




TREN YOLCULUGU

“Her sevincinde yeryüzünde bir çiçek açar,  

her üzüntünde bir çiçek solar.”

“Yolculuklar insanları büyütür, olgunlaştırır. 

Tıpkı suyun çiçekleri, meyve veren ağaçlara dö-

nüştürdüğü gibi...” 

Bir keresinde böyle söylemişti dedesi. Yolcu-

lukları ve çiçekleri seviyordu, tıpkı kendisi gibi. 

Dedesi, Can’ın en iyi arkadaşıydı. Can dokuz ya-

şında bir çocuk olmasına rağmen, onunla koca-

man bir adammış gibi konuşur, anlattıklarını da 

dikkatle dinlerdi. Bütün hayallerini, isteklerini ve 

hatalarını ilk ona anlatırdı Can da. Ne çok şey 



öğrenmişti ondan. Bir gün dedesine koskocaman 

güzeller güzeli bahçesini kime miras bırakacağını 

sormuştu. Sorunca da düşüncesizlik ettiğini düşü-

nerek hemencecik üzülmüştü. Dedesi gülerek, “Bu 

dünyaya miras bırakacağın tek şey dürüstlüğün 

olsun.” demişti ona. Can, dedesinin sözleriyle bü-

yüdüğünü hissediyordu. Sözlerini dinliyor, onun 

gibi davranmaya çalışıyor, hayata onun gibi bak-

maya çalışıyordu. 

Şimdi trenin içinde yol alırken dedesini düşü-

nüyordu. Keşke birlikte yolculuk yapabiliyor olsa-

lardı. Can bunu gerçekten her şeyden çok isterdi. 

Çünkü yalnızdı. Bu yalnızlığın sebebi dedesinin 

veya tanıdıklarının yanında olmaması da değil-

di. Gerçekten de bulunduğu vagonda kimseyle 

karşılaşmamıştı. Oturduğu kompartımanda da 

kimsecikler yoktu. Kompartımanlar, trenin için-

de bulunan küçük odalardı. Her kompartımanın 

bir kapısı olurdu, bazılarının içinde yatak dahi 

bulunurdu. Yani bir odanın içinde yalnızdı Can. 

Çevresindeki odalar da boştu. Koca trende tek 

başına yolculuk yapıyormuş hissini taşıyordu bu 

yüzden. Canı sıkılıyordu. 
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Fakat yine de üzülmemesi gerektiğini düşünü-

yordu. “Her sevincinde yeryüzünde bir çiçek açar, 

her üzüntünde bir çiçek solar.” derdi dedesi. Ak-

lını dağıtmaya çalışarak pencereden dışarı baktı. 

Tertemiz gecenin içinde kırpışan küçücük ışıkları 

dahi görebiliyordu. Vagonlar birbirinin peşi sıra 

bodur ağaçların arasından ışıklar saçarak ilerli-

yordu. Trenin etrafı parlak yıldızlarla çevriliydi. 

Gökyüzü açıktı, hava güzeldi. Geniş bir düzlükten 

geçiyorlardı. Uykuya durmuş hayatı taptaze bir 

uyanmışlıkla selamlıyorlardı sanki. 

Tren bir dönemeçte kıvrılırken ileride 

rengârenk toz bulutu arasında ışıldayan tüneli 

gördü. Sonra birden takırtı sesleri duyuldu. Tren 

yavaşlayıp sert bir frenle ansızın durduğunda, he-

yecanı ve korkuyu aynı anda yaşadı Can. Burada 

bir istasyon olduğunu hatırlamıyordu. Peki, ya 

niçin durmuşlardı? Bulunduğu vagonun kapısı-

nın açıldığını duyunca kulak kabarttı. Kapı açı-

lır açılmaz içeri yoğun bir uğultu sesi dolmuştu. 

Can dışarıda neler olup bittiğini görmek istese 

de gecenin karanlığından hiçbir şey seçemedi. 

Yüzünü diğer tarafa çevirdiğindeyse neredeyse 

küçük dilini yutuyordu. Oturduğu koltuğun kö-
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şesinde bir çiçek filizlenmişti. Böyle bir şey nasıl 

olabilirdi ki? Yırtılan döşemenin içinden incecik 

bir yeşillik nasıl fışkırabilirdi? Uğultu sesinin ke-

silmesinden kapının kapandığını anladı. Güçlü 

ayak sesleri duyuldu sonra. Sesler gitgide yaklaş-

tı. Can’ın bulunduğu kompartımanın kapısının 

yakınında kesildi. Tren yeniden hareket etmeye 

başlamıştı ki, kapının dışında bir insan silueti 

belirdi. Bir yolcu mu almışlardı? Peki, niçin tam 

da Can'ın kompartımanının önünde dikiliyordu? 

Kompartımanın kapısı aniden açıldığında içeri, 

üniformasının üzerinde parlak madalyaları ve apo-

letleri bulunan iri yarı bir adam girdi. Can ilk 

başta bunun bir bilet görevlisi olduğunu düşünse 

de bu fikir aklına pek yatmadı. Çünkü üzerindeki 

üniformaya bakılacak olursa bir bilet görevlisin-

den ziyade generallere benziyordu. Üniformaya 

daha dikkatli bakınca madalya veya apolet san-

dığı şeylerin çiçeklerden ibaret olduğunu gördü. 

Papatya, gül, menekşe, zambak ve daha birçok 

çiçekle bezenmişti General’in üniforması... Adam 

ağır adımlarla gelip karşısına oturdu. Elinde ka-

lın, ciltli bir kitap taşıyordu. Bu sırada yapılan bir 

anons bütün vagonlarda yankılandı:
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“Masallar Diyarı’na varmak üzereyiz. Lütfen 

eşyalarınızı hazırlayın!”

Can’ın şaşkınlığı bir kat daha artmıştı: Masal-

lar Diyarı da neresiydi? 

Tren yavaşlamaya başladığında heyecanlı ol-

duğunu hissetti. Nasıl bir dünyayla karşılaşacağı-

nı merak ediyor, aklınca tahminler yürütüyordu. 

Cama yaklaşıp dışarı baktı. Tünelin ucunda bir 

ışık belirdiğinde soluğunu tutmuştu. Işık gitgide 

yaklaşıp büyürken Can, yanağını cama yapıştırıp 

birazdan görmeyi umduğu muhteşem manzaraya 

odaklanmıştı. Birden yeni bir anons duyuldu:

“Can!”

Can kendi isminin anons edildiğini duyunca 

daha çok şaşırdı. Sanki birisi yanı başında ona 

sesleniyormuş gibi bir hisle doldu içi. Karşısında 

oturan General’e baktı. Fakat adam içeri girdiğin-

den beri kafasını hiç kaldırmamıştı.

“Can! Hadi uyan! Geç kalıyoruz!”

Can birdenbire uyandığında yatağının başında 

annesinin durduğunu gördü. Başından beri ona 

seslenen annesiydi demek ki. Bütün bunların 

bir rüya olması onu hayal kırıklığına uğratmıştı. 
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Rüyasının devamını göremediği için de ayrı bir 

üzüntü duyuyordu.

“Anne ya! Masallar Diyarı’na varmak üzerey-

dim!” diye yakındı tatlı bir sesle.

“Masallar Diyarı mı? Bana daha çok Rüyalar 

Diyarı’ndaymışsın gibi geldi oğlum!” diyerek gül-

dü annesi. 

Can bu türden rüyaları pek sık görüyordu. Her 

gece uyumadan önce ona anlatılan masallardan 

etkileniyor, dinlediği son masalı rüyasına taşıyor-

du. Neler görmemişti ki bugüne kadar… Ejder-

halarla savaşan bir şövalye olmuş, koskocaman 

devlerle arkadaşlık kurmuş, sihirbazlarla, büyü-

cülerle ve cadılarla çetin mücadelelere girişmişti. 

İşte, son rüyasında da Masallar Diyarı’na yol-

culuk yapan bir trenin içinde görmüştü kendini. 

Rüyasını tamamlamayı, hayalinde coşkuyla dal-

galanan o güzeller güzeli diyarı görebilmeyi çok 

isterdi. Fakat hangi rüyasını tamamlayabilmişti 

ki bugüne kadar? Hepsi de bir yerinde ansızın 

kesiliveriyordu. Gerçek hayatına geri dönüyordu 

böylece. 
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“Hadi kalk! Bugün teyzene gidiyorsun!” dedi 

annesi. “Kıyafetlerin şurada asılı!” diyerek odadan 

çıktı.

Can bir fişek gibi yataktan fırladı. Belki Masal-

lar Diyarı’nı görememişti, fakat bugün gerçek bir 

tren yolculuğu yapacaktı. Bu güzel haberle üzün-

tüsünü bir kenara bıraktı. İçi sevinçle dolmuştu. 

Derhal giyinmeye başladı.

* * *

Bir trenin geçişini izlemek Can’ı hep mutlu 

ederdi. Trenlerle ilgili hep güzel anılar biriktir-

mişti çünkü. Anne ve babasıyla yaptıkları yolcu-

luklar, kavuşmalar, misafir karşılamalar sımsıcak 

duyguları beraberinde getirmişti. Bir kompartı-

manı küçük bir ev gibi benimsemesi bundandı. 

İstasyonun veya rayların çok uzağında olsa da 

trenin sesini duymak dahi yeterdi Can’ı mutlu 

etmeye. Peş peşe sıralanmış vagonların rayları dö-

verek ilerlerken çıkardıkları ses, onu heyecanlan-

dırırdı. Lokomotifin yükselen düdük sesi, sevinci 

ve coşkuyu müjdelerdi. 

Can bir gün büyüdüğünde bir kondüktör veya 

makinist olmak, hayatı boyunca bir trende ça-
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lışmak istiyordu. Bunun için çok çalışması ge-
rektiğinin de farkındaydı. Babası onu istasyon 
görevlileriyle bile tanıştırmıştı. Vagonların ne 
türden yükler taşıdığını, bu güzergâhta hangi is-
tasyonların bulunduğunu, makinist kabinlerinde-
ki tuşların işlevlerini ve lokomotiflerin tarihini 
anlatmışlardı. 

Trenler hakkında öğrendiği bilgilerden çok 
etkilenmişti Can. İlk lokomotifin 1804 yılında 
icat edildiğini öğrenince şaşkınlıktan gözleri bü-
yümüştü. Köylerindeki istasyona gelen lokomo-
tiflerin adlarını bile teker teker söylemiş, hatta 
bazılarının fotoğraflarını veya bizzat lokomotifin 
kendisini göstermişlerdi. 

Ne güzel isimler koymuşlardı lokomotiflere: 
Fişek, Kömür, Bulut ve Zemheri… 

Fişek aralarındaki en genç lokomotifti ve bu 
yüzden en hızlısı da oydu. Kömür en yaşlılarıydı, 
eski ve yıpranmış olduğunu herkes kolaylıkla fark 
edebilirdi; ağır aksak ilerlediği, çokça gıcırtı ses-
leri çıkardığı biliniyordu. Zemheri, yıllar boyunca 
Doğu Ekspresi’nde çalıştıktan sonra gönderilmişti 
bu diyarlara. Bulut’un ise tavanı bütünüyle bem-
beyazdı, gövdesinde de yer yer beyazlıklar vardı; 
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aralarında en güzeli oydu belki fakat Can birbi-

rinden ayırmaksızın hepsini çok seviyordu.

Ve çiçekler... 

Can’ın hayatında kocaman bir yer kaplıyorlar-

dı. Dedesinin ona aşıladığı bir sevgiydi bu. Onun 

sayesinde bir çiçeğe nasıl bakılacağını öğrenmişti. 

Can’a göre çiçeklerin de duyguları vardı. Bir çi-

çekle ilgilenmeyip ona sevgi göstermezse günden 

güne solup gideceğine inanıyordu. Bu yüzden çi-

çekleriyle konuşuyordu Can. Hepsine ayrı ayrı ilgi 

gösteriyor, hiçbirini birbirinden ayırt etmiyordu. 

Mesela bazı çiçeklere haftada bir kez su ver-

mek yeterli olurken bazılarına günü gününe su 

vermesi gerekiyordu. Odasının balkonuna özen-

le yerleştirdiği çiçekler, orayı küçük bir bahçeye 

dönüştürmüştü. Güller, papatyalar, kasımpatıları 

ve menekşeler yanı başında rengârenk bir man-

zara sunuyordu ona. Sabahları çiçeklerinin mis 

kokularıyla uyanmak paha biçilmez bir duyguydu.

* * *

Ailesiyle birlikte istasyona doğru yola çıktıkla-

rında içi içine sığmıyordu Can’ın. İstasyona yakın 

oturdukları için kendini şanslı hissediyordu. He-
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mencecik varıp peronda trenin gelişini beklemeye 
başladılar. Şimdi şansına hangi lokomotifin gele-
ceğinin merakı içindeydi Can. 

Her yaz tatilinin başlangıcında olduğu gibi 
okul kapanır kapanmaz teyzesine gidiyordu. Anne 
ve babası işlerinden dolayı Can’dan sonra gele-
bileceklerdi. Bu civarlarda herkes herkesi tanıyıp 
bildiği için Can’ı yalnız başına göndermekten çe-
kinmiyordu ailesi. Trendeki görevliler de bütün 
yolcular da tanıdıktı. Hepsi de yolculuk boyunca 
göz kulak oluyorlardı Can’a. Zaten teyzesinin ya-
şadığı köyle yalnızca iki istasyonluk mesafe vardı 
aralarında.

Can bugünün gelmesini iple çekmişti. Teyze-
sinin oğlu Cemil’le yeniden bir araya gelecekler 
ve geçen sene olduğu gibi birbirinden eğlenceli 
oyunlar oynayacaklardı. Yakın mesafede yaşa-
dıkları için sadece yazın görüşmüyorlardı elbette. 
Fakat hiçbir zaman yaz tatilindeki gibi geniş za-
manlara sahip olamıyorlardı. Sıkılmadan doyasıya 
oyun oynamak için de geniş zamanlar gerekiyordu 
tabii. 

Çok sevdiği dedesi de ne mutlu ki teyzesiy-
le aynı köyde yaşıyordu. Dedesine kavuşacak, 
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teyzesi ve kuzeniyle hasret giderecek ve tren 

yolculuğu yapacaktı. Daha ne isterdi ki... İçinde 

gitgide büyüyen coşkuyu ve sevinci kucaklıyor, 

bir kuş gibi uçuyordu. Kolay değildi, bütün yılın 

yorgunluğunu atacaktı. Hem “pekiyi”lerle dolu 

karnesini de hesaba katınca, bu tatili fazlasıyla 

hak etmişti. Emeklerinin karşılığını almış, doya-

sıya tadını çıkaracağı tatilinin öncesinde bir tüy 

gibi hafiflemişti. Can’ın heyecanlı hâlini gören 

ailesi de sevinç içindeydi. Onlar da işlerini yoluna 

koyup bir an önce oğullarına kavuşmak için gün 

sayacaklardı kuşkusuz. 

Tren nihayet uzaktan göründüğünde, Can se-

vinçle yerinde zıplamaya başladı. Gözlerini kısa-

rak bakıyor, gelen lokomotifin hangisi olduğunu 

anlamaya çalışıyordu. Tren yaklaştıkça heyecanı 

büsbütün arttı.

“Fişek!” diye küçük bir çığlık attı.

Onun hızını kilometrelerce uzaklardan bile 

tanırdı. Coşkulu düdük sesi kulağında yankıla-

nıyordu.

“İşte, geliyor!” diye bağırdı yenilenmiş bir he-

yecanla.
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Tren gürültüyle perona yanaştıktan sonra 

sert bir fren sesiyle durdu. Can, önlerinde bütün 

heybetiyle yükselen trene hayranlık dolu gözlerle 

bakıyordu. Birazdan bu trenin içinde olacağını 

düşündükçe içi içine sığmıyordu. Annesine ve 

babasına saygısızlık olacağını düşünmese bir cey-

lan gibi atılıp trene binecekti. 

Can’ın sevincini paylaşan ailesi onu sevgiyle 

sarıp sarmaladı. Tatlı bir vedalaşmanın vaktiydi.

“Sakın yaramazlık yapıp da teyzeni üzme!” dedi 

annesi şefkatle.

“Hiç üzer miyim!” dedi Can bilmiş bir ses to-

nuyla. Sonra elindeki küçük valizi sıkıca kavrayıp 

hızlıca öne atıldı ve vagonun basamaklarını tır-

mandı. Geriye dönüp ailesine bakarak, “Allaha-

ısmarladık!” dedi.

“Koca adam gibi konuşuyor, bak şuna!” diye 

konuştu babası hoşnut bir hâlde.

Tren hareket ettikten sonra birbirlerini göz-

den kaybedene dek el salladılar. Fişek coşkulu 

seslerle hızlandı, rayların üzerinde bir yılan gibi 

kıvrılıp bükülerek ilerlemeye koyuldu. Can’ın, 
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ona her zaman heyecan veren yolculuğu nihayet 
başlamıştı. 

Can, boş bir kompartıman bulup içeri geçti-
ğinde çantasını bir köşeye bıraktı ve pencerenin 
kıyısına oturdu. Vakit kaybetmeden dışarıyı izle-
meye koyuldu. Bu hissi özlemişti. 

Kıpırdamadan olduğu yerde dururken haya-
tın bütün renklerinin, ışığının, canlı ve cansız 
varlıkların çevresinde dönüşünü izlemek ona 
mutluluk veriyordu. Ağaçlar, kuşlar, dağlar ve 
tepeler bir film karesindeymiş gibi, birlikte ma-
salsı bir uyumla dalgalanıyordu. Uçsuz bucaksız 
tarlalar kocaman yeşil bir örtü gibi ayaklarının 
dibine seriliyordu. Çimenler, çalılıklar, çitler 
kahverengi ve koyu yeşil desenlerle birer nakış 
gibi bu örtünün üzerine işleniyor, tam üzerleri-
ne düşen güneş ışıklarıysa sarımtırak bir renkle 
onlara eşlik ediyordu. Trenin çevresinde dönüp 
duran hayatın canlılığını seyrederken gözünü 
dahi kıpmıyordu Can. 

Yolculuğunun kısa sürecek olması onu ke-
derlendiriyordu. İlk istasyona neredeyse varmak 
üzerelerdi ve geriye yalnızca iki istasyon kalı-
yordu. Daha uzun bir yolculuk olmasını diler-

19



di Can. Büyüdüğü zaman da uzun yolculuklar 

yapmak istiyordu. Böylece hem hiç gitmediği 

yerleri gezip görme şansını yakalayacak hem de 

ona keyif veren tren yolculuklarının tadına daha 

çok varabilecekti.

Birden dün gece gördüğü rüya geldi aklına. 

Masallar Diyarı’na giden bir trenin içinde olma-

yı ne çok isterdi. Rüyanın devamını öyle merak 

etmişti ki… Keşke annesi biraz daha uyumasına 

izin verseydi. 

O sırada pencereden dışarı bakıyordu. Az ileri-

de, birazdan içine girecekleri tüneli gördü. “Tıpkı 

rüyamdaki gibi.” diye fısıldadı gülerek.

Tren birden yavaşlamaya başlayınca şaşkınlı-

ğı büsbütün arttı. Büyük bir gürültüyle durduk-

larında, rüyasında olduğu gibi vagon kapısının 

açılmasını bekledi. 

Korkuyla irkildi birden. Gerçekten de vagonun 

kapısı açılmıştı.

O bilindik tıslama ve uğultu sesleri bütün va-

gonu doldurmuştu. Birden unuttuğu bir şeyi ha-

tırladı: Rüyasında filizlenen çiçek... 
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Pencereden gözlerini ayırıp başını yavaşça 

sağına çevirirken soluğunu tutmuştu. Bakmaya 

korkuyordu. Alnından soğuk terler boşalmaya 

başlamıştı. Cesaretini toplayıp koltuğun köşesine 

baktığında neredeyse çığlık atacaktı. 

Gerçekten de bir çiçek filizlenmişti. 

Can, yine bir rüyanın içinde olduğunu düşü-

nerek aniden ayağa kalktı. Ani hareketlerle başka 

yönlere bakıp tekrar çiçeğe bakıyor, onun birden 

yok olmasını bekliyordu. 

Fakat çiçek hep oradaydı. 

Bu sırada vagonun kapısı kapandı. Ayak ses-

lerini duymaya başlamıştı şimdi de. 

Can farkında olmadan, biraz da korkuyla mırıl-

danıyordu: “Niçin durduk ki? Burada bir istasyon 

yok. Ve şu ayak sesleri... Niçin her şey rüyamdaki 

gibi?” 

Ayak sesleri gitgide yaklaştı. Can’ın bulun-

duğu kompartımanın önünde durdu. Can nefe-

sini tutarak kapının açılmasını ve içeri girecek 

General’i bekliyordu artık. Gözlerini bir an için 

bile kapıdan ayırmıyordu. Ellerinin ve ayaklarının 

titrediğini hissediyordu. 
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Kapı, kulakları tırmalayan bir sesle açıldığın-

da neredeyse küçük dilini yutacaktı. Rüyasında 

gördüğü General şimdi karşısındaydı. Üzerinde 

mavi üniformasıyla içeri giren heybetli adam ka-

pıyı ardından kapattı. Üniformasının üzerinde 

yine binbir çeşit çiçek vardı. Bütün çiçekler tiril 

tiril dalgalanıyordu. Elinde ciltli, kalın, altın sarısı 

renginde bir kitap taşıyordu. Kitap güneş ışıkları-

nın etkisiyle parıl parıl parıldıyordu.

General, Can’ın şaşkın bakışlarına aldırma-

dan, “Burası müsait sanırım.” dedi ve birkaç 

adım atıp eşiği geçerek onun karşısındaki kol-

tuğa kuruldu.

Oturur oturmaz gözlerini Can’ın gözlerine ki-

litledi. Bakışlarında coşku, hatta merak dolu bir 

ifade vardı. Sanki Can’ın konuşmasını bekliyor-

muş gibi görünüyordu. Can heyecanla yutkundu.

“Elbiseniz ço… ço… çok güzel.” dedi kekele-

yerek. “General misiniz?” diye sordu sonra.

“Evet, çocuğum.” dedi General. “General’im. 

Fakat üzerimdeki elbise değil, bir üniforma.” 
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Konuştuktan sonra üniformasının üzerindeki 

çiçeklere dokundu. Biçimsiz duran leylak çiçeğini 

elinin yumuşak bir dokunuşuyla düzeltti.

Can sormak istediği soruyu nasıl soracağını bi-

lemeden, “Peki, ne generalisiniz?” diye geveledi. 

“Yani şey… Neyi yönetiyorsunuz?”

General onun bu heyecanlı hâline güldü. 

“Ben, Çiçek Generali’yim. Bu ülkedeki bütün 

çiçek istasyonları ve trenler bana bağlıdır. Çiçek 

Ekspresi gibi.” dedi.

Can duyduklarından o kadar çok etkilenmişti 

ki heyecandan ağzı bir karış açık kaldı. “Çiçek 

Ekspresi mi dediniz?” diye sordu Can. Kendini 

daha rahat hissediyordu artık.

“Evet, Çiçek Ekspresi.” diye yanıtladı onu Ge-

neral. “Şu an içinde bulunduğumuz trenin ismi.”

“Çiçek Ekspresi...” diye tekrar etti Can. “Şey... 

Ben onun isminin Fişek olduğunu düşünüyor-

dum.” diye ekledi.

“Fişek mi?” diye şaşkınlıkla yerinden doğruldu 

General. “Yok, çocuğum. Bu trenin ismi yüzyıl-

lardır Çiçek Ekspresi’dir. Fakat Fişek ismini de 
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sevdim. Bu ismi genç trenlerimden birine vere-

bilirim.”

Can’ın heyecanı katbekat artmıştı. General’in 

ağzından çıkacak tek bir sözcüğü bile kaçırmamak 

için pürdikkat kesilmişti.

General, bir an için durup elindeki kitabı yu-

karı doğru kaldırdı. Gözleriyle kitaba işaret ede-

rek, “Özel bir sebepten dolayı buradayım. Gizli 

bir görev de diyebiliriz.” dedi. Sonra bir sır vere-

cekmiş gibi ona doğru eğildi. Yine gözleriyle işaret 

ederek Can’ın kendine yaklaşmasını istedi. 

Can hemencecik ona doğru eğildi. General 

etrafına bakındıktan sonra gözlerini yeniden 

Can’a çevirerek, “Senin için buradayım…” diye 

fısıldadı.

Can’ın kalbi küt küt atıyor, her an düşüp ba-

yılacakmış gibi bir hisle dolup taşıyordu. Çiçek 

Generali onun için mi gelmişti? Ve bunun gizli 

bir görev olduğunu mu söylüyordu? 

Can, yaşadıklarının rüya olabileceğini düşün-

meye başlamıştı ilk kez. Elleriyle gözlerini ovuş-

turup karşısındaki adama tekrar baktı. Tekrar ve 

tekrar… Hâlâ karşısında duruyordu. Bu kez de 
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başını sağa sola salladıktan sonra iki eliyle hızlıca 

saçlarını karıştırdı…

Ama yok. Adam hâlâ oradaydı. 

“Rüyada değilsin çocuğum.” dedi General şef-

katli bir ses tonuyla. “Bu gerçek!”

Can afallamıştı. Ne söyleyeceğini, nasıl davra-

nacağını bilemiyordu. Beyninin içinde, uğuldayıp 

duran sesler yankılanıyordu. General onun heye-

canını yatıştırabilmek için konuşmaya başladı. 

Ancak Can uğultudan başka bir şey duymuyordu. 

Daha sonra General’in sesi gitgide daha net du-

yulmaya başladı.

“Trenleri ve çiçekleri çok seviyorsun değil mi?” 

diye sordu General.

Can, tıpkı sesini kaybetmiş gibi konuşmadan, 

yalnızca kafa sallamakla yetindi.

“Ve ismin de Can olmalı!” dedi General.

Can yeni bir şaşkınlık dalgasına kapıldı. İsmini 

nereden biliyordu? Hiçbir şeye anlam veremiyor-

du. 

“Tabii yolculuğun süresince ismine ihtiyacın 

olmayacak. Bunun yerine sana bir rakam vere-
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ceklerdir.” diye devam etti konuşmasına General. 

“Yanındaki o valize de ihtiyacın olmayacak. Biz 

senin için onu saklayacağız.”

“General!” diye sesini yükseltti birden Can. 

“Lütfen durun!” Sesi ilk kez böylesine gür çıktığı 

için General şaşırmıştı. “Ben hiçbir şey anlamı-

yorum. Ne yolculuğundan bahsettiğinizi söyler 

misiniz? Ben aslında teyzeme gitmek için…”

“Dur, çocuğum!” diye onun sözünü kesti Ge-

neral. “Bir karışıklık olmasından korkuyorum. 

Biletini görebilir miyim?”

Can bir an için duraksadıktan sonra elini ce-

bine götürüp biletini çıkardı, kaybetmemesi için 

babası onu sıkıca uyarmıştı. Bileti havaya kaldırıp 

General’e gösterdi.

“Hayır, hayır! Bununla hiçbir yere gidemezsin 

çocuğum!” diye karşı çıktı General. “Diğer cebine 

bak!” dedi sonra.

Can elini diğer cebine attığında birden yüzü-

nün ifadesi değişti. Şu ana kadar bu cebinin boş 

olduğunu sanıyordu. Fakat şimdi, cebinde oldu-

ğunu hiç bilmediği nemli bir şeyi tutuyordu. Onu 

dışarı çıkardığında şaşkınlığı bir kat daha arttı. 
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Daha önce hiç görmediği rengârenk, parıl parıl, 

eşsiz bir çiçekti bu.

“İşte bu!” dedi General sevinçle. “Seçilmiş kişi 

sensin!”

Bu çiçeğin cebine nasıl girmiş olabileceğini 

düşündü Can. Fakat bir yanıt bulamadı. Çiçe-

ğe dikkatlice baktığında üzerinde sadece güneş 

ışıklarına tutulduğunda fark edilen, altın yaldızlı 

harflerle yazılmış kelimeleri gördü: 

ÇİÇEK EKSPRESİ  

İYİ YOLCULUKLAR DİLER!

“Şimdi, çocuğum.” diye söze girdi General. 

“Aslında sana anlatmam gereken şeyler vardı. 

Fakat vaktimiz az. Hem bana göre, yaşayarak öğ-

renmek her zaman daha faydalıdır! Yine de yol-

culuğa çıkmamayı tercih etmek de senin tercihin. 

Yanına geldiğim gibi geri gidebilirim. Hiçbir şey 

olmamış gibi sıradan yolculuğuna devam edebi-

lirsin sen de.”

“General! Nasıl bir yolculuk bu?” diye sordu 

Can. 

“Diyorum ya, vaktimiz gerçekten az.” diye ko-

nuştu General. “Diğerleri yola çıkmıştır bile!”
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“Diğerleri mi?” diye sordu Can.

“Ah!” diye inledi General yanlış bir şey söy-

lemiş gibi. Daha sonra elindeki altın rengindeki 

kitabı Can’a uzattı. “Al bakalım.” dedi ona. 

Can kitabın bu kadar ağır olacağını düşünme-

mişti, bu yüzden onu kucağına dayamak zorunda 

kaldı. Kitabın kapağında altın yaldızlı harflerle 

ÇİÇEK EKSPRESİ yazıyordu. Kapağı açmaya yel-

tendiği anda General bir çığlık kopardı.

“Dur çocuğum!” dedi ona. “Şimdi bana bir ce-

vap vermek zorundasın. Yolculuğa çıkmayı kabul 

ediyorsan kitabın kapağını açman yeterli olacak. 

Fakat bunu istemiyorsan kitabın kapağına sertçe 

üç kez vurman gerek! Bu kadar basit!”

“Peki, bu yolculuk...” diye söze başlayacak oldu 

Can, fakat General onun sözünü kesti.

“Vaktimiz yok, çocuğum.” dedi. “Bunları ko-

nuşmak yerine boşuna çene çaldık. Şimdi bir ka-

rar vermen lazım: Çiçek Ekspresi’yle yolculuğa 

çıkacak mısın, çıkmayacak mısın?”

Can, General’in bu tavrına birazcık sinir ol-

muştu. Niçin aceleye getirmeye çalışıyordu ki? 

Hiç bilmediği, belirsiz bir yolculuğa niçin çıka-
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caktı? Normal bir zamanda böylesine bir yolculu-

ğun hayalini kurardı. Fakat şimdi yaşadıkları onu 

fazlasıyla huzursuz etmişti. 

Sonunda kararını vermiş gibi kafasını yukarı 

kaldırdı. General’le göz göze geldi. Birdenbire ku-

cağındaki kitaba avucunun içiyle sertçe vurunca, 

General yerinden sıçradı.

“Ayağına gelen fırsatı geri çeviriyorsun de-

mek?” diye konuştu General. “Çok yazık!” 

Can, dişlerini sıkarak avuç içiyle bir kez daha 

vurdu kitaba. General yine korkuyla irkildi.

“Böylesini ilk kez yaşıyorum.” dedi General 

hüzünlü bir ses tonuyla. “Daha önce hiç kimse 

Çiçek Ekspresi’ni reddetmemişti.”

Can, elini hızlıca havaya kaldırdı. Kitaba 

üçüncü kez vurmadan önce kısa bir süre bekledi. 

Eli havada dururken sağına soluna bakıyordu. 

Rüyada mıydı gerçekten? Elini son kez indir-

diğinde uyanacak mıydı? Sağında, koltuğun kö-

şesinde filizlenen çiçeğe baktı. Böyle bir durum-

da dedesinin ne yapacağını düşündü. Dedesi hiç 

düşünmeden kitabın kapağını açar ve yolculuğa 

katılırdı tabii. 
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Can, gözlerini General’in gözleriyle yeniden 

buluşturduğunda elini yavaşça indirdi. General 

soluğunu tutmuş, onu izliyordu. Kitabın kapağı-

na ulaşmadan durdu el. General yutkundu. Can 

hızlı bir hamleyle kitabın kapağını açıverdiğinde, 

General’in gözleri neredeyse yuvalarından fırla-

yacaktı.

Bir kahkaha patlattı General. 

“Beni çok korkuttun çocuğum! Bir an için Çi-

çek Ekspresi'ni reddedeceğini düşündüm. Fakat 

şimdi ne mutlu ki güzel bir yolculuğa çıkıyorsun!”

Kitabın kapağının açılmasıyla birlikte kom-

partımanın havası değişti. Hafif bir sis ve yer yer 

gölgeler oluşmaya başladı. Nereden içeri girdiği 

belli olmayan rüzgâr, sisi dağıtıp dalgalandırdı. 

Kompartımanın içindeki her şey, hatta kompar-

tımanın kendisi bile yavaş yavaş sönükleşip sili-

niyordu. 

General de bu sis deryasının içinde bir görünüp 

bir kayboluyordu. Can korkulu gözlerle bütün bu 

karmaşayı izliyor, bir şeyler yapmak istiyor fakat 

kıpırdayamıyordu. Kendini olayların akışına bı-

rakmıştı. General’in vücudu büsbütün kaybo-
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lurken orada durmaya devam eden başı, son bir 
hareketle Can’a göz kırptı. “İyi yolculuklar!” dedi 
ve o da kaybolup sisin içine karıştı.

Yanındaki pencere, oturduğu koltuk, koltuğun 
ucunda filizlenen çiçek yok olmuştu. Birdenbire 
pencereden içeri kocaman bir ağaç dalı giriverdi. 
Ayaklarının dibinde çimenler yeşerdi. Koca koca 
ağaçlarla dolmaya başladı çevresi.

Can kendini çiçeklerin, bahçelerin, şelalele-
rin, çeşit çeşit hayvanların arasında bir kayanın 
üzerinde otururken bulduğunda anladı ki bam-
başka bir yerdeydi.
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MASAL DìYARI

“Unutma ki, bu bizim masalımız. 

Ve bütün masallar mutlu sonla biter!”

Can heyecanla gözlerini kırpıştırdı. Etrafına 
bakınca gördüğü manzara karşısında ağzı açık 
kaldı. Burası daha önce gördüğü hiçbir yere ben-
zemiyordu. Eşsiz bir bitki örtüsü kilometrelerce 
uzanıyordu. Binbir çeşit çiçekler, çalılıklar, ağaç-
lar, sarmaşıklar ve daha tanımlayamadığı türlü 
türlü bitkiler etrafını sarmıştı. 

Yine de Can’ın şaşkınlığı yalnızca bununla 
sınırlı değildi. Daha önce yalnızca belgesellerde 
görebildiği onlarca hayvanla da karşı karşıyaydı. 


