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Fadiş adlı romanımda, kendi yaşamımdan pek çok kesit var. Yıkılmış bir yuva 
ve iki arada bir derede kalmış bir küçük kız. İşin ilginç yanı ne annem benden 
vazgeçiyor ne de babam. İnatlaşma sonucunda iki taraftan biri, beni kapıp gidi-
yor!.. Ya annemin ya da babamın akrabalarında kalmam gerekiyor.  

İşte bu zor günlerimde, yaşım küçük olduğundan, başıma gelenleri tam olarak 
kavrayamıyorum. Hele hele başıma gelecekleri ise hiç bilmiyorum.  

Bahçeli bir evde yaşıyoruz Kütahya’nın saray arkası semtinde. Komşu evlerde 
ya da bahçelerde dünyaya gelen yavru kediler, gözleri açılıp da ayaklandıkların-
da bizim bahçeye de geçiyorlar. Kedilerin doğum mevsiminde, bahçelerde mıyık 
mıyıp, encik sesinden geçilmiyor. İşte bu enciklerden biri bizim bahçeye gelmiş. 
İki aylık filan. Öyle bir oyuncu ki!.. Örümcek ağlarına bile pati atıyor. Rüzgârda 
savrulan kuru yapraklarla oynuyor. 

Tüyleri duman rengi olan bu yavruya göz koydum. İlk olarak küçük bir çanağa 
bir avuç kadar süt koyup ona sundum. Zaten bir iki haftadır, birbirimize bakışa-
rak dostluğun ilk temelini atmıştık. Onu sütle beslemeye başlayınca, bacakları-
ma sürtünüp keyifle kuyruk sallamaya başladı. 

İlk zamanlar onu kucağıma almama izin vermeyip kaçıyordu. Sonunda bunu 
da başardım. Öylesine yumuşacıktı ki! Onu okşarken en çok avuçlarımda tıp tıp 

KEDİM DUMAN

Gülten DAYIOĞLU 
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atan yüreği ve de mırıltılarından etkilenirdim.  
 Annem beni babamdan kaçırınca, dayımlara bırakmıştı. Bu nedenle kedimi 

hemen eve alıp alamayacağımı bilmiyordum. Hayır yanıtı almaktan korktuğum 
için de bir türlü dayımın eşi yengeme, konuyu açamıyordum. Yengemle dayı-
mın çocukları yoktu. Beni çok seviyorlardı. Ayrıca annemin, bana baktıkları için 
her ay gönderdiği aylık da hoşlarına gidiyordu. Bunu ay başlarında para gelince 
bana karşı pek sevecen olmalarından seziyordum.  

Ancak yengem sert bir hanımdı. Korkardım ondan. Bir dediğini ikiletmemem 
gerekiyordu. Yoksa hemen, “Mektup yazar, seni annene şikâyet ederim,” derdi. 

Epey bir düşündükten sonra, azarlanmak pahasına da olsa, kedimi eve almak 
istediğimi söyledim. Hiç kızmadı. Çünkü her evin bir kedisi vardı Kütahya’mız-
da. Kimi bu kedileri bahçede besler, kimileri de özellikle çocuklu olanlar, eve 
alırlardı.  

Yengem, gizli gizli kedime süt verdiğimi meğer biliyormuş.  Bir daha böyle gizli 
kaçak işler yapmamamı söyledi. Sonra da “Sütü neden benden saklı veriyordun 
kediye?” dedi. Ben de “Sen bağırırsın…” diyordum.

Yengem bir patladı.
“Ben seni terbiye etmek için hata yaptığında bağırıyorum. Çünkü laf dinlemi-

yorsun.  Bundan sonra azarlanmamak için lafımı dinleyecek, benim istediğim 
gibi kız olacaksın. Annen seni almaya geldiğinde terbiyeli bir kız olduğunu gö-
recek. Benim yüzümü kara çıkarmayacaksın.”

O günden sonra kedim, evde benimle yaşamaya başladı. Kedimin adını Du-
man koydum. Onunla abla kardeş gibi olduk. Yengemin bana yaptığı gibi, ben 
de onu terbiye etmeye çalışıyordum. Ama ona hiç bağırmıyordum. Yengem en 
çok Duman’ın yemek konusunda arsızlığından yakınıyor, “Bu kedinin fare tu-
tup kendini besleme zamanı geldi de geçiyor bile!” diyordu. Kedime sofrada 
yemek yerken bir şeyler vermemi de yasakladı yengem. 

 Duman’ı bir köşeye çekip mutfaktan yiyecek bir şeyler aşırmamasını, sofradan 
uzak durmasını söylüyorum. Hem de onu, bir kulağına ağzımı dayayarak öğüt-
lüyorum.

Duman, yengemin deyişiyle aynı benim gibi başına buyruk, söz dinlemez bir 
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kediymiş. O benim can dostum. Beni çok seviyor. Ellerimi yüzümü yalıyor. 
Oyun olsun diye, yumuşak yumuşak pati atıyor bana. Bazen de önümde, halının 
üstünde yuvarlanıyor. Bende yanına yatıp yuvarlanıyorum arada bir. 

Onu artık yatağıma da alıyorum. Yengem bir şey demiyor. Onunla, annemi çok 
özlediğim zaman, yorganın altında dertleşiyorum. Bazen de ağlıyorum. Gözyaş-
larımı yalıyor. Başını çenemin altına koyuyor. Umursamazsam, yine hafif hafif 
pati atıyor ellerime kollarıma. 

Yorgan altında yaptığım bu iç dökmeleri, gündüz de evdeki masanın altına sak-
lanarak yapıyorum. Yengem, masanın üstüne kanaviçe işli güzel bir örtü serdi. 
Masanın altı çadır gibi oldu bizim için. Dumanla ben, hemen o örtünün altından 
geçip masanın dibine saklanıyoruz.

Orada ona, içimden geçenleri fısıldayarak anlatıyorum. Onu kucağımda tutar-
ken kalp atışları benim kalp atışlarıma karışıyor. Mırıltıları daha belirginleşiyor. 
Belki o da bana içini açıyor ama dilini anlamıyorum ki! Bazı miyavlamalarına 
anlam verebiliyorum. Bahçeye çıkmak, su içmek isterse nazlı nazlı miyavlıyor.  

Bir gün yengem, ikimizin masanın altında, can ana olduğumuzu gördü. Pek 
kızdı. Duman’ı kucağımdan kaptığı gibi alt kata indirdi. Kömürlüğe kapadı. 
Bunu yaparken;

“Buradaki fareleri avla. Hazır yiyici olma,” dedi. Kedim önce acı acı miyavladı. 
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Ağlar gibiydi. Sonra sesi kesildi. Ben korktum. Yengem, “Sakın ona seslenme, 
kediyse kediliğini bilecek. Fare avlayacak. Avcılığa alışırsa, kuş bile avlar. Hay-
vanı kucağına alıp durma, kediliğini unutacak,” dedi.

Yengem haklıymış. Duman’ım kömürlükte ilk kez bir fare avlamış. Onu yeme-
miş. Kömürlük kapısının önüne bırakıp dışarıya çıkarılmayı beklemeye başla-
mış.

 Yengem buna da kızdı. Duman bu olaydan sonra, bahçede duvar kovuklardan 
çıkan minicik yavru farelerle oynamaya dadandı. Onlarla gerçek bir oyuncakmış 
gibi oynardı. Ama onları avlamaz, kovuklarına kaçmalarına izin verirdi. Bazen 
de kovukların önünde onların çıkmasını beklerdi oynamak için. Ben de sürekli 
onu izlerdim.   

Ben de az yaramaz değildim. Hep ağaçlara çıkardım. Bazen de düşerdim. Bede-
nimde çocukluktan kalma dokuz adet yara izi var halen. 

Bir gün yine ağaçtan düştüm. Dut zamanıydı. Olgunlaşmış dutları dalından 
koparıp ağzıma atmayı pek severdim. Sol dirseğim adeta parçalandı. Yengem 
beni azarlarken bir yandan da yaramı temizledi, sarıp sarmaladı. 

Ancak aradan bir ay geçmesine karşın yaram bir türlü iyileşmiyordu. Çünkü 
dirseğimi istemeden de olsa oynatıyordum. Yengem kolumu bir tülbentle boy-
numa bağladı. Kolumu kullanmamı yasakladı. Bir ay daha geçti. Sonunda yaram 
kabuk bağladı. Boynuma bağlı tülbentten çok sıkılıyordum. Sonunda yengem, 
geceleri onu çıkarmama da izin verdi. Pek sevindim. Artık yaramı sarmaktan da 
vazgeçti. 

Ne var ki bir gece, Duman’ın hızlı hızlı dirseğimdeki yarayı yalamasıyla uyan-
dım. Yatak kan olmuştu. Meğer yaramın kabuğu kopmuş. Kanama başlamıştı. 
Kedim de kendi yarasını diliyle iyileştirdiği gibi benim yaramı da iyileştirmeye 
girişmişti. 

Kan durduğundan ben de uykuya geçtim. Sabah yengem yataktaki kan lekele-
rini görünce öyle bir bağırdı ki işe gitmeye hazırlanan dayım koştu geldi. İkisi 
birden Duman’ı yatağıma almamı yasakladılar. Üstelik sıklıkla yaptığım gibi ya-
sağı delmeyeyim diye, geceleri onu bahçeye bıraktılar. 

Sanırım bir ay kadar sonra bir sabah, yataktan kalkar kalkmaz bahçeye çıktım. 
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Duman’ımı eve alacaktım. Yazık ki her günkü gibi beni kapı önünde beklemi-
yordu. Onu aramaya çıktım. Bir yandan da “Duman, Duman!” diye sesleniyor-
dum.

Onu uzakta, komşu bahçeyle bizimkini ayıran sınır duvarının dibinde, otların 
arasında buldum. Ölmüştü. Ağlayarak eve döndüm. Ama gözyaşlarımla ilgile-
nen olmadı. Hemen bahçedeki sebzelerin diplerini kazarak kabarttığımız çapayı 
aldım.  Kedimi dut ağacının altına gömdüm. İyi ki aylar önce komşumuz Gü-
ler’i, ölen kedisini toprağa gömerken görmüştüm.   

Aradan otuz yıl geçti. Kütahya’mıza her gittiğimde o evi ve dut ağacını görmek 
isteğiyle dolardım. Ancak oraya okul etkinliği, imza günleri için gittiğimden bir 
türlü zaman ayıramazdım. Sonunda gittim. İki katlı ahşap evin yerinde dört kat-
lı beton bir bina vardı. Güzelim bahçeye de benzer binalar yapılmıştı.  

Yaşamımın hiçbir döneminde bir daha kedim olmadı.  

Not: Torunlarım küçük yaşlarından itibaren, dünya güzeli, evcil köpeklerle 
büyüdüler. Ben onları dost edinerek, içimden hiç atamadığım “Duman özlemi-
ni” azaltmaya çalışıyorum hâlâ…



9

Ah, kurabiyem!
Daha dikkatli olmalısın
Kedileri severken.

Resim defterine yelkenli 
Çizmemelisin
Örneğin
Kedinin gözü defterinde iken. 

Ardına döndüğünde 
Bir bakmışsın 
Yelkenli turluyor denizi 
Dümeninde ise
Haylaz bir kedi.  

Böyle durumlarda sakin ol
Kızma hemen
İşini görür 
Kahverengi bir kalem.

Küçücük bir fare çiz 
Karşı sayfaya 
Aklı karışsın kedinin.

Ama şaşırma lütfen 
Üzerine mavisi sıçrarsa 
Denizin.

Gökhan AKÇİÇEK 

YELKENLİDE BİR KEDİ 
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“Aay kara kediiiii! Çabuk herkes saçını üç kez çeksin, başımıza uğursuzluk gel-
mesin!”

Büyük büyük büyükannemin bahsettiği şey efsane değilmiş demek. Gerçekmiş. Üç kez 
saç çekmek nedir yahu!

“Nee! Üç kez saç çekmek mi kaldı anne? Nasıl tatlı bişey buu.” Önümde diz çöktü 
küçük insan “Bu uğursuzluk değil, getirse getirse şans getirir.”

“Elleme kızım pire falan vardır hepimize bulaşır!” dedi büyük insan.  
“Uyşş hırlıyormuş. Pire tozu almalı sana.”
Pirelerime dokunanın alnını karışlarım! Hay Allah nereden çıktı bu insanlar. Kovala-

mak lazım bunları…
Bir çırpıda kurtuldum küçük insanın elinden. 
“Ne çok kedi var etrafta. Tabii apartman sahipsiz kaldı.”
Sen kimin ayağını nereden kesiyorsun? Senden önce biz vardık be! 
“Sana ne zararı var şu hayvancıkların anne? Hepsiyle ilgilenirim ben!” 
“Bak sana söylüyorum Aslı, onları buraya alıştırayım deme.”
Eşya ve koliler taşınırken ağacın dalında gizlenip onları izledim. Eve yerleştiler 

bile!
Hah ışık da yandı. Büyük insan şimdi elinde bir şişe suyla cama çıkacak. 

NASIL İNSAN SAHİPLENDİM

Özlem AÇAR 
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“Pisiler sizi yaramazlar gelin bakayım bu-
raya, neyi paylaşamıyorsunuz?”

Yaş mama mı? Bayılırım. Bir çırpıda atla-
dım ağacın dalından. 

“Arkadaşlarını toplayıp buraya mı geldin 
sen, annem görmesin ama bak çok kızar 
sonra.” 

 “Aslı ne yapıyorsun kapat şu camı, oda 
buz gibi olmuş.”

“Eyvah annem!”
Büyük insanın adı Anne demek.
Anne, koltukta oturuyordu. Ben bir sıçrayışta soluğu cam kenarında alırken Anne 

de korkuyla sıçradı. 
“Hay Allah! Aklımı aldın be. Kışşt kışt in çabuk oradan!”
Anne’nin gözünün içine baka baka tüm cama kokumu bıraktım. Delirdi, fırladı gitti. 
Nee su mu? Anne tutma o suyu camlara bütün kokum gidiyor sonra! Bu böyle sürüp 

gitti. Ben kokumu bıraktım, Anne yıkadı. 
Ben kokumu yok etme, diye mırladıkça o 
“Camlarımı kirletme!” diye bağırdı. 

Camlara sineklik bile gerdirdi Anne. Ney-
miş evin içine giriyormuşuz. Tabii girece-
ğiz. Ne sandın? Ben seni mekânımda kabul 
etmişim sana ne oluyor? Sineklik iki pati 
darbesine bakar. Bir güzel hallettim tabii. 

“Anneee, vazgeç şu hayvanla uğraşmak-
tan, evimize alalım, sen de rahatla o da ra-
hatlasın.”

Evet vazgeç Anne, Aslı haklı ama düşünme-
liyim. Bir insanla aynı çatı altında yaşamaya 
hazır mıyım bakalım?

“Bir kedi ile aynı çatı altında yaşamak ko-
11 
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lay mı sanıyorsun?”
“Ben onun bakımıyla ilgilenirim. Lütfen, Biber’i çok seviyorum.” 
“Nee bir de isim mi koydun?”
Gel zaman git zaman, Anne camlardaki kokumu silmekten vazgeçti. Sineklikleri 

tamir etmeyi bıraktı. 
Bir sabah öyle bir şey oldu ki işte o an Anne’yi sahiplenmeye karar verdim. 
O sabah içimde bir huzursuzluk vardı. Sağı solu iyice kolaçan ettikten sonra karşı-

ya geçeyim dedim. Bir yola patimi attığımı biliyorum bir de tekerin altına girdiğimi. 
Anne beni kucağına aldığı gibi arabanın ön koltuğuna koydu. Dedim “Biber bu-

raya kadar, gidiyorsun. Güzel bir hayatın oldu, üzülme!” Anne çok 
ağladı. 

“Biliyordum böyle olacağını! Sevmemeliydim seni. 
Hangi kediyi sevsem böyle oluyor. Kaybediyorum işte 

sonunda. Ah keşke eve alsaydım seni güzel Biber. Bı-
rakma bizi.”

Vay be kırk yılda bir insan sahipleneceğin tuttu onu 
da öleceğin an buldun Biber!

Gözlerimi açtığımda Anne’nin evindeydim. Pati-
lerim sargı içindeydi ama yaşıyordum. O gün bu-
gündür hiç ayrılmadık Anne ile. 

12 
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PEKİ KİM BU MİSAFİR?

Utku HASER

İşte haftanın ilk günü geldi. Harika bir hafta bizi bekliyor. Lina ve ai-
lesi her sabah olduğu gibi birazdan kahvaltı masasında buluşacaklar. 
Herkesten önce uyanan annesi, güzel ve sağlıklı bir kahvaltı hazırladı. 
Masada her şey tamam. Lina için güzel bir ılık süt işte orada duru-
yor. Şimdi de sırada herkesi uyandırmak var. Lina’nın annesi sessiz 
adımlarla merdivenlerden yukarıya doğru çıktı. Sanırım Lina’yı uyan-
dırmak o kadar da kolay değil. Annesi sihirli sözcükleri bulmalı ama 
merak etmeyin o bu işte kesinlikle bir usta.
“Lina aşağıda tam sevdiğin gibi bir bardak ılık süt seni bekliyor, günaydın.”
Annesinin sesini duyan Lina gözlerini açarak kocaman bir “Günaydın,” 

dedi.
Ilık süt kokusu tüm evi sarmışa benziyor, baksanıza babası bile uyan-

dı. Hep birlikte kahvaltı masasına doğru aşağıya indiler. Lina büyük 
mutlulukla her zamanki sandalyesine oturdu. Gözlerini kapatıp ma-
sadaki nefis kokuları içine çekti. Kocaman bardağına elini uzattı ve 
tam güzel bir yudum alacaktı ki….
Bir anda bir şey fark etti. Nasıl olur? Bu kocaman bardak BOŞ!
Lina annesine bardağı uzattı. “Anne ılık sütü koymayı unutmuşsun,” 

dedi.
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O anda annesi de bir o kadar şaşırdı. Daha biraz önce kendi elleriyle 
doldurmuştu bardağı. 
Lina babasına dönüp “Baba sütü sen mi içtin?” diye seslendi. Baba-

sından da aynı şaşkınlıkla bir cevap aldı. Peki ılık sütü kim içti?
Annesi Lina bir oyun yapıyor sanıp yeniden bir bardak ılık süt koy-

du masaya. Lina ılık sütünü içip her zamanki gibi okula, arkadaşları-
nın yanına gitti.
Saatler hızlı geçti, Lina eve gelir gelmez odasına çıkıp üstünü değiş-

tirmek için dolabının kapağını açtı. Açar açmaz etrafta bir ses yankı-
landı. Bu ses annesinin sesiydi. 
“Lina çamurlu ayakkabılarınla içeriye mi girdin? 
Her yer çamurlu ayak izi olmuş…”
Lina büyük şaşkınlık ile annesinin yanına koştu. 
İyi ama bugün yağmur yağmadı ki!
Üstelik bugün okulda doğa etkinliği de yoktu bu çamurlar buraya 

nasıl geldi?
Lina bu durumu çözmeye kararlıydı. Sabah kahvaltıdaki ılık süt, 

şimdi de çamurlu ayak izleri...
Lina odasına çıkıp çantasından bilim derslerinde kullandığı büyüte-

cini çıkardı. Etrafta izler aramaya başladı. Sanırım evde bir misafiri-
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miz var.  Üstelik gizleniyor, peki kim bu misafir?
Lina kapının girişindeki izleri incelemeye başladı. Bu izler bir insan 

ayağına benzemiyor! 
Peki kimin ayak izleri bu? Bir dinozor? Hayır, onlar eski çağlarda kaldı.
Peki bir fil? Bir fil gizlenemeyecek kadar büyük...
Peki bir fare? Hayır, onun ayak izleri de çok küçük…
Peki kim bu misafir? Bu soru Lina’nın aklında yankılanıp durdu. 

Lina evin girişindeki askılığın tam altına saklandı. Askılıkta o kadar 
çok mont, bere, atkı vardı ki orada onu kimse göremeyecekti. Lina 
büyüteciyle sessizce beklemeye başladı. Zaman hızlıca akıyor, Lina 
meraklanıyordu. Kim bu misafir?
Önce bir ses duydu. Küçük bir tıkırtı. 
Sonra ayak sesleri. Küçük ayaklar, yumuşak ayak sesleri. Sanki bir-

çok ayağı var gibiydi.
İşte geliyor, Lina o kadar heyecanlandı ki yerinde duramıyordu. Son-

ra bir ses. İşte o misafirin sesi yankılandı salonda. Lina o kadar şaşır-
mıştı ki. İşte o ses:
Miyavvv…
Bu, bu, bu bir, bu bir kedi!
Lina evdeki misafirin bir dinozor olmadığına çok sevinmişti. İyi ama 

evimizde bir kedi neden misafir olsun ki? Lina sessizce misafir kedi-
yi takip etti. Kedi mutfaktan biraz yiyecek alıp evin alt katına doğru 
ilerledi. Lina sessiz adımlarla takipteydi. Kedinin peşinden bodrum 
katına indiğinde Lina gördüklerine inanamadı. Bu bir anne kediydi. 
Lina ve ailesinin bodrum katında yavrularıyla birlikte yaşayan bir 
anne kedi. Lina hemen annesine koştu. Önce birlikte kedileri uzaktan 
izlediler. Sonra onlara sıcak bir yuva yapmaya karar verdiler. Belki de 
onlara birer isim koyarlar. Sen bu konuda yardım edebilir misin? Ke-
dilere ne isim verelim?
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Çiğdem SEZER

Bazıları çok sever, 
Kucağından indirmez.
Bazıları da var ki 
Yanımdan bile geçmez.

Arkadaşım Tekir, ev kedisi,
Seviyor ev içlerini.
Ben sokak kedisiyim.
Duvar dipleri, güneşli bahçeler,
Kuş sesleri, gelip geçenler,
Sokakta daha neler var neler.

Kediler de özgür olmak ister.

Ama soğuyunca havalar,
Tüylerim bile donar.
Biraz yemek, sığınacak bir köşe,
İsterim sadece.

Dünyayı yalnız kendinin sananlar,
Kara kedileri uğursuz sayar.
Oysa dünya kocaman bir bahçe,
Yer var onda kara kedilere de.

Olmasaydı çiçekler ve kediler,
Eksik kalmaz mıydı güzellikler?

Kara Sokak Kedisi 
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BİR KEDİNİN PEŞİNDE

Ramazan TEKNİKEL

Temmuzun ilk günü Antalya’da yaşayan Ebru’nun teyzesiyle, 
teyzesinin kızı Zehra Ebrulara geldiler. Bir önceki yaz da Ebrular 
onlara gitmişti. Ebru çok sevindi ve hemen gidip arkadaşı Gül’ü 
çağırdı. 
Gül gelince evlerinin yakınındaki parka gittiler. Süs havuzunun 

çevresine oturup havuzda yüzen ördekleri seyrettiler. Birbirlerine 
anlatacakları çok şey vardı. Öylesine bir sohbete daldılar ki za-
manın nasıl geçtiğinin anlamadılar. Oralarda gezinen bir kedi, 
ayaklarının dibine geldi. Ebru tutmak istedi ama kedi kendini tut-
turmak istemedi.
Ebru: “Bu ne güzel bir kedi böyle! Ben kedileri çok severim.” 
Gül: “Ben sevmez miyim sanki.”
Zehra: “Ben de çok severim. Bizim evde beyaz bir kedimiz var.”
Gül: “Siz buradayken ne yapacak evde peki?”
Zehra: “Gelirken komşuya bıraktık. Onlar gidince de bize bırak-

mıştı.”
Ebru kediyi yakalamak için kalktı. Önde kedi, peşinden Ebru yü-
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rüdüler. Ebru kalkınca Gül ile Zehra da kalktılar. Üçü birden kedi-
nin peşinden yürüdü.
Ebru: “Ben bu kediyi tutup sevmeliyim. Çok hoş bir kedi!” diyerek 

peşinden koştu. Ebru koşunca kedi de koştu. Ebru’ya yetişmek 
için Gül ile Zehra da koştular. Bir ara yaklaşır gibi oldular. Kedi 
geriye dönüp baktı. Yaklaştıklarını görünce hızlandı. Üçü birden 
yavaşladılar. Kedi dönüp baktı, onların yavaşladığını görünce o 
da yavaşladı. Sanki onlarla alay ediyordu. Parkın diğer ucuna 
kadar koşuşup durdular.
Ebru: “Arkadaşlar, bu kedi bizimle alay ediyor. Ne yapıp edip 

onu yakalayıp konuşmalıyız,” dedi, hepsi peşinden yürüdüler. 
Parktan epey uzaklaşmışlardı. Evlerin arasındaki bir sokağa gir-
diler. Ebru bir ara öyle bir hızla koşmaya başladı ki, bunu gören 
kedi de hızlı koşmaya başladı. İyice uzaklaşınca bir evin bahçe-
sinin duvarına çıkıp onlara baktı. Onlar yaklaşana kadar öylece 
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durdu. Kediyi gözden kaybeden çocuklar çevreye bakındılar. 
Onların yaklaştıklarını görünce duvardan inip yürümeye başladı. 
Ebru: “Bakın işte ilerde!” 
Zehra: “Ben böyle bir kedi görmedim. Ne yapmak istiyor bu, bir 

şey mi söylemek istiyor?”
Gül: “Ne söylemek isteyecek ki, bizimle alay ediyor işte! Daha 

ne söylesin.”
Sonunda kedinin peşine düşmekten vazgeçip dinlenmek için 

yolun kenarına oturdular. Kedi ilerde bir bahçe duvarının önün-
de onları seyretti.
Gül: “Hadi artık eve dönelim, evdekiler merakta kalır.”
Ebru: “Evet dönelim, bu işte başarısız olduk, kedi bizi hem yendi 

hem de alay etti.”
Kalkıp geldikleri yöne doğru yürüdüler. Biraz yürüyünce önle-

rine birkaç yol çıktı. Hangisine gireceklerine karar veremediler. 
Kedinin peşine düştüklerinden yollara pek dikkat etmemişlerdi. 
Yolun birine girdiler. Biraz yürüdükten sonra Ebru: “Arkadaşlar biz 
bu yoldan gelmemiştik, yanlış yola girdik galiba,” dedi.
Geriye doğru yürüyüp diğer yola girdiler.
Bu kez de Gül: “Ama bu yola da benzemiyordu geldiğimiz yer,” 

dedi ve yine geriye döndüler. Bu kez az önce geldikleri yönü de 
şaşırdılar. Güneş neredeyse batmak üzereydi. Ama onlar eve 
dönecekleri yolu bir türlü bulamamışlardı.
Zehra: “Arkadaşlar hava da kararmak üzere. O zaman biz kay-

bolduk,” demek üzereydi ki aynı kedi yanlarında belirdi ve ön-
lerine düşüp yürümeye başladı. Birkaç adım atıp geriye dönüp 
onlara bakıyordu.
Zehra: “Arkadaşlar bu kedi bize bir şeyler söylemek istiyor. Aca-
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ba peşime düşün, size yolu göstereceğim mi demek istiyor?” 
Gül ve Ebru, Zehra’nın söylediğine katıldılar: “Evet, sanki öyle bir 

şeyler söylemek istiyor,” diyerek kedinin peşine takıldılar.
Kedi bir yürüyor, bir geriye dönüp onlara bakıyordu. Koşmu-

yor, sadece biraz hızlı yürüyordu. Hava tam kararmıştı. Çocuklar 
birbirlerine söylemeseler de korkmaya başlamışlardı ki bir de ne 
görsünler, az önce oturdukları parkın yanına gelmişlerdi. Buna 
çok sevindiler. Çevrelerine baktılar ki kedi ortadan kaybolmuş.
Zehra: “Ben Antalya’ya dönünce bunu mahalledeki arkadaş-

larıma anlatırım.”
Ebru: “Okullar açıldığında öğretmen unutamadığınız bir tatil 

anınızı yazın derse ben de bunu yazarım.” 
Gül de aynı düşüncedeydi. “Evet, ben de bunu yazarım, bun-

dan güzel anı mı olur…” dedi.
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Bir zamanlar Süslü adlı bir ke-
lebek varmış. Bir gün Süslü, 
Zıpzıp adlı bir istavrit balığının 
arkadaşı olmuş. Zıpzıp denizde 
yaşarmış. Okulu, evi, marketi 
her şeyi denizdeymiş. Süslü’nün 
ise her şeyi havadaymış. Bu yüz-
den her ikisi de çok zor ve çok 
nadiren buluşuyorlarmış. Gün-
lerden bir gün Süslü, “Acaba 
ben de bir balık olsam Zıpzıp ile 

her gün, her saat görüşür müy-
dük?” dedi ve uykuya daldı.
Uyandığında kendisini suda 

buldu. Sonra sevinçle bu yeni 
halini Zıpzıp’a göstermek için 
yola koyulurken bir ağ gördü. 
Kelebekler ülkesinde bir ağ gör-
düğünde ışınlanıp aklından iste-
diği yere gidebilirdi. Süslü bunu 
denemek için ağa gitti ve yukarı 
çekildi. Gözlerini açtığında et-
rafını insanlar sarmıştı.
Süslü, “Keşke kelebek olsam da 

özgürlüğüme kavuşsam,” diye 
ağlamaya başladı. Bir ses duydu;
“Süslü, uyan kızım!”
Bu annesiydi. Süslü gözlerini 

açtı ve evde olduğunu fark etti. 

KİMSE OLMAYA ÇALIŞMA
Defne Ela ELYORGUN*
*9 yaş

21 
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PİSİ’NİN DOĞUM 
GÜNÜ PARTİSİ

Nuran TURAN

Defne’nin kedisi Maça Kızı bir hafta önce ölmüştü. Defne üzün-
tüsünden ne yapacağını şaşırmış, ağlamaktan gözleri kızarmış-
tı. Kedilerin insanlara göre ömrünün kısa olduğunu biliyordu. 
Maça Kızı on dokuz sene yaşamıştı. Bu da kedilerin dünyasında 
çok uzun bir yaşam sayılıyordu. Ama Defne, Maça Kızı’nın bir 
anda yok olmasını kabullenemiyordu.
Babası ona bir gözü yeşil bir gözü mavi, tüyleri bembeyaz bir 

Van kedisi getirince Defne’nin dünyası aydınlandı. Defne bu 
kartopu gibi beyaz kediye Pisi adını verdi. Pisi ile Defne pek ça-
buk kaynaştılar. Defne, Pisi’nin beyaz tüylerini okşarken bazen 
gözlerini kapayıp Maça Kızı’nı düşünmüyor değildi. Ama göz-
lerini açıp da Maça Kızı’nın yeşil gözleri yerine Pisi’nin biri mavi 
diğeri yeşil gözleriyle karşılaşınca içini hüzünlü bir sevinç kaplı-
yordu.
Sabahleyin kahvaltıda babası pazar günü Pisi’nin bir yaşında 

olacağını söyleyince Defne yerinden fırladı. 
“Anne pazar günü Pisi’nin doğum gününü yapabilir miyim?”
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“Nerede yapacaksın?”
“Bahçede. Ne olur anne izin ver.”
“O zaman arkadaşlarına ve kedilerine yapacağın ikramları 

birlikte hazırlarız.”
“Evet anne elimden geleni yaparım.”
Kahvaltıdan sonra Defne sitedeki bütün arkadaşlarına haber 

verdi.
İlk defa böyle bir davetle karşılaşan çocuklar doğum günü 

partisine ne hediye götüreceklerini düşünmeye başladılar.
Deniz anneannesinin yardımıyla renk renk kumaş parçalarını 

birleştirip dikerek bir kelebek yaptı. Yünden yaptıkları bir kordo-
nun ucunda kanat çırpar gibi sallanan kelebek, Deniz’in kedisi 
Seçkin’in pek hoşuna gitti. Bunun üzerine Deniz annesiyle Seç-
kin için bir kelebek daha yaptı.
Sarp partiye ne götüreceğine bir türlü karar veremedi. Sonun-
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da, kedisi Pars’ın çok sevdiği mamalardan bir kutu götürmeye 
karar verdi.
Balamir yanından ayrılmayan kedisi Kaplan’ı kucağına oturt-

tu, tekerlekli sandalyesiyle geldi partiye.
Balamir hediye olarak renk renk elişi kâğıtlarından yaptığı 

uçakları getirmişti. Uçakları fırlatınca partiye katılan kediler çıl-
dırdı. Uçakları yakalamak için havaya sıçrayıp durdular.
Defne’nin annesi, “Çocuklar sofra hazır buyurun. Ama önce 

kedileri doyuralım bana yardım eder misiniz? Önce Defne ile 
yaptığımız şu balıklı kurabiyeleri kâğıt tabaklara koyup kedile-
re sunalım. Tamam şimdi de kâğıt bardaklara sütlerini koyalım. 
Yok o kadar çok doldurmayın. Tamam onlar afiyetle yesinler, 
içsinler. Siz de sofraya buyurun,” dedi.
Çocuklar neşeyle sofradakileri silip süpürdüler. Eğlenmeye de-

vam ettiler. O sırada Defnelerin üst katında oturan Pakize Tey-
ze’nin çığlıkları arasında yere bir kuş kafesi düşüverdi.
“Mavişim, Mavişim yardım edin, koşun Mavişimi kurtarın.”
Kafesten düşen kuş hareketsiz yerde yatarken kediler koşuştu-

lar. Ama Sarp daha erken davranıp kuşu kaptı.
Kuşun kafesini yerden kaldırıp alan çocuklar kuşu kafese yer-

leştirdiler.
Kafesine kavuşan Maviş kanat çırparak teşekkür etti.
Tam o sırada Lila çantasından çıkardığı baloncuk şişesinin ka-

pağını açıp baloncuk çubuğunu şişeye batırıp batırıp üflemeye 
başladı. Lila’nın kedisi Boncuk baloncukları kovalamaya başla-
yınca bu eğlenceye öbür kediler de katıldılar.
Çocukların hep bir ağızdan söylediği, “İyi ki doğdun PİSİ! İyi ki 

doğdun PİSİ!” sözleri irili ufaklı baloncuklarla havalara uçtu.
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YALNIZ BİR KEDİ

Şeniz BAŞ

Dört gündür karşı apart-
manın üçüncü katındaki 
kediyi izliyorum. Kedi günde 
birkaç kere pencerenin ke-
narına çıkıyor. Her gün tülü 
biraz daha kenara ittiği için 
artık odayı tamamen göre-
biliyorum. İçeride kimsenin 
olmadığına da eminim. İlk 
iki gece ışıkları yanmadığı 
için bundan şüphelenmiş-
tim. Defterime, yani Zey-
nep Dedektiflik Bürosu’nun 
kayıt defterine bunu not et-
miştim. 

15 Nisan- Saat 21.00: İkinci 
gece ve evde ışıklar yan-
mıyor. Evi hepten mi terk 
ettiler? Yoksa tatildeler mi? 
Kediyi niye bıraktılar?
Şimdi evi tamamen terk et-

mediklerini biliyorum. Çün-
kü eşyalar olduğu gibi du-
ruyor. Olduğu gibi demek 
yanlış oldu. Daha önce 
evin içinin nasıl olduğunu 
hiç bilmiyorum. O eve hiç 
girmedim. 
Kedi şimdi yine pencere-

de. Aç mı acaba? Öyle 
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olsa pencereden acıklı göz-
lerle bakmaz mı? Ben öyle 
baktığını göremem ama 
anlarım herhalde. Oda-
mın penceresine doğru hiç 
bakmıyor. Sadece sokağı 
ve sesleri takip ediyor. Yük-
sek çıkan bir ses olursa ku-
laklarının dikildiğini seçebili-
yorum. Bir kere balkondan 
o pencereye doğru beyaz 
leblebi attım. Elbette hiçbiri 
ulaşmadı. Kedi benden ha-

bersiz hâlâ. Kedi evde tek 
başına ne yapıyor acaba? 
Sorularım çok, cevapları 
yok. 
Soruları kayıt defterine 

yazmıştım. 
16 Nisan- Saat 14.00: Bu-

gün üçüncü gün, kedi tek 
başına sıkılmış mıdır? Mama 
bırakılmış mıdır? Suyu var 
mıdır? Kumu değişmeli mi-
dir? 
Artık emin olduğuma göre 

kedinin evde yalnız oldu-
ğunu anneme söylemeli 
miyim acaba? Başkaları-
nın evini gözetlediğim için 
bana kızar mı? Peki, annem 
gidip kapılarına dayanır-
sa? Bunu yapabilir annem. 
Annem bir hayvan dostu-
dur. Sokaktaki tüm kedileri, 
köpekleri, kuşları ve bazen 
sokağın arkasındaki küçük 
korudan gelen kirpileri hep 
o besler. Bir kerede yaralı 
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bir kuş bulmuştuk bahçe-
de, onu da unutmayayım. 
Konuyu dağıttım, olaya 

geri döneyim. Diyelim ki 
annem evin kapısına da-
yandı. Evin sahipleri meğer-
se evdeymiş. Ev sahipleri bir 
kadın ve bir erkek, biliyo-
rum. Bir kere markette kadın 
olan başımı okşamış ve gü-
lümsemişti. Kedi terk ede-
cek birisine benzemiyordu. 
Ama dedektiflik hayatım 
boyunca şunu öğrendim: 
İnsanlar kimsenin görmedi-
ğini düşündükleri zaman-
larda korkunç şeyler yapa-
bilirler. Mesela sokağa çöp 
atan gizemli kişi üst kattaki 
Hamiyet Teyze olabilir. Ya 
da sokak hayvanlarına bı-
rakılan mamaları alıp diğer 
sokağa götüren Manav İh-
san Amca olabilir. Hatta en 
yakın arkadaşınız suyu açıp 
şakır şakır akıtabilir. Siz ona 

kuraklık olduğunu söyleyin-
ce suyu daha da açabilir. 
Siz ona bir hafta küsebilir-
siniz. Böyle ürkütücü şeyler 
işte. 
Yine konudan konuya at-

ladım. Ne diyordum? Hah, 
ev sahipleri evdedir ve an-
nem, “Merhaba, ben Gü-
lay, karşı apartmanda otu-
ruyoruz. Kızım günlerdir sizin 
pencereye bakıyormuş, 
kedinin yalnız olduğunu dü-
şünmüş, merak ettik,” der. 
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O zaman ev sahipleri ne 
der? “Gülay Hanım, kızınız 
evimizi mi gözetliyor? Nasıl 
bir çocuk yetiştirdiniz böy-
le?” Annem düşer, bayılır.
Filmlerde dedektifler hiç 

böyle şeyleri düşünmüyor-
lar. Hop onun kapısına da-
yan, hop bunun işine bur-
nunu sok. Ama tabii onlar 
dokuz yaşında değil. Dokuz 
yaşında olmanın bazı zor-
lukları var. En iyisi kendime 
çok yüklenmeyeyim. 
Karşı apartman yeni ya-

pıldı. Orada oturan kimseyi 
tanımıyorum. Kime sorabi-
lirim acaba? Çocuklar bir 
soru sorduğunda büyükler 
asla soruya cevap vermi-
yorlar. Şöyle şeyler olabili-
yor mesela. 
Ben: “Affedersiniz, sizin 

apartmandaki üçüncü kat-
taki insanlar nerede aca-
ba?”

Büyük kişi: “Ah canım, sen 
bizim evleri mi merak edi-
yorsun! Bir gün annenle 
bize gelin, sana sütlaç ya-
payım.” 
Ya da…
Ben: “Affedersiniz, sizin 

üçüncü katta yalnız bir kedi 
var, pencerede…”
Büyük kişi: “Sen kedileri 

çok mu seviyorsun? Bizde 
de bir sarman var, dur ge-
tireyim de bahçede oyna-
yın biraz.”
Kayıt defterine yazıyorum.
17 Nisan Saat 16.00: Ken-

di yöntemlerini bul. Kediyi o 
evden nasıl çıkarabilirsin?
Çaresiz hissediyorum ken-

dimi. O ünlü dedektifler de 
kendilerini bazen böyle his-
sediyorlar. Dedektiflik böyle 
bir meslek işte, her zaman 
her şeye çözüm bulamıyor-
sun.  Yani bunun dokuz ya-
şında olmakla alakası yok, 
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herkesin başına gelebilir. 
Oh!
Tekrar karşı pencereye 

gözlerimi dikiyorum. Kedi 
bana baksa, onunla göz 
göze gelsem, belki o za-
man bir fikir gelir aklıma. Ke-
dilerin aklımızdan geçeni 
sezdiklerini okumuştum bir 
yerde. Belki ben de kafa-
mın içinde bir ses duyarım.
“Adım Duman, dört yaşın-

dayım. Evde yalnızım, acil 
birisine haber ver. Yoksa 
ya kakamın kokusundan 
boğulacağım ya da açlık-
tan…”
Kedi birden bana bakıyor. 

Sevinçten burnumu cama 
yapıştırıyorum. Ama kedi 
pencereden yere atlıyor.  
Odanın kapısında bir gölge 
görüyorum. Bir kadın hafif-
çe eğilip kediyi çağırıyor. 
Kedi kadının bacaklarına 
sürünüyor. Kadın onun ba-

şını okşuyor. Kedi birden ka-
dından uzaklaşıp pence-
reye doğru geliyor. Kadın 
da peşinden yürüyor. Kedi 
pencereye başını sürtüyor. 
Kadın nihayet pencerenin 
önüne varıyor. Bir kanadını 
açarken tülün kenarından 
yüzü ortaya çıkıyor. Anne-
min gözleri bana takılıyor. 
Açtığı pencereden bana 
el sallıyor. 
17 Nisan Saat 16.45:  Yal-

nız kedinin gizemi çözüldü. 
Annemin sokaktaki tüm 
hayvanları beslediğini gö-
ren sahipleri onu anneme 
emanet etmişler. Annem 
her sabah gidip besliyor, 
kumunu değiştiriyormuş. 
Kedinin sahipleri bu akşam 
geliyormuş. Kedinin adı Du-
man değilmiş. Bir tekire ya-
kışacak belki de tek isim: 
Bekir. 
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BAL VE AY ÇÖREĞİ 

Funda BAHÇECİ

İstanbul’da yağmurlu bir gündü. Aslında her nisan ayı 
böyle yağmurlu olurdu. “Belki de güneş biraz dinlenmek 
istemiştir kim bilir,” diye düşündü Ece. Aslında balkonun-
dan baktığında o gün diğer günlerden pek de farklı de-
ğildi. Tek fark Ece’nin ikizi Can artık İngiltere’deydi. Bu 
nedenle Ece biraz sıkıntılıydı. İçinden “Amaaaan olsun!” 
dedi. “Nasıl olsa bir yıl sonra dönecek yine kaldığımız yer-
den hayatımıza devam edeceğiz,” diye kendisine teselli 
verdi. Gülümseyerek gökyüzüne baktı ve içinden “Can 
umarım İngiltere’de ilk günün güzel geçiyordur. Seni şim-
diden özledim,” diye geçirdi. Tam o sırada kolundaki yel 
değirmenli saat onu uyardı. Saat 9.00 olmuştu bile. Her 
zaman olduğu gibi çabucak hazırlandı. Yine rengârenk 
giyindi, kızıl dalgalı saçlarını ördü, son defa aynaya baktı 
ve evinin altındaki dükkânına koşarak indi.  
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Kapısında asılı olan “Hoş Geldiniz Yazarın Masal Evi’ne” 
levhasını çevirdi ve dükkânın kapısını açar açmaz içeri-
yi ıslak çim kokusu sardı.  Komşusu Seher Hanım sabah 
erkenden günlük malzemeleri kapının önüne bırakmış-
tı bile. Onları içeri taşımak için kapının önüne çıktığında 
bir ses duydu. İlginçti… Fakat sesin geldiği yönü bir tür-
lü tespit edememişti. “Neyse,” dedi kutuları ve sepeti bir 
an önce içeri taşıması gerektiği için bu konunun üstün-
de fazla durmadı. Kolilerin içini tek tek boşaltarak raflara 
dizmeye başladı. Etrafı sıcak ay çöreği kokusu çoktan 
sarmıştı bile. 
Bir yandan müzik dinliyor ve bir yandan da günlük işle-

rini yapıyordu. Ece’nin en sevdiği şey müziğe dans ede-
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rek eşlik etmekti. Sesi berbattı. Günün o saatinde martı-
lar ve kargalar bile o sese dayanamıyordu. Her neyse… 
Ece sepeti ve iki koliyi boşaltmıştı, son koliyi açmak için 
arkasını döndüğünde kolinin kapağının açık ve içinin de 
boş olduğunu gördü. Çok şaşırmıştı ama “Demek ki bo-
şaltmışım,” dedi ve boş kutuyu diğer kolilerle birlikte dışarı 
çıkarttı. 
İçerisi iyice ısınmıştı ve güneş de pencerelerden içeri ya-

vaş yavaş vurmaya başlamıştı. İçerisi rengârenk olmuştu. 
Dışarıda gökkuşağı bile vardı.  Tam bu sırada koltuğun 
üzerinde hemen Bilge Köstebek’i Aramak kitabının ya-
nında tüylü bir oyuncak gördü. “Aaaaa!” dedi “Küçük 
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okurlarımdan biri dünkü masal etkinliğinde burada unut-
muş.” Orada kalmasında bir sakınca yoktu. Her taraf za-
ten kitap ve oyuncakla doluydu. 
Pencerenin önündeki masanın üzerine tek tek kahvaltı-

lıkları dizdikten sonra elinde bir fincan sıcak çay ile arka-
daşlarını beklemeye başladı.
Tam bu sırada koltuktaki oyuncağın hareket ettiği-

ni gördü. Şaşkınlık içinde bakakaldı… Dört çift göz ona 
doğru bakıyordu. İç içe geçmiş iki kuyruk da sürekli salla-
nıyordu.  Ece iyice yaklaştı, küçük bir çığlık attı. Gözlerine 
inanamıyordu.  Belli ki soğuktan öyle bir üşümüşlerdi ki 
birbirlerine sokularak ısınmaya çalışıyorlardı. Hangisi kedi 
hangisi köpek anlaşılmıyordu. Onların yanına sessizce so-
kuldu ve sevmeye başladı. İkisi de henüz yavruydu.  Belli 
ki yağmurdan korunmak için o boş görünen kolinin içine 
sığınmışlardı. Ece’nin artık bir yavru köpeği ve bir de yav-
ru kedisi olmuştu. Karınlarını güzelce doyurduktan son-
ra onlara birer ad vermeye karar verdi. En sevdiği şey 
ay çöreğiydi yavru köpeğin adını Ay Çöreği koymaya 
karar verdi. Yavru kedinin adını da gözleri bal renginde 
olduğu için Bal koydu. Artık dört kişilik bir ailesi olmuştu. 
İkiz kardeşi Can, Köpeği Ay Çöreği, Kedisi Bal ve Masalcı 
Ece.  
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NANO

Mirjen Aşil ORAL*
*12 yaş

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur sa-
man içinde, dışarı çıkarsa zarar görür endişesiyle an-
nesinin dışarı salmadığı bir çocuk varmış. Gün boyu 
evin içinde döner durur, ödevleri isteksizce yapar, 
sabahları uyanmakta zorlanırmış. Zamanla çocuk 
da evden çıkmaya çekinir olmuş, biri ona doğru hız-
la koşarsa ona çarpacaklar korkusuyla kenara çeki-
lirmiş. Kendi kendine düşünür konuşurmuş. Bir gece, 
uyumadan önce masa lambasının önünde bir ışık 
görmüş, korkuyla geri kaçmış. Tam annesine seslene-
cekken cesaretini toplayıp yeniden bakmış. O ışığa 
doğru yaklaştığında bunun küçücük bir robot oldu-
ğunu görmüş.
“Merhaba, benim adım Nano,” demiş robot. 
Gördüklerine inanamayan çocuk, olduğu yerde ka-
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lakalmış. Ne yapacağını bilemez halde kalbinin çar-
pıntısını dindirmeye çalışıyormuş.  
“Benden korkmana gerek yok,” demiş Nano.
Çocuk afallayarak, “Sen de kimsin?” diye sormuş. 
“Ben bir mikroçipim,” demiş Nano. “Eğer istersen 

seni sabahları uyandırır, okula geç kalmanı engelle-
rim. Böylece annen seni uyandırmak için uğraşmak 
zorunda kalmaz. İstediğin konularda bilgi verir ders-
lerine yardımcı olurum. Seninle sohbet edip arkadaş 
olurum. Zaten gelecekte herkes benimle yaşamaya 
başlayacak.”
Bir süre ne diyeceğini bilmeyen çocuk yalnızlıktan 
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çok sıkıldığı ve ödev yapmayı sevmediği için sıcak 
bakmış bu fikre ve “Harika olur,” demiş. 
Sonra uzun uzun sohbet etmişler. Çocuk çok mutlu 

hissetmiş kendini.
“Peki nerede yaşayacaksın?” demiş çocuk. 
“Parmağının ucunda, merak etme hiç acıtmayaca-

ğım.”
Parmağını uzatınca Nano içinden geçerek kaybol-

muş. “Senden başka kimse beni görmeyecek. Senin 
iç sesin olacağım,” demiş.
O günden sonra çocuk hep uyanması gereken saat-

te uyanmış. Dersleri konusunda çok ilerleme kaydet-
miş. Başta her şey çok güzelken bir süre sonra kendisi 
düşünmemeye, her şeyi Nano’nun söylediği şekilde 
yapmaya başlamış. Çocuk boş oturmak, düşünmek 
isterken Nano sürekli konuşarak onun dinlenmesine, 
düşünmesine engel oluyor, kendiyle baş başa kalma-
sına izin vermiyormuş. Basit tercihlerde, küçük işlerde 
bile sürekli direktifler vererek onu çok üzüyormuş. Bir 
resim çizerken mesela sürekli, “Bu böyle olmaz bunu 
şöyle çiz, böyle boya,” diyormuş. Söyledikleri doğruy-
muş doğru olmasına ama çocuk sürekli onu düzelten 
bu sesten sıkılmaya başlamış. Zaman ilerledikçe bu iç 
sesin olmasının yorgunluğu oturmuş çocuğun yüzüne. 
Dış dünyaya odaklanamıyormuş ve kendi iç dünya-
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sıyla bağlantı kuramıyormuş. Hayaller kurduğu, sıkıldı-
ğı hatta uyuyakaldığı günleri özlüyormuş.  
Çok zaman sonra çocuk onu parmağından çıkar-

manın bir yolunu düşünmüş. Çünkü ona söylerse çık-
mayacağını biliyormuş. Nano parmağında olduğu ki-
şiyi düzeltmeyi kendine görev biliyor ve bunun doğru 
olduğunu düşünüyormuş. 
Bir gün cesaretini toplayıp Nano’ya, “Parmağımdan 

çıkar mısın? Seni ilk gördüğümde dikkatle inceleye-
medim,” demiş. Nano “Tamam,” demiş ve çıkmış. Eli-
ne aldığı cam kavanozu hızla üzerine koyup ters çe-
virerek kavanozu sıkıca kapatmış. Sonra kavanozu 
alarak odaya geçmiş ve anne babasına olup biten 
her şeyi anlatmış. Onu böyle yalnız bıraktıkları ve an-
lamadıkları için üzülen ailesi bundan sonra daha iyi bir 
iletişim kurmak için çabalamış. Kendi iç sesine, sağ-
duyusuna kavuşan çocuk mutluymuş. Kendi kararla-
rını kendi almasının önemini anlayarak, “Her şey çok 
farklı olacak,” demiş. Nano’yu bilimsel araştırmaların 
yapıldığı bir merkeze götürüp bırakmışlar.
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Demet EKMEKÇİOĞLU

TÜKENEN NESİL DİNOZOR

Hikâye milyonlarca yıl önce başlıyor,
Karanlığın en dibinde, denizlerin içinde bir hayat doğuyor.
Sulardan çıkıp karalara yürüyor,
Önce sürünüyor, bazısı uçuyor, havalara bile sıçrıyor.
Kimisi büyük, kimisi küçük yepyeni bir hayatı müjdeliyor,
Etrafı inceleyip gezegeni selamlıyor,
Uzun kuyruğunu neşeyle sallıyor.
Derin bir uykudan uyanmak

Kum fırtınalarına şahit olmak
Sadece güçlünün ayakta kaldığı bir dünyada ya-

şamak zor.
Karnı bir türlü doymuyor,
Yaprakları yiyenler otçul,
Hayvanları yiyenler etçil oluyor.
Çivi gibi dişleri, güçlü çeneleri, kocaman kanatları,
Çelik gibi kemikleri, kırbaç gibi kuyrukları
Bu sana kimi hatırlatıyor?
Doğru bildin anlattığım nesli tükenen dinozor,
Resimleri kitapları süslüyor, fosilleri müzelerde 

bekliyor.
Meraklı çocuklar hakkında soru sorup duruyor,
Neyse ki paleontologlar onları araştırıp buluyor.  
Tirannosorus acımasız, korku salan anlamına gelir, 
Kesinlikle adının hakkını verir,
Bir zamanlar ortalığı kasıp kavurmuş olabilir,
Herkes onu Trex diye bilir.
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Yeryüzünde yaşamış en güçlü çeneli hayvan denir,
1,5 metrelik kafatası ve 12 metre uzunluğuyla nefesleri kestirir, 
İnanmayacaksınız belki ama biri çıkıp en yakın akrabası tavukmuş diyebilir.
Otobüs gibi cüssesiyle Stegosaurus sahneye gelir.
Sırtındaki iki sıra plakalı zırhı kalkan gibi gözümüzün önüne serilir,
Bu plakalar güneş ışığını enerjiye çevirir.
Kuyruk dikenleriyle otobur dinozorları ürpertir.
Uzunluğu 9 metre, ağırlığı 2 tondur, otçul beslenir, 
Ceviz büyüklüğündeki beyni hepimizi şaşkına çevirir.
En uzun hayvan zürafa sanırsın,
Boynu 8 metre Diplodokus’u görsen şaşarsın.
Kırbaç gibi kuyruğu 14 metre, bir şaklatsa yak-

laşmazsın.
Herkes korkuyor, onlardan kaçıyor
En minik dinozoru kimler biliyor?
Araştıranlar hemen tanıyor,
Tüylüdür tavuğa benzer, süzülerek uçar,
4 kanatlıdır bu dinozor, etçildir Mikroraptor.
Bir zamanlar yeryüzünün tozunu attıran dinozor,
O kötü günü şöyle anlatıyor.
Büyük bir göktaşı dünyaya çarpıyor,
Devasa bir ateş topu dünyayı kavuruyor.
Gezegeni toz, taş ve su bulutları kaplıyor. 
Toz bulutları güneşin ışıklarının yeryüzüne erişmesine engel oluyor.
Dünya soğuk ve karanlıkta kalıyor
Önce bitkiler soluyor, 
Yiyecek kaynakları tükeniyor.
Uzun bir hayatın sonunda dinozorlar yok oluyor.
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Ayşe YAZAR

OYUNKURDU

Merhaba,
Oyun oynamayı hepinizin sevdiğini biliyoruz. Sizlere seveceğinizi düşündüğümüz, 

Konya ve Sivas’ta oynanan bir oyunla merhaba diyoruz. Severek oynamanız dileğiyle.

Sıçratan Top Oyunu

Nerede oynanır?: Düz bir alanda.
Neler gerekir?: Kurdele, bir metre uzunluğunda çamaşır ipi, yapıştırıcı, küçük plastik top.
Top, kurdele ile yapıştırıcı kullanılarak süslenir, sonra çamaşır ipi topa bağlanır.
Kimler oynar?: Kız erkek birlikte oynanır.
Kaç kişi oynar?: Oyuncu sayısı sınırsızdır.
Nasıl oynanır? : Oyuna başlamak için tekerleme söylenerek ebe belirlenir. 
Tekerleme şöyledir: 
Oooo…
İğne battı,
Canımı yaktı,
Tombul kuş,
Arabaya koş.
Arabanın tekeri,
İstanbul’un şekeri.
Hop hop altın top,
Bundan başka oyun yok.
Ebe ortaya geçer. Diğer oyuncular, ebenin etrafında yarım daire oluşturacak şekilde dizi-

lir. Ebe ip bağlanmış topu yere paralel olacak şekilde, oyuncuların ayaklarına doğru sağa 
ya da sola sallar. Oyuncular topun üzerinden atlamak için sıçramak zorundadır. Ayağına 
top çarpan ya da atlayamayan kişi ebe olur.
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Melih YILDIZ

MASAL MÜZESİ YOLCULUĞUM 

Kartal Yakacık’ta muhteşem bir müze var. 
Müzenin adı Masal Müzesi. Bu müzede 
oyun arkadaşlarımızın ilgisini çeken tarihi 
değere sahip oyuncaklar ve kitaplar sergile-
niyor. Siz de müzeye gelerek bu eserleri ya-
kından görebilirsiniz. Tabii ki sadece eserleri 
görmekle kalmayacak masalların büyülü 
dünyasına doğru yolculuğa çıkacaksınız. 

Ben Masal Müzesi’ni gezen şanslı arkadaş-
larınızdanım. Müzeyi gezerken birçok eser 
ilgimi çekti. Hepsini size tek tek anlatmak 

isterdim. Ancak sizin de müzeyi merak ettiğinizi düşünüyorum. Müzeyi gezersiniz diye 
de müzenin tamamından bahsetmeyeceğim. Sadece en çok ilgimi çeken oyuncaklardan 
biri olan “Bebek Evlerini” anlatacağım size. 

Bebek evlerinin yapımına Hollanda ve Almanya’da başlanır. Yapıldıklarında oyuncak 
olarak tasarlanmazlar. Evlerde süs eşyası olarak kullanılırlar. Kullanılan eşyaların tamamı 
minyatürdür. Bebek evlerindeki halılar, mobilyalar, vazolar, perdeler ve diğer eşyalar ait 
oldukları ülkenin ve dönemin kopyalarıdırlar. 

Bebek evleri gelişimimiz için de önemli oyuncaklardır. Bu oyuncaklarla oynayan çocuk-
ların düşleri zenginleşir. Yaratıcılıkları gelişir. Üstelik arkadaşlarıyla birlikte bebek evleriyle 
oynayan çocuklar paylaşımcı olurlar. Bebek evleri, ileride iç mimar, sanatçı, mühendis gibi 
mesleklerden birini seçmek isteyen arkadaşlarımızı hayallerine yaklaştırırlar. 

Bebek evleri sadece ev şeklinde değildir. Okul, kitapçı, oyuncakçı, terzi, saatçi, ayakka-
bıcı ve bunlar gibi birçok farklı şekillerde de karşımıza çıkarlar. Masal Müzesi’nde benim 
karşıma çıkan bebek evleri ise kitapçı ve oyuncakçıydı. Kitapçı bebek evinde kitapların 
minyatürleri minicik raflarda sergileniyordu. Oyuncaklar ise bir o kadar küçüktü. Ama 
yine de o minicik kitapları okumak, oyuncaklar ile oynamak istedim. 

Bebek evlerini merak ederseniz mutlaka Masal Müzesi’ne gidin. Pişman olmazsınız... 
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BİRİ MİYAV MI DEDİ!

Koray Avcı ÇAKMAN

Büyüklerin küçüklere masallar anlatıp avuttuğu, gökten düşen elmala-
rın çoktan yenilip dişlerin fırçalandığı saatlerdi. Telaşlı ayakkabılar, kışa 
düşkün çizmeler ayakkabılıklarda yerlerini almıştı. Çalışkan okul çanta-
ları, ödev sever defterler birer köşeye çekilmiş dinleniyordu.
Falanca sokağı aydınlatmaktan sorumlu lambanın meraklı ışığı çalışma 

odasına sızmış, aynı anda hem içeride hem de dışarıda olmanın tadını 
çıkartıyordu. “Pat” diye bir ses duyuldu. Emektar masa yıllardır dört aya-
ğının üzerinde durmaktan öyle yorgundu ki aldırmadı. Tükenmez kalem 
azalan mürekkebinin ne zaman tükeneceğini düşünüp endişeleniyordu. 
Not defteri tek başına bunu not alamazdı, zaten bu alınan not da kimse-
nin işine yaramazdı. Sandalye sesleri severdi, üzerine biri oturur oturmaz 
gıcırtısı bol bir ses çıkarmaya da bayılırdı. Ama ne gelen vardı ne oturan. 
O hâlde uyku vaktiydi…
“Pat” sesi bir tek kilimin üzerindeki fare motifini meraklandırmıştı. Mi-

nik farenin turuncu bıyıkları düşlerin elverdiğince titredi. Simsiyah birer 
boncuğu andıran gözleri parladı. Nasıl parlamasın ki, kitaplıktan tam ki-
limin üzerine, tam da fareciğin yanı başına bir kitap düşüvermişti. 
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Az sonra “Miyav” diye bir ses gelivermesin mi açık sayfadan. Sevimli mi 
sevimli tekir bir kedinin sesiydi bu! Yere düşen kitabın kedisi. Yere düşen 
kitabın herkesi düşündüren öyküsünün kedisi. 
Kedicik şaşkındı. Ne yapacağını bilmez bir hâlde önce uzun uzun ge-

rindi, ardından tekrar miyavladı. Hiç böyle olmamıştı. Gecenin bir yarısı 
öyle pat diye başlar mıydı bir öykü!
Haylaz bir bulutun, ışığını kapatmak için aya doğru ilerlediği saatlerdi. 

Odanın içinde bir öykü kedisi ve bir motif faresi birbirlerine bakakaldılar.
“Kedilerden korkarım,” dedi fare ürkek bir sesle.
Öyküsü ve uykusu bölünen kedicik “Neden?” diye sordu sersem ser-

sem.
“Şey… Kedilerin fareleri kovaladığı pek çok öykü dinledim terlikler-

den.”
Kedicik esneyerek: “Hmm… Ev terlikleri mi? Onlar yaşam hakkında ne 

bilirler ki? Ömürleri üç oda bir salon yalnızca…” dedi.
Fareciğin boncuk gözleri düşlerin elverdiğince kocaman açılmıştı. As-

lında ilk kez bir kedi görüyordu. 
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Onun bu meraklı hâli kediciğin hoşuna gitmişti. “Benim öykümde bir 
fare var ve o benim en yakın arkadaşım.”
“Bir kediyle bir fare sadece öykülerde dosttur,” dedi fare. Bunu söyler-

ken bir motiften ve bir fareden beklenmeyecek şekilde gür çıkmıştı sesi.
“Ah! Şu ev terlikleri. Senin kafanı iyice karıştırmışlar,” dedi kedi.
Tam o sırada masanın altından pofuduk bir ses duyuldu. “Hiç de değil.”
Bu, ev sahibinin tüm öğleden sonra arayıp bulamadığı terliğin sol tekiy-

di. 
“Sen orada ne yapıyorsun?” 
Kediciğin bu miyavlı sorusuna karşılık “Saklambaç oynuyorum,” dedi 

terlik teki. “Asıl senin ne işin var burada? Bilmiyor musun Dürdane Ha-
nım’ın kedi tüyüne alerjisi var.”
“Düşler alerji yapmaz,” dedi kedi. Terliğin canı sıkılıyordu. Uzun uzun 

ofladı ve pofuduk olduğundan birazcık da pofladı. “Offf poffff! Tüm sa-
bah mutfaktan odaya turlayıp durdum, sonunda buraya saklandım. Ama 
kimse gelip beni sobelemedi.”
“Benim de canım sıkılıyor,” dedi motif fare bıyıklarını titreterek. “Aslın-

da boylu boyunca burada böylece yatmak hiç bana göre değil!”
“E o hâlde ne duruyorsunuz!” dedi kedi.
Motif fare ve terlik teki meraklanmıştı. “Ne yapalım?” 
İkisi aynı anda sordular bunu. Terlik, sağ teki ile bile böyle uyumlu ol-

madığını düşünüyordu.
“Benimle gelin,” dedi kedi heyecanla.
Öykünün içinde doğmuş bir kedi olmanın rahatlığıyla “Nasıl, nereye?” 

diye sormalarına bile izin vermeden hop diye öyküye çekiverdi onları…
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SENDEN 
ÖNCE 
ANADOLU

Demet EKMEKÇİOĞLU

Antalya Karain Mağarası

Merhaba beni adım Arke. An-
nem, babam arkeolog. Bu yüz-
den bu adı vermişler bana. Bu 
da arkadaşım Loji. Ailemin he-
diyesi. Paketini açtığımda sıra-
dan bir oyuncak diye düşün-
müştüm. Yanıldığımı kısa bir 
süre sonra anladım. Kendisi ta-
rihteki her şeyi bilen bir robot. 
Bu yüzden ona Loji adını ver-

dim. O kadar eğlenceli ki en ya-
kın arkadaşım oldu.
Ailemle sürekli  farklı yerlere 

kazılara gidiyoruz. Senden önce 
Anadolu’da hangi uygarlıklar 
vardı öğrenmek istersen bizi ta-
kip et. Bu sefer yolculuğumuz 
Antalya’ya, Karain Mağarası’na.
Uzun bir yolculuktu, arka kol-

tukta uyuyakalmışım. Araba 
durduğunda gözlerimi açtım. 
Heyecanla arabadan indim.
“Eeee, mağara nerede?” diye 

söylenirken, babam seslendi:
“Hadi gelin, ekip, kazı için ma-

ğaradaymış.”
Arabadan koşup Loji’yi ve 

çantamı aldım. Mağaraya tır-
manmaya başladık. Tırmanma-
ya başladık dememe bakmayın. 
Çıkış kolay olsun diye merdi-
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ven yapılmış. Beni hayallerime 
kavuşturacak basamakları ne-
redeyse koşarak çıktım. Annem 
mağaranın çok eski zamanlar-
dan kaldığını söylemişti.  O ne-
denle bu sefer bir dinozor fosili 
göreceğime emindim. Mağara-
ya girer girmez karşıma çalışan 
arkeologlar çıktı. Annem ve ba-
bam onlarla konuşurken keşif 
yapmak için ilerledim. Dar bir 
girişten geçtim, mağaranın so-
ğuğu yüzüme vurunca aklım 
başıma geldi. Loji elimdeydi 
ve ben onu hâlâ uyandırma-
mıştım. Düğmesine basıp onu 
açtım. Hemen konum tarama-
sı yaptı. Kafasını üç yüz altmış 
derece döndürdü. Önce aşağı 
baktı, sonra yukarı ve anlatma-
ya başladı.

“Şu anda Karain Mağarası’n-
dayız. Günümüzden 500 bin yıl 
önce insanlar tarafından kulla-
nılmaya başlanmış. Taş çağın-
dan başlayarak Geç Roma-Er-
ken Bizans Dönemi’ne kadar 
yerleşim yeri olmuş.”
“Sanırım Türkiye’nin ve dün-

yanın önemli yerleşim yerlerin-
den burası.”
“Evet Arke, Karain Mağarası 

dolguları arasında bulunan ar-
keolojik buluntular sayesinde, 
insanlık kültür tarihinin başlan-
gıcına dair bilgilere ulaşıyoruz.”
“İlk insanlar bu mağarada ya-

şamış demek. Kayalar duvar 
gibi yükseliyor. Tavandan sar-
kan bu sivri şeyler de ne Loji?
“Onlara sarkıt, yerden yukarı 

doğru yükselenlere de dikit de-
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niyor. Mağaraların içinde doğal 
olarak oluşan kireç taşı tortula-
rı bunlar.”
“Biraz daha içerilere bakmak 

istiyorum ama yerler çok kay-
gan.”
“Evet, dikkatli yürü, beni de 

yere düşürme sakın. Tekrar ta-
mire gitmek istemiyorum. Seni 
bir konuda daha uyarmalıyım.”
“Neymiş o?” derken bir anda 

üzerimden bir şey geçti.
“Neydi o Loji?”
“Yarasalar Arke, dikkat et!”
Açıkçası yarasalar beni ürküt-

müştü. “Bu kadar gezindiğimiz 

yeter, artık çıkalım,” diyerek 
yürüdüm. Aklım dinozor fosi-
li bulmaktaydı. Arkeologların 
yanına geldim. Bir tabakanın 
başına toplanmış, konuşuyor-
lardı. Arkeologlar buldukları 
parlak şeyin etrafını süpürdüler 
ve temizlediler. Buldukları şeyi 
yerinden çıkarmadan fotoğra-
fını çektiler. Notlar aldılar. Biri 
de cetvelle ölçüm yaptı. Hayal 
kırıklığına uğramıştım, bir fosil 
değildi. Dayanamadım sordum:
“Nedir o bulduğunuz?”
Arkeologlardan biri “Obsid-

yenden bir mızrak ucu bul-
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duk,” deyince Loji konuşmaya 
başladı.
“Taş çağında insanlar mağa-

ralarda yaşardı. Avlanmak ve 
kesmek için keskin aletlere ih-

tiyaçları vardı. Bunun için de 
obsidyen ya da çakmak taşı de-
nilen kayaçları kullandılar. Bu 
mağarada bu tür aletlere çok 
rastlanıyor.”
“İnceleyebilir miyim?” diyerek 

obsidyen mızrak ucunu elime 
aldım. “Peki Loji, nasıl yapmış-
lar bunları?”
“Taşa başka bir taşla vurarak 

yontar, iki tarafını keskinleşti-
rip el baltası yaparlardı. Bazen 
de taşları daha ince ve uzun şe-
kilde yontup keskin hale geti-
rir sonra da bu uçları sopalara 

takarak mızrak yaparlardı. Bir 
dal parçasının ucuna da sivri 
bir çakmak taşı taktıklarında ok 
yapmış olurlardı.”
Arkeologlar o günkü çalışma-

sını bitirmiş, mağaradan inme-
ye hazırlanıyordu. Mağaradan 
çıkıp önümüzde uzanan ovaya 
baktım.
“Ne kadar da yüksekteyiz 

Loji.”
“Bulunduğumuz yer denizden 

yaklaşık 450 metre, ovadan da 
150 metre yüksekte.”
“Peki bu kadar yüksek bir yer-

de yaşayıp nasıl besleniyordu 
taş çağı insanları Loji?”
“Uzun süre beslenmelerine 

yetecek yiyeceği bir av yakala-
yıp karşılayabiliyorlardı. Ayrıca 
beslenmek için bitkileri ve mey-
veleri topluyorlardı.”
“Şu incir ağacı değil mi? Çok 

acıktım, incir ağacına dalıyo-
rum Loji.”
“Böylece sen de Karain halkını 

besleyen leziz meyveleri tada-
caksın Arke.”
O sırada bir çığlık duydum. 

Ne olduğunu anlamak için ma-
ğaraya koştum. Sonunda haya-
lim gerçek olacaktı. “Koca çe-
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neli Tirannosorus Trex sonunda 
kavuşacağız!” diye bağırarak 
mağaraya girdim. Kaçışan arke-
ologlar benim bağırışımla iyi-
ce şaşkına dönmüşlerdi. Tuhaf 
tuhaf bana bakıyorlardı. Benim 
gördüğüm tek şey ise mağara-
nın derinliklerine doğru kaçan, 
kuyruğu havada siyah bir akrep-
ti. Omuzlarım çökmüş, yüzüm 
asılmış bir halde yere oturdum. 
“Çığlığı duyunca dinozor fosili 
buldular sanmıştım,” dedim. 
“Dinozorlar günümüzden mil-

yonlarca yıl önce yaşamıştır. O 
sıralar Anadolu kocaman bir 
denizin altındaydı. Bu nedenle 
Anadolu topraklarında dinozor 
bulunma olasılığı çok düşük-
tür.”
Bunu duyunca günlerdir boşa 

hayal kurduğumu anladım. Yine 
de içim merak doluydu, aklım 
taş çağında yaşayan insanların 
hayatındaydı.
“Anadolu topraklarındaki 

taş çağı insanları gelip Karain 
Mağarası’nda yaşamış. Taşları 
yontarak birtakım araç-gereç-
ler yapmışlar. Bu araç-gereçler-
le hayatlarını kolaylaştırmışlar.  
Avcılık ve toplayıcılık yaparak 
yaşamışlar. Ateşi nasıl bulmuş-

lar Loji?”
“Ateşin bulunuşu ile ilgili iki 

teori var. Birincisi insanlar yıl-
dırım düşmesi sonucu yanan 
bir ağaç sayesinde ateşi tanıdı-
lar. İkincisi ise alet yapmak için 
çakmak taşlarını birbirine sür-
terken çıkan kıvılcımların otları 
tutuşturmasıyla ateşi keşfettiler. 
Ateşi bulduktan sonra onu ko-
rumak için çok çaba saffettiler. 
Çünkü ateş onları aydınlatıyor, 
ısıtıyor, vahşi hayvanlardan ko-
ruyor ve yemeklerini pişirmele-
rini sağlıyordu.”
“Ateş deyip geçme diyorsun. 

Bizim için ulaşması çok kolay 
olan ateş, o dönemde tesadüf 
eseri bulunmuş, öyle mi Loji?  
“Evet Arke, tesadüfen bulun-

muş.”
“İnsanlık tarihini aydınlatan 

bir keşif, ateş. Buraya dinozor 
fosili görmek için gelmiştim 
ama akrep ve yarasa ile idare 
edeceğim artık.”
Güneş batarken Loji’nin de 

şarjı bitmek üzereydi. 
Yeni bir macerada buluşmak 

üzere…
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Aslı Pınar ZORBA YILDIZ

MİKROP DENEYİ

Mikroplar, gözle göremediğimiz çok minik canlılardır. Onları ancak mikroskop aracılığıyla 
görebiliriz. Bu canlıların faydalı ve zararlı olanları vardır. Faydalı olanlar ekmeğimizin mayalan-
masını, sütten yoğurdun oluşmasını, turşu gibi lezzetli yiyeceklerin fermente olmasını sağlar-
ken; zararlı olanlar ise vücudumuza girdiğinde bizi hasta edebilir. Zararlı olan bu mikroplar eli-
mizde, kıyafetlerimizde, yaşadığımız yerlerde, okullarda, taşıtlarda hatta havada asılı kalarak bile 
bulunabilir ve bizlere bulaşabilir. Zararlı mikroorganizmalardan korunmamızın en önemli yolu, 
temizliğe dikkat etmemiz, ellerimizi sık sık yıkamamız, dişlerimizi fırçalamamız, bağışıklığımızı 
güçlü tutmabilmek için sağlıklı beslenmemiz ve spor yapmamızdan geçer. Gözle göremediği-
miz bu mikroorganizmaların sabundan kaçışını hadi gelin sizinle bir deney yaparak görelim. 

Mikrop Deneyi İçin Malzemeler : Derin bir kap, su, sabun, karabiber.

Deneyin Yapılışı
Önce derin kaba suyu koyalım. Daha sonra suyun üzerini kaplayacak kadar karabiber dö-

kelim. Buradaki karabiber gözle göremediğimiz mikropları bize temsil edecektir. Karabiberleri 
zararlı mikroorganizmalar olarak hayal edelim. Önce hiç sabun kullanmadan baş parmağımızı 
suya daldıralım. Göreceğiz ki; karabiberler hiç bir yere gitmeyecek hatta parmağımıza yapışan-
lar bile olacaktır. Daha sonra diğer baş parmağımızı önce sabuna daldıralım ve ardından sabun-
lu parmağımızı tekrar karabiberlerin olduğu suya sokalım. Sabunlu parmak suya girdiği andan 
itibaren karabiberlerin nasıl kaçıştığını göreceksiniz. Bu da sabunun ellerimizdeki mikroorga-
nizmaları nasıl yok ettiğini bize gösteren güzel bir deneydir. Ellerimizi en az 30 saniye boyunca 
sabun ve su ile yıkamak zararlı mikroorganizmalardan bizi koruyan, hasta olmamızı engelleyen 
önemli önlemlerden biridir. Temizliğimize dikkat ederken şunu da unutmayalım ki, su hayattır 
ve suyu gereksiz yere açık bırakmak ileride ülkemizin çöl olmasına sebep olabilir. Lütfen elleri-
mizi yıkarken veya dişlerimizi fırçalarken gereksiz su kullanımından kaçınalım.
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Sevgili çocuklar, 
duvarı tamam-
lamak için kaç 
tuğlaya ihtiyaç 
vardır?
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Boyama Sayfası / Deniz AVCIER
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K İ T A P  Ö N E R İ L E R İ

Ormanda Tek Başına
Melek Özlem Sezer
Resimleyen: İpek Konak

İlk kez 2011 yılında yayımlanan Masallar ve Toplumsal Cinsi-
yet adlı ödüllü çalışmasındaki bakış açısından yola çıkan Me-
lek Özlem Sezer, yeni dizisi “Sayfayı Çevir”de, klasik masalları 
çocuklar için yeni bir kurguyla, toplumsal cinsiyet eşitliğini 
temel alan bir yaklaşımla yeniden anlatıyor.

Pirinç Lapası ve Küçük Ejderha 
Yazan ve Resimleyen: Feridun Oral

Bir sabah uyanıp da her gün yaptığınız şeyleri tekrar etmek-
ten sıkılırsanız ne olur?
Her gün pirinç lapası yiyen, bir gün bundan sıkılan küçük 
ejderha, yeni keşiflerde bulunmak üzere yollara düşer. So-
nunda, akşama sofrada yine pirinç lapası vardır karşısında… 
Hayatında pirinç lapasının yerini değiştiremese de yeni dost-
larıyla belki de hayatını değiştirecek küçük ejderhanın hikâ-
yesi…

Kampa Yolculuk 
Özge Bilge Kara
Resimleyen: Berk Öztürk

Ada, İpek ve Barkın, büyükleriyle birlikte yapacakları kamp için 
heyecanlı bir hazırlığa girişirler. Ancak kamp çantalarının hazır-
lığı ve kampa yolculuk sırasında Barkın, davranışlarıyla herkeste 
şaşkınlık uyandırır. Bu yolculuk onun nezaket kurallarıyla tanışma 
yolculuğu olacaktır. Bu yolculukta ona eşlik etmeye hazır mısınız?
Kampa Yolculuk, nezaket kurallarının farkında olmayan bir çocu-
ğun bu kuralları öğrenmesinin öyküsü. Farkındayım serisinin bir 
kitabı olan bu hikâye, çocukların yazılı olmayan toplumsal kural-
ların farkına varmalarını amaçlıyor.
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Haydi çocuklar, Van Gogh’un “Öğle Molası” adlı tablosunun öyküsünü yazalım.
Öykünüzü bekliyoruz!

kecocukdergisi@gmail.com
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