geçen birkaç saatin ardından ikili, kahveye geri döner. Muhterem, bardaklara 
doldurmuş olduğu çaydan birini ustasına getirir ve diğerini de kendisi içer. Herkesin ona Muhterem 
Yoğuntaş diye hitap etmesini ister. Her gün sahile inen anlatıcı, Muhterem'i birbirinden farklı işler 
yaparken görür. Ağ onarır, kayıkları siler, tekneleri boyayıp macunlar, ağ örer ve tutulmuş olan balıkları 
sayar. Yaptığı işlerin karşılığında para da istememektedir.  

Muhterem’in Çaresizliği ve Çalışkanlığı Bir keresinde anlatıcı, onu tren istasyonunda büyük bir 
çuvalı kaldırmaya çalışırken görür. Bakkal Rıza'nın dükkanına kadar çuvalı taşır. Anlatıcı, bakkalın 
önünde duran Muhterem'i yanına çağırır. Onunla birlikte yürümek ve konuşmak istediğini söyler. 
Muhterem anlatıcıyla birlikte yürümeye başlar. Anlatıcı Muhterem'e çok çalıştığını, herkes tarafından 
kullanıldığını ve emeğinin karşılığını da alamadığını söyler. Çok badireler atlatmış olan Muhterem, 
burasının son durağı olduğunu, artık gidecek hiçbir yerinin kalmadığını ve burada yaşayan herkese 
kendisini sevdirmek istediğini söyler. Onun başkaları tarafından sömürüldüğünün farkında olduğunu 
gören anlatıcı, ona akıl vermek istemez. İlk önce onu tanımak ister. Fatma Teyze'nin vermiş olduğu 
yastıkla teknelerde uyumaktadır. Fatma Teyze gönüllü olarak onun çamaşırlarını, kıyafetlerini ve 
nevresimlerini yıkamaktadır. Bir süre Muhterem'in Samsunlu Mehmet'in yanında bahçıvanlık yaptığı 
görülür. Anlatıcıyla karşılaşan Muhterem, kışın Veliefendi'de seyis çıraklığı yaptığını ve iyi para 
kazanmış olduğunu söyler. Kumardan hoşlanmadığı için işi bırakmıştır. Muhterem mahallede yaşayan 
herkesin yardımına koşmaktadır. Hiç kimseye güvenmeyen Süleyman bile, altı tane kayığını ona 
emanet eder.  

Muhterem’in Rahmi Usta’nın Yanında Çalışması ve Hamdi’nin Çıraklardan Haraç Alması 
Muhterem'i sokakta bulmuş olan Hamdi, haftalığının yarısını vermesi karşılığında ona iş bulabileceğini 
söyler. Muhterem Yoğuntaş Hamdi'nin teklifini kabul etmiş ve Rahmi Usta'nın tekneci dükkanında çırak 
olarak çalışmaya başlamıştır. Laz takaları yapan Rahmi Usta, Karadenizli balıkçıların sürekli 
uğradıkları ve tercih ettikleri bir ustadır. Rahmi Usta'nın yanında çalışmaya başlamış olan Muhterem, 
kısa sürede çalışkanlığıyla takdir edilmiştir. Kimseyle konuşmayan ve herkese tepeden bakan bir usta 
yardımcısından tiksinmiştir. Hamdi, atölyede çalışan birçok çocuğun haftalığının yarısını almaktadır. 
Rahmi Usta Hamdi'nin yaptıklarından habersizdir. Fakat yanında devamlı olarak sustalı bıçak taşıyan 
Hamdi'den herkes çekinmektedir. Atölyede Hamdi'ye haraç vermeyen tek kişi Dursun'dur. Dursun 
arkadaşları için üzülür ve onlardan Hamdi'ye para vermemelerini ister.  

Muhterem’in Ailesinden Kopuşu Muhterem'in babası bir araba şoförüdür ve surların oradaki bir 
gecekonduda yaşamışlardır. Muhterem, gecekondunun yanındaki bir ahırda atlarla oynayarak 
büyümüştür. Bir gün babası annesini öldürmüştür. Babası annesinin yanında bir adamı daha 
parçalayarak öldürmüştür. O günden sonra Muhterem bir daha babasını görememiştir. Kısa bir süre 
sonra evlerindeki eşyalar ortalıktan kaybolur. Ardından evleri yıkılır ve bahçedeki kavak ağacı bile 



kesilir. Ne yapacağını bilemeyen Muhterem bir süre amaçsızca etrafta gezinir. Çevreden bulduğu ve 
kendisine verilen yemeklerle karnını doyurur. Manavcı, kumarcı ve mezar kazıcı çıraklığı yapar. En 
sonunda Hamdi'yle tanışmış ve tekne dükkanında çırak olarak çalışmaya başlamıştır. Rahmi Usta 
Muhterem Yoğuntaş'ın haftalığını neredeyse her hafta arttırmıştır.  

Muhterem’in Tekneci Dükkanından Ayrılması Diğer çırakları etrafına toplayan Dursun 
onlara, artık Hamdi'ye haraç vermemelerini, bunun doğru olmadığını ve ondan korkmamaları 
gerektiğini söyler. Muhterem gibi birkaç kişinin haricinde herkes Dursun'a hak verir ve bir daha 
Hamdi'ye haraç vermeyecekleri konusunda söz verirler. Dursun Hamdi'yi alıp çırakların önüne getirir 
ve onu bir daha kimseden haraç almayacağı konusunda tembihler. Sustalısıyla Dursun'a saldıran 
Hamdi, bıçağıyla onun elini deler. Bunun üzerine Dursun Hamdi'yi kovalamaya başlar. Dursun'un 
Hamdi'yi öldüreceğini anlayan Muhterem, Dursun'un üzerine atlayıp Hamdi'nin kaçmasını sağladıktan 
sonra kendisi de kaçar. Bir daha tekneci dükkanına geri dönemez. Polis tarafından yakalanan 
Muhterem, Şehzadebaşı'ndaki Çocuk Bürosu'na götürülür. Bir süre polisler tarafından dövüldükten 
sonra Şehzade Cami'sinin önüne bırakılmıştır. Gidecek hiçbir yeri olmayan Muhterem, caminin 
avlusunda yatar. Muhterem, tanıdığı hırsız bir çocuk tarafından uyandırılır. Başının belaya girmesini 
istemeyen Muhterem ondan kurtulmak için bir polisi beklediğini ve onunla hastaneye gideceğini söyler. 
Polisten korkan hırsız çocuk oradan derhal uzaklaşır.  

Muhterem’in Zahit Usta’nın Yanında Çalışmaya Başlaması  Çocuktan kurtulduktan sonra 
etrafta gezinmeye başlayan Muhterem, demirci Zahit Usta'yı atölyesinde çalışırken izlemeye başlar. 
Mesainin bitmesinin ardından Muhterem, Zahit Usta'yı evine kadar takip eder. Muhterem, evinde rakı 
içen ve saz çalıp dans eden Zahit Usta'yı izler. Gece vakitlerinde gecekonduya geri dönen Muhterem, 
sabahın ilk saatlerinde Zahit Usta'nın atölyesine gider ve onu surların üzerinden izlemeye başlar. 
Muhterem, günlerce Zahit Usta'yı izler. Onun yanında çırak olmak istemektedir fakat bir türlü onunla 
konuşmaya cesaret edememiştir. Bir gün parası bitmiş olan Muhterem Zahit Usta tarafından yakalanır. 
Zahit Usta Muhterem'e ne istediğini ve kendisini neden takip ettiğini sorar. Muhterem Zahit Usta'ya iş 
aradığını ve yanında çırak olmak istediğini söyler. Muhterem'in oldukça istekli olduğunu gören Zahit 
Usta onu yanına alır.  

Muhterem’in Çapa Yapması ve Zahit Usta’nın Yanından Kaçması  Başlangıçta Zahit 
Usta Muhterem'i epey zorlar. Muhterem atölyede yatmaya başlar. Akşamları evine dönen Zahit Usta, 
Muhterem'in ardından dükkanını kilitler. Zahit Usta Muhterem'e emeği ve yeteneği kadar yemek verir. 
Zahit Usta, Laz Kaptan'dan aldığı bir çapa yapımı işini Muhterem'e verir. Ona kullanacağı aletleri ve 
neyi nasıl yapması gerektiğini gösterir. Geceleri de çapa üzerinde çalışan Muhterem, devamlı olarak 
örsün üzerinde uyuyakalır. Zahit Usta Muhterem'i örsün üzerinde uyuyakalmış bir vaziyette birkaç defa 
görür. Onun azmine hayran kalır. Uzun çabalar sonunda Muhterem, Zahit Usta'nın bile yaptıklarından 
daha iyi bir çapa yapmayı başarmıştır. Oldukça kederli ve karamsar bir kişiliği olan Zahit Usta 
Muhterem'e, boşa uğraştığını ve onun yaşında olsaydı kendisini öldüreceğini söyler. Bir gün 
Muhterem, elindeki çekiçle Zahit Usta'ya vurup kaçar.  

Muhterem’in Floryalı Balıkçılardan Biri Olması Ardından Florya'ya gelmiş olan Muhterem, 
yapmış olduğu birikimler sayesinde bir balıkçı teknesi almayı başarmıştır. Yakın gelecekte Rahmi Usta 
gibi balıkçılıkta ve tekne yapımında ustalaşmayı hayal eder. Dursun'un kişiliğinden çok etkilenmiş olan 
Muhterem, onu yanına işçi olarak almak ister. Muhterem'e göre Dursun gibi güvenilir ve mert bir insan 
bulmak zordur. Muhterem, çalışkanlığı, azmi ve yardımseverliği sayesinde herkesin sevgisini ve 
saygısını kazanmıştır.  

Temalar 

Azim  Surların oradaki bir gecekonduda doğmuş olan Muhterem, babasının annesini 
öldürmesi üzerine aile dağılmış ve Muhterem tek başına kalmıştır. Ailenin dağılmasının ardından ilk 
olarak evlerindeki eşyalar çalınır ve kısa bir süre sonra da ev yıkılır. Kendisini geçindirmek için çeşitli 
işler yapmak zorunda kalan Muhterem, birçok işe girip çıkar. Hamdi sayesinde Rahmi Usta’nın tekne 
dükkanında işe başlar ve azmi sayesinde her hafta almış olduğu ücrete zam yapılır. Fakat dükkanda 
çıkan bir kavga üzerine oradan ayrılan Muhterem Florya’ya gelir. Balıkçıların yanında çalışmaya 
başladığı gibi kendisinden istenen her işi yapar. Yardımseverliği ve çalışkanlığı sayesinde Floryalılar 
tarafından çok sevilir. Biriktirmiş olduğu sermaye sayesinde bir balıkçı teknesi alır ve kendi balıklarını 
tutmaya başlar. Azmi, çalışkanlığı ve yardımseverliği sayesinde Muhterem, kısa sürede kendi işinin 
patronu olur ve çevresindeki herkes tarafından sevilir. 



Aile  Çoğu sokak çocuğunun yaşamış olduğu gibi annesini kaybetmiş ve babası tarafından 
terk edilmiş olan Muhterem tek başına kalmıştır. Yaşanan trajik olayın ardından Muhterem, girdiği 
işlerdeki patronlarıyla arkadaşlarını ve yaşadığı semtlerde samimi olduğu kişileri ailesi yerine koymaya 
başlamıştır.  

Ötekileşme Ailesini kaybetmiş olan Muhterem, gittiği her yerde hırpalanmış ve yaptığı işlerden 
emeğinin karşılığını alamamıştır. Onu hor gören işverenler, ona istedikleri işi yaptırdıktan sonra 
kovmuşlardır. İçinde yaşadığı toplumda kendi alın teriyle hayatını sürdürmeye çalışan Muhterem, 
çıkarcı ve fırsatçı kişiler tarafından ötekileştirilmiş, sömürülmüş ve kullanılmıştır. Ailesi tarafından 
yalnızlığa terk edilmiş olan Muhterem, devamlı olarak başkalarının yardımına koşarak gittiği yerlerdeki 
insanlara kendisini sevdirmeye çalışmıştır. 

Kişi İncelemesi 

Muhterem Yoğuntaş   (Uyumlu/Mantıklı) 

Karakter Surların oradaki bir evde doğmuş olan Muhterem’in annesi babası tarafından 
öldürülmüş ve ardından baba evi terk etmiştir. Onlu yaşlarında olan Muhterem çeşitli işlere girip 
çıkarak hayatını idame ettirmeye çalışır. Manavcı, kumarcı, bahçıvanlık, seyislik ve mezar kazıcı 
çıraklığı yaptıktan sonra Hamdi’yle tanışır. Hamdi Muhterem’i Rahmi Usta’nın tekne dükkanında çırak 
olarak işe sokar. Fakat karşılığında ondan haftalığının yarısını ister. Azmi ve çalışkanlığıyla kısa 
sürede göze giren Muhterem’in her hafta aldığı ücret yükselir. Fakat Hamdi’nin diğer çıraklardan haraç 
aldığını bilen Dursun, onu tehdit eder. Hamdi’yle Dursun arasında bir kavga çıkar ve Muhterem 
Hamdi’nin kaçmasını sağlamak için Dursun’un üzerine atladıktan sonra bir daha dükkana geri 
dönmez. Menekşe mahallesine gelen Muhterem, balıkçı teknelerinde çalışmaya başlar ve kendisinden 
yapılması istenen her işe koşar. Muhterem, yardımseverliği, becerikliliği ve azmi sayesinde kısa 
sürede herkes tarafından sevilir. Biriktirmiş olduğu sermayeyle Muhterem, kendi balıkçı teknesini alır 
ve işinin patronu olur. “Bir hoş, kıvırcık saçlı, çok kara, esmer, kocaman gözlü bir çocuktu. On 
yaşındaydı. On yaşındaydı derken atmıyorum, Muhterem tamı tamına on yaşındaydı”. “Yırtık giyitleri 
bedenine yapışmış, kemikleri olduğu gibi dışarıya fırlamıştı”. 

ÖRNEK ANILAR 

Sakin  Muhterem Yoğuntaş yaşamayı seven, başına gelen felaketleri olağan karşılamış sakin 
bir karakterdir: Muhterem yumuşaktı, su gibi huylu iyi bir çocuktu. Hemen hiç kızdığını görmedim onun. 
Bunca süre geçti aradan, bir kere olsun onun yüzünün asıldığını, bir kimseye küçücük de olsun 
söğdüğünü, bir kere olsun birisinden bir kişiye yakındığını hiç görmedim”. 

Sömürülen Muhterem’in iyi niyeti ve yardımseverliği bazı mahalleliler tarafından istismar edilir: “Bu 
da çalışma mı be abi. Burada çalışma yok ki… Sen çalışırsan, insanlar senin bir çalıştığını 
anlamayagörsünler, ohhhooooo, seni bir çalıştırırlar insanlar, bir çalıştırırlar kemiklerin un ufak olur 
çalışmaktan…”. 

Çaresiz Birçok badireler atlattıktan sonra Florya’ya gelmiş olan Muhterem, burasının son 
durağı olduğunu ve gidecek daha fazla bir yerinin kalmadığını söyler: “Burası son durağım. Burada 
tutunmalıyım. O yüzden de herkesin işini görmeliyim. Ne verirlerse elime yapmalıyım. Burada kök 
tutacağım abi. Kusura kalma ya, ben burada kalıp kök tutmak mecburluğundayım. Yuvarlanan taş 
yosun tutmaz… Ben çok yuvarlandım. İşte burasını buldum. Burasının insanı da iyi ha…”. 

Umutlu  Çok çalışan ve herkesin verdiği işe sarılan Muhterem gelecekten umutludur: “Burası 
iyi, dedi. Burada çok iş var. İki yıl sonra gör beni. Her şeyim olacak. Evim, kayıklarım, sonra da büyük 
bir balıkçı motorum olacak. Ben çok çok sevdim bu balıkçıları. Göreceksin on yıl sonra benim bu 
balıkçı köyüne çok iyiliğim dokunacak”. 

Yardımsever Mahallelilerin her yardım çağırısına koşar: “Bir gün bir gecekonduda gördüm 
Muhterem Yoğuntaşı. Gecekondunun elektriğini onarıyordu. İki büklüm olmuş ak saçlı bir kadın da 
durmadan Yoğuntaşa dualar okuyordu. Mahallenin çeşmesini, suyu akıtan kim, Muhterem Yoğuntaş. 
Hastalara ilaç, yoksullara ekmek bulan kim, Muhterem Yoğuntaş… Bir yıl mı, iki yıl mı geçti, bilmem 
ya, balıkçı köyü Muhterem Yoğuntaşsız edemez oldu”.  


