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-Evrene Yeniden Bakmak-  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KÖR ÇOBAN 

Tolga ALVER 

 

(Yeşil bir ağacın gölgesi. İnceden bir kaval sesi. Çoban bir sesin geldiğini duyar 

ve kavalı çalmayı bırakır.) 

Çoban: Kim var orada? 

Nur Peri: Affedersiniz. Sizi rahatsız ettim sanırım. (Çoban’ın biraz uzağına 

oturur.) Lütfen devam edin çalmaya. 

Çoban: Sürünün toplanması içindi o melodi. Tekrar çalarsam kaçışıverirler 

etrafa. 

Nur Peri: Onları müzikle toplamanız ne kadar da ince bir düşünce. 

Çoban: Buralara yabancısınız sanırım. Kimsiniz? 
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Nur Peri: Adım Nur Peri. Köye yakın bir yerde aracımız bozuldu. Arkadaşlarla 

gezintiye çıkmıştık. Yolumuzu kaybettik. Sağ olsun köylüler bize yardımcı oldu. 

Şimdi de arabayı tamir için bir ustaya haber verdiler. Onları beklerken biraz 

gezintiye çıkayım dedim. 

Çoban: Uzak diyarlardan geldiniz demek. Hoş geldiniz. 

Nur Peri: Şehrin telaşından kaçalım dedik birazcık. 

Çoban: Yanlışlıkla da olsa bu güzel topraklara gelmeniz iyi olmuş. Buranın 

havası şifadır.  

Nur Peri: Siz bunca zamandır burada yaşamaktan sıkılmadınız mı? Manzara 

güzel ama hep aynı. İnsan bir süre sonra sıkılır bence. Mesela biz arkadaşlarla her 

yaz yurtdışında başka bir ülkeye gideriz. Babam çok büyük bir iş adamı benim. 

Hayatımda ilk defa bir köy görüyorum desem yeri var. 

Çoban: Bense bu köyden bir kez bile dışarı çıkmadım. 

Nur Peri: Buna inanmam işte! Nasıl vakit geçiriyorsunuz bu yabanda? 

Çoban: İşte bu gördüğün kuzucuklarla. 

Nur Peri: Çok güzeller. Başka yerleri görmek, başka kültürler tanımak evreni 

kucaklamak sarmalamak benim yaşam felsefem. 

Çoban: Her yolculuk kalpte başlar… 

Nur Peri: Anlamadım? 

Çoban: İnsanları keşfetmeden önce kendinizi, evreni keşfetmeden önce 

dünyanızı tanımanız gerekiyor. 

Nur Peri: Böyle romanlardaki bilgeler gibi konuştunuz. Kendimi ne kadar 

tanıyorum? Evet, güzel soru. Bunun üzerine düşünmem gerekecek sanırım. Kendi 

dünyamı keşfetmek nasıl olacak peki bilge çoban? 

Çoban: Her yıl başka ülkelere gittiğini ama hayatında ilk defa bir köy gördüğünü 

söyledin. Önce yaşadığın toprakları tanımalısın.  

Nur Peri: Bazı belgesellerde, kitaplarda Anadolu köylerine ait ufak tefek bilgiler 

okudum. 
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Çoban: Peki ne diyordu o okudukların? 

Nur Peri: İşte yaban yerler! İnsanı… 

Çoban: Evet? 

Nur Peri: Şey bunu konuşmasak daha iyi. 

Çoban: İnsanı cahil, toprağı çorak, mevsimi kurak, yolları uzak, tuzak… 

Nur Peri: Sizi üzdüm galiba. 

Çoban: Bunları sen söylemedin ki. Böyle söyleyenlerin çoğu Anadolu’nun bir 

köyünü bile görmemiştir biliyor musun? 

Nur Peri: Öyle midir? 

Çoban: Hor görmek hiç görmemekten daha kötü. Bu topraklar, bu insanlar çok 

şey bilmez belki ama çok şey hisseder. Hislidir, vefalıdır, anadır… 

Nur Peri: Sanırım doğru söyledikleriniz. Kaybolduğumuzdan beri yaşananları 

düşünüyorum da bize herkes oldukça iyi davrandı. 

Çoban: Bunu hissetmene sevindim. 

Nur Peri: Peki siz? Siz nasıl bu küçücük yerde onca zamanı geçirdiniz? 

Yetinmek zor değil mi? Mesela hiç mi denizi merak etmediniz ya da büyük ışıltılı 

binaları? Kalabalık caddeleri, modayı, düşleri… 

Çoban: Az şey mi hayvanlarla bu küçücük kavalla anlaşabilmek? 

Nur Peri: Bu çok büyük bir sanat. Siz bir şehirde iyi bir eğitim alsaydınız şimdi 

çok iyi bir müzisyen olabilirdiniz. Burada kazandığınızın çok çok daha fazlasını 

kazanabilirdiniz! 

Çoban: Dünya kocaman bir ev. Çatısı gökyüzü, halısı toprak. Güz geldiğinde 

sizin oralarda da bizim buralarda yere düşüyor yaprak. Sonradan insanlarca 

oluşturulan yeniliklerin ihtiyaca dönüşmesi midir kazanmak? 

Nur Peri: Bak yine bilgeler gibi konuştunuz?  
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Çoban: Az şey midir güneşi görmek, ağaca sırtını dayamak… 

Nur Peri: Çok şey midir? 

Çoban: Yeterlidir. Bazı şeylerin az ya da çok olmasına gerek yok. Yeterli olması 

bile iyidir. 

Nur Peri: Şimdi hava güzel, kış gelince ne yapıyorsunuz bilge çoban?  

Çoban: Sen hep gülümser misin? 

Nur Peri: Bağlantıyı kuramadım sorumla ama yok her  zaman gülümsemem.  

Çoban: Sevinirsin, gün gelir öfkeden delirirsin. Fırtına olur bakışların. 

Nur Peri: Valla öyle olur! Arkadaşlarım bile öyle söyler. 

Çoban: Doğa da her zaman gülümsemez. Biri gelir ağacını koparır kökünden, 

biri yakar yıkar ormanı. Birisi ne bulursa atar etrafa diğeri kendi menfaati için 

Özgün Fotoğraf: Özkan OLCAY 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 2 S a y f a  | 39 

 
kıyar masum hayvana. O da kızar, köpürür, üzülür yağmur olur, titrer kar olur. 

Delirir hortum olur, deprem olur, sel olur… 

Nur Peri: Bu sözleri toplasak, bir kitap çıkarsak, altına da ünlü bir kişisel gelişim 

uzmanının ismini yazsak kitap patlama yapar. 

Çoban: Benim sözlerimle başkasının patlamasındansa kendi sessizliğimi tercih 

ederim.  

Nur Peri: Çok orijinal birisiniz bilge çoban. Sizi yine görmeye gelebilir miyim? 

Çoban: Her zaman buyur gel Nur Peri.  

Nur Peri: Aaaa arkadaşlarım geliyor.  

(Sahneye iki kız girer. Hilal ve Nermin) 

Hilal: Sana inanamıyorum Nur Peri!  

Nur Peri: Kötü bir şey mi oldu? 

Nermin: Kaç zamandır seni arıyoruz be kızım! 

Hilal: Usta geldi, arabayı tamir ettiler. 

Nermin: Hanımefendi oturmuş burada manzarayla takılıyor. 

Nur Peri: Bakın burada kim var? 

Hilal: Bakalım, ha çoban ok! Haydi Nermin bir selfie yapalım da ortamda 

namımız yürüsün! 

(Kızlar türlü mimiklerle fotoğraf çekilirler.) 

Nur Peri: Siz onların kusuruna bakmayın bilge çoban! 

Çoban: Bakmam merak etme. Sağlıcakla Nur Peri. 

Nur Peri: Hoşça kalın!  

(Nur Peri kızların yanına doğru gider.) 

Hilal: Bana bak ne konuşuyorsun sen elin çobanıyla ha? 
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Nur Peri: Ya öyle söylemeyin, bilge birisi! 

Nermin: Ne bilgesi be? 

Nur Peri: Oturduğumuzdan beri bana öyle şeyler söyledi ki inanamazsınız. 

Evrene başka bir gözle bakıyorum artık! 

Hilal: Haydi ya! Falcı falan mı? Adı neymiş? 

Nur Peri: Sahi sormadım. (Çobana dönerek) Bilge çoban adınız neydi? 

Çoban: Adımın pek önemi yok bana Kör Çoban derler. 

Hilal: (Kendini tutamaz ve güler.) Bana bak kızım adam görmüyormuş baksana! 

Nermin: Sessiz ol kızım adam duyacak! 

Nur Peri: Gerçekten de görmüyormuş! Hilal sus artık. Yemin ederim benim 

şimdiye kadar tanıdığım insanların tamamından daha iyi görüyor bu hayatı bilge 

çoban.  

Hilal: Haydi haydi artık gidelim hava kararacak birazdan. 

Nur Peri: Memnun oldum bilge çoban! Çok memnun oldum… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


