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KE Çocuk Dergisi’nde yayınlanan tüm 
eserlerin sorumluluğu yazarına aittir. 
KE Çocuk Dergisi’nde yayınlanan 
yazılardan kaynak belirtmek koşuluyla 
alıntı yapmak serbesttir. 

Sevgili çocuklar; ilk sayımızın sizlerden, ailelerinizden ve 
öğretmenlerinizden büyük beğeni görmesi, bizleri çok sevin-
dirdi.

İki ayda bir çıkacak olan “KE Çocuk”, inanıyoruz ki yoluna 
daha coşkulu devam edecek, her sayısında sizler gibi okurlar 
kazanacak. 

İlk sayımızda dile getirdiğim bir konuyu tekrarlamak iste-
rim: Şiirlerinizi, hikâyelerinizi, yazılarınızı ve yapmış olduğu-
nuz resimleri yayımlanmak üzere mutlaka bekliyoruz. Çünkü 
sizler, aynı zamanda bu derginin yazarları da olacaksınız.

Elinizde bulunan sayımız, tatil döneminize rastladı. Tatilde 
“KE Çocuk”la baş başa olmanız ayrı bir güzellik… Bir taraftan 
dinlenecek, bir taraftan da “KE Çocuk”la okuma alışkanlığını-
zı aksatmamış olacaksınız. 

İlk sayıda olduğu gibi, bu sayımızda da çok değerli yazarla-
rımız bulunuyor. Onların çalışmalarına, sizlerden gelen çalış-
maları ekledik. Böylece sizler, sadece dergimizin okuru değil, 
yazarları ve sanatçıları da 
oldunuz. 

Bu sayımızın sayfala-
rında çok çeşitli konular 
bulunuyor. “KE Çocuk”, 
okuma alışkanlığı kazan-
dırmanın, edebiyatı ve sa-
natı sevdirmenin yanında, 
hayvanların ve doğanın 
bizler için ne kadar önemli 
ve güzelliklerle dolu oldu-
ğunu da ortaya koyuyor. 

Üçüncü sayıda buluş-
mak üzere; sağlıklı ve 
eğlenceli tatiller, bol oku-
malar diliyorum. 
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Bir zamanlar bir köyde bir çocuk yaşarmış. Çocuk hayaletleri severmiş ama 
sevdiği kadar korkarmış da. Çocuğun annesi ona hayaletlerin gerçek olmadı-
ğını anlatmaya çalışırmış. Ama çocuk bir gün hayaletlerin gerçek olabileceğine 
inanırmış. Bir gün çocuk ormanda tek başına dolaşmaya karar vermiş. Az git-
miş, uz gitmiş ve bir mağara görmüş. Çocuk korkusunu yenemese de mağaraya 
girmek istiyormuş. Çocuk cesaretini toplayıp mağaraya girmiş. İlk girişinde bir 
şey yokmuş ama ikinci deneyişinde bir hayalet görmüş. Çocuk “Aaaaağğğğ!” 
diye bağırmış. Hayalet çocuğu bağırırken görünce kafasındaki örtüyü çıkarmış. 
Çocuğun ağzı açık kalmış. Örtünün altında babası varmış. Çocuk babasına “Se-
nin burada ne işin var?” diye sormuş. Babası “Annen sana hayaletlerin gerçek 
olmadığını anlatmaya çalışmış ama sen inanmamışsın. Ben de bu yüzden böyle 
bir şey yaptım,” demiş ve mutlu mesut yaşamışlar.

KÖYÜN BİRİNDE 
HAYALET VAR

İlter BERK*
*7 yaşında
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Güneşli bir Antalya sabahından tüm KE ÇOCUK okurlarına 
merhaba!

Heyecanlı başlangıçlar her zaman güzeldir. 
Yeni merhabalar da öyle! 
Ne güzel bir sözcük “merhaba!” Sıcacık!
Tıpkı KE ÇOCUK okurlarıyla buluştuğum bu satırların bana 

hissettirdiği gibi…
İçine alıveriyor, sarıp sarmalıyor…
Peki “merhaba”nın sözlük anlamını biliyor musunuz, sevgili 

çocuklar? 
Bir söyleşimden önce araştırmıştım; bu sözcük ne demektir, 

hangi dilde nasıl söylenir, içten bir “merhaba” ile bizi neler bek-
liyor acaba diye… 

“Bir selamlaşma, ağırlama, hâl hatır sorma olarak bilinen nazik 
bir başlangıç sözcüğü,” diye geçiyor Türk Dil Kurumu sözlü-
ğünde. Küçük büyük her yaştan herkesin kullandığı en yaygın 
selam sözcüğü. Tüm dünya dillerinde.

İngilizce “Hello, Hi”, Almanca “Hallo”, Fransızca “Bonjour”, 
İtalyanca “Ciao”, İspanyolca “Hola”, Portekizce “Ola”, Japon-
ca “Kon’nichiwa”, Çince “Ni hao ya”, Lehçe “Vitam”, Hintçe 
“Namaste”, Letonca “Sveiki”, Özbekçe “Salom”, Rusça “Privet”, 
Norveççe “Hei der”, Korece “Annyeong”, Çekce “Ahoj”, Macar-
ca “Szia”, Hawaiice “Aloha”, İsveççe “Hej dar”, Yunanca “Geia 
sou”, Bengalce “Hyalo”… Bu liste uzar gider…

NE GÜZELDİR 
“MERHABA”LAR

Seviye MERİH 

5 
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Arapça’da “Geniş ve ferah bir yere hoş geldiniz, oturunuz, burada 
rahat ediniz” şeklinde bir anlamı var. Farsça anlamı ise “Benden size 
zarar gelmez.” 

Aslında kimi zaman uzun uzadıya cümleler olmadan da anlaşır insan.
İşte tam da bu nedenle; hangi dilde olursa olsun, içinde güven, iç-

tenlik, karşılıklı anlaşma, sevgi ve güzel duygular barındıran bu güzel 
sözcükle yayın hayatına başlayan KE ÇOCUK’a sıcacık bir merhaba da 
benden gelsin o vakit!

Usta Nazım’dan birkaç dizeyle bitirmek isterim.
Kim bilir belki de tam bitti denilen yerden başlamak böylelikle…
MERHABA sonrasındakilerin içini doldurmayı da siz harika okurlara 

bırakmak…

Bir geniş, 
bir büyük “merhaba” demek,
sonra bitirmeden sözümü
yüzünüze bakıp gülerek
-kurnaz ve bahtiyar-
kırpmak gözümü…

Biz ne güzel dostlarız ki
kelimesiz ve yazısız
anlaşırız…

Merhaba, çocuklar,
Merhaba cümleten…

6 
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Fidan derler adına,
Gömerler hep toprağa.
Büyür büyür ağaç olur,
Meyve verirse koş toplamaya,
Aman, yıkamayı unutma!
Başlarsın ağlamaya.
Bir düşün, 
Ne geldi başına?
Elin bulandı çamura,
Koş hemen yıkamaya,
Yıkamazsan ne olur?
Karnın şişerse ah!
Ayağa kalkarsan güm!

Benay DİNÇ* 

Fidanın 
Yolculuğu

*10 yaşında

7 



8

Kedicik, yaşadığı evin penceresinden lapa lapa yağan karı ve karla kaplanmış parkta 
oynayan çocukları izliyordu. Üzerlerinde kalın giysiler olan çocukların bazıları kartopu 
oynuyor bazıları ise karların üstüne yatmış kar kelebeği yapıyordu.

“Miyavvvvv... Ne güzel eğleniyorlar, keşke ben de dışarıda oynayabilseydim,” diye dü-
şündü... İki çocuk kardan bir topu beraberce yuvarlayarak kocaman yaptılar, sonra biraz 
daha küçüğünü yapıp onun üzerine koydular. Kedicik merak içinde onları izliyordu. Kü-
çük bir kız evinden havuç getirdi, burun yaptılar. İki adet zeytinden göz, kömür tanelerin-
den ağız, çalıdan kollar eklediler. Kedicik heyecanla kuyruğunu salladı, “Aaaaaa... Kardan 
adam!” diye keyifle mırladı.

Çocuklar kardan adamla bir süre oynadıktan sonra üşüyüp evlerine gittiler. Kedicik 
kardan adamın üzüldüğünü gördü, “Hey! benimle arkadaş olur musun?” diye seslendi.

Kardan adam kediciğin sesini duydu, bakındı ama göremedi.
“Heyyyy... Buradayım. Pencereye bak, yukarıda dördüncü kattayım!” diye yeniden ses-

lendi.
Kardan adamın zeytin gözleri meraklı meraklı etrafı araştırmaya devam etti ancak yine 

göremedi. Kediciğin aklına kardan adamın dikkatini çekmek için güzel bir fikir geldi. 
Pencere buğulanmıştı. Patisiyle kocaman bir kardan adam ve kedi çizdi. Sonra patisinin 
ucuyla minik minik kar taneleri yaptı. Çok güzel bir kış tablosu olmuştu. O zaman kardan 
adam, pencerenin ardından kendisine bakan beyaz kediyi gördü. Kedi o kadar beyazdı ki 
kardan adam, onun da kardan yapıldığını zannedip;

KEDİ VE 
KARDANADAM

Gülten SÜMER BAYKAN
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“Merhaba kardan kedi!” dedi. Kardan adamın bu tatlı saflığına gülümsedi kedicik.
“Tüylerim beyaz sadece, kardan değilim ben,” dedi. Kardan adam da hayretle kediye 

baktı.
“Kar kadar beyazsın ama!” dedi gülümseyerek.
“Dışarı gelip seninle oynamak isterdim ama sahiplerim tek başıma dışarı çıkmama izin 

vermiyor!” dedi üzüntüyle. Kediciğin üzüldüğünü gören kardan adam onu eğlendirmeye 
karar verdi.

“Ben çok acıktım, etrafta burnumdan başka yiyebileceğim bir şey de yok,” dedi muzip-
likle. Kedicik gülmemek için kendini zor tuttu.  

“Havuç burnumdan bir ısırık alsam fark edilir mi acaba?” diye sordu. Kedicik biraz dü-
şündükten sonra;

“Bir lokmacık yersen anlaşılmaz herhalde,” dedi.
Kardan adam, çalıdan eliyle havuç burnunu yerinden çıkardı ve kocaman bir lokmayı 

ısırdıktan sonra yerine geri taktı. Ağzındaki lokmayı çiğnerken;
“Yendiği çok belli oluyor mu?” diye sordu.
Kardan adamın havuç burnu bayağı küçülmüş, palyaço burnu gibi olmuştu. Kedicik 

çok üzüldü, ne diyeceğini bilemedi. Arkadaşını üzmemek için ona gerçeği söylemedi ve 
“Bir daha yemezsen sorun olmaz,” dedi.
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Kardan adam, kediciğin üzgün bakışından burnunun kötü göründüğünü anladı. Arka-
daşını neşelendirmek için göz kırpmak istedi. Aksilik bu ya bu sefer de zeytin gözü yere 
düşmesin mi!

“Eyvah!” diyerek patilerini ponçik yanaklarına bastırdı. “Ne olacak şimdi?” diye düşün-
dü kedicik.

Ortalıkta yiyecek arayan bir karga, yere düşen zeytin tanesini görünce kardan adamın 
yanına gelip;

“Gak gak... Arkadaşım, bu zeytin işine yaramıyorsa ben yiyebilir miyim?” diye sordu.
Kardan adam diğer gözünü pörtleterek kargaya baktı, az kalsın o da düşüyordu.
“Yere düşmüş gözümü bir zahmet yerine takarsan daha çok memnun olurum,” dedi.
Kedicik, dışarıdaki soğuğa aldırmadan pencereyi açıp kargaya bağırdı;
“Sakın arkadaşımın gözünü yeme!” 
Karga sesin geldiği yere bakınca kediyi gördü.
“Buraya gel sana yiyecek veririm, karnını doyurduktan sonra arkadaşımın gözünü yerine 

takarsın,” dedi. Karga bunu duyunca çok sevindi, bir zeytin tanesi ile doymazdı ama bu ev 
kedisinin çok yiyeceği vardı kesin, pencereye doğru uçup karla kaplanmış pervaza kondu.

“Bekle burada!” dedi kedicik. Mutfağa gidip bir dilim üzümlü kek getirdi, karga da afi-
yetle yedi.
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“Haydi şimdi gidip kardan adamın gözünü yerine tak, ben dediğimi yaptım!” dedi kedi-
cik. Karga tıka basa doymuştu, teşekkür edip kardan adamın yanına uçtu.

Karga kardan adama “Gözünü takacağım ama aynı yere takarsam tekrar düşebilir,” diye-
rek gagasıyla alnının ortasına bir delik açıp zeytin tanesini oraya yerleştirdi. Sonra ardına 
bakmadan uçtu gitti. Kedicik panikle karganın arkasından seslendi;

“Hey! Dur! Bir gözü aşağıda bir gözü yukarıda oldu, zaten burnunun yarısı da yenmiş, 
böyle kardan adamdan çok palyaçoya benzedi!”

Kedicik söylediklerinin farkına varınca üzülerek patilerini yüzüne kapatı, kim bilir ar-
kadaşım ne kadar incinmiştir, diye içinden geçirirken kardan adamın kahkahasını duydu.

“Hakikaten çok komik olmuşum, peki sen güleceğine neden üzgünsün? Haydi neşelen 
kedicik! Gözlerimin aynı seviyede olmaması biraz sıkıcı ama havuç burnumu seni gül-
dürmek için yedim. Ben acıkmam ki, havuç hâlâ ağzımda duruyor, iki saat mide aradım, 
bulamadım. Çıkarsam ayıp olur mu?” Kedicik kahkahalara boğuldu.

“İlahi kardan adamcım, gerçekten çok komikmişsin!” dedi.
Kardan adam ve kedicik muhabbeti iyice koyulaştırdılar. Bu sırada kar yeniden lapa lapa 

yağmaya başladı. Yerdeki ayak izleri, çocukların yaptıkları kar kelebeği çukurları yavaş 
yavaş kaybolmaya başlamıştı. Kardan adam ise üzerine yağan kar taneleri yüzünden biraz 
daha tombullaşıp daha bir sevimli oldu.
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Kedicik, “Yanına geliyorum, birazcık seninle oynayıp sahiplerim fark etmeden eve dö-
nerim.” dedikten sonra gözden kayboldu.  Kardan adam şaşırdı sonra apartmanın yangın 
merdiveninden dikkatlice inmeye çalışan kediciği gördü. Merdivenin son basamağına ge-
lince aşağı atladı ve karlara bata çıka kardan adamın yanına geldi.

“Merhaba,” dedi kedicik sanki yeni tanışıyorlarmış gibi. Kardan adam bembeyaz tüyleri 
olan kedi arkadaşına baktı, karların içinde sadece ponçik ponçik bakan gözlerini seçebi-
liyordu. Gülümseyerek;

“Merhaba,” dedi ve “Kardan kedi olmadığına emin misin?” diye sordu şakayla. Kedicik 
de gülümsedi.  

“Çok şakacısın!” diyerek kardan adamın etrafında atlayıp zıplayıp yağan kar tanelerini 
yakalamaya çalıştı. Oradan oraya atlarken bol tüylü kuyruğu da havada komik daireler 
çiziyordu. Sahiplerinin dönüş saatine kadar oynayabildiği kadar oynamak istiyordu.

“Biraz da kar kelebeği yapmak istiyorum,” deyip sırt üstü kendini karlara atan kedicik, 
kolları ve bacakları ile sağlı sollu şekiller yapmaya başladı. Ne kadar komik ve sevimli 
göründüğünün farkında değildi. Bembeyaz tüyleri ile karlara karışıp gitmişti. Parkta kar 
kelebeği yapılmamış bir yer kalmayıncaya kadar kar kelebeği yapmaya devam etti. Kardan 
adam onun bu azmine kahkahalarla gülüyordu. Böyle eğlenirlerken zamanın nasıl geçti-
ğini anlamadılar. Birden kediciğin kulağına çok tanıdık bir ses geldi.

“Hayatım, bak çocuklar kardan adam yapmışlar!”
“Eyvah! Yaşadığım evin anne ve babası işten dönüyorlar, beni burada görürlerse çok 

kızarlar. Nereye saklanacağım?” dedi panikle. Aksi gibi de yakından bakmak için kardan 
adamın yanına doğru yürüyorlardı. Kardan adam;

“Yum gözünü, seni fark edemezler, bana güven!” dedi. Kediciğin düşünecek vakti yok-
tu, kardan adamın dediğini yaptı. Gözlerini yumunca, tüyleri bembeyaz olduğundan kar-
ların içinde görünmez oldu. Nefesini tutarak bekledi. Kardan adam ise sakin durmaya 
özen gösteriyordu. Neyse ki sahipleri onu fark etmediler ama iyi ki de kardan adamın 
yanına gelmişlerdi, evin babası gözdeki kusuru fark etti ve hemen düzeltti. Evin annesi ise 
yenmiş havucu çıkartıp;

“Kardan adamın burnunu da kim yer ki? Tuhaf şey!” diye söylenerek pazar çantasından 
çıkardığı yeni havucu taktı. Kardan adam ve kedicik gülmemek için kendilerini zor tuttu-
lar.  Göz ucuyla evin anne ve babasını izleyen kedicik, kardan adamı eski haline döndür-
melerine çok sevindi. Evin annesi;

“Yarın tatil, Pamuk’u biraz tasmasıyla gezdiririz, karda oynar, bakalım kardan adamı 
görünce ne yapacak?” dedi evin babasına gülümseyerek. Sonra evlerine doğru yola koyul-
dular. Kardan adam ve kedicik bunu duyunca çok sevindiler.  

“Onlardan önce eve gitmem lazım, evde olmadığımı fark ederlerse çok endişelenirler,” 
diyerek aceleyle yangın merdivenine doğru koştu kedicik. Sahiplerinden önce eve girmeyi 
başardı ve pencereden kardan adama pati salladı. Kardan adam da gülümseyerek karşılık 
verip;

“Böyle güzel ve eğlenceli bir arkadaş edinmişken eriyip gitmek istemem doğrusu, inşal-
lah yarın, öbür gün ondan sonraki gün de kar yağar!” diye geçirdi içinden.
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VIN! VIN! DÜT! DÜT!
Tunç KURT

Gülzade Babaanne, televizyonu açıp küçük çocuğu karşısına oturttu. Küçük çocuk hâlin-
den memnun, gözlerinin önünde rengârenk görüntüler akıp gidiyor. Çizgi filmdeki karak-
terlerin ne söylediğini anlayacak yaşta değil henüz. Ağzı açık, ilgiyle izliyor. Ara sıra heye-
canlanıyor ve duyduğu sesleri tekrar ediyor.

Artık mutfağa gidip yemeği yapabilir Gülzade Babaanne. Babaanne dendiğine bakmayın, 
çocuğun babaannesi değil, hatta aileden biri bile değil. Yaşlı olduğundan olsa gerek mahal-
lede herkes ona babaanne der, o da alışmış olmalı ki rahatsız değil halinden. Annesi çalışan 
küçük çocuklara bakar. Geçimini öyle sağlar. 

Keyfi yerinde, yemek pişerken bir de kahve yapar kendine. İçi rahattır, büyük oğlan okul-
da, küçük de televizyonun karşısında… Biraz sessizlik onun da hakkı.

Küçük çocuğun ilgisi uzun sürmedi. Etrafına bakındı, kimse yoktu. Evin içinde gezindi, 
abisinin odasına girdi. Her yer iyice dağılmıştı. Eşyalar, oyuncaklar yerlere atılmıştı. Yerden 
bir gömleği alıp üstüne geçirdi. Abisinin gömleği o kadar büyüktü ki sadece üstünü değil, 
bacaklarını da örtmüştü. Gömleğin altından minicik ayakları ve bezelye taneleri gibi küçük 
parmakları görünüyordu. O şekilde dış kapıya gitti. Kapının önünde abisinin kırmızı-beyaz 
spor ayakkabılarını gördü. Minik ayaklarını geçirdi ayakkabılara, o kadar büyüktüler ki o 
minicik ayakları sanki kocaman bir mağaradaymış gibi kayboldu içlerinde. 
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Kapı hafif aralıktı. Gülzade Babaanne ne zaman kızartma yapsa hava alsın diye kapıyı ara-
lık bırakırdı. Dışarıdan günlük sesler geliyordu, sesler ilgisini çekti ve dışarı çıktı küçük ço-
cuk. Yürüdü, yürüdü, yürüdü… Daha çok ayaklarını sürüdü. Ona çok tanıdık geliyordu bu 
yollar. Defalarca annesiyle bu yolları yürümüştü. Annesini hatırlayınca onu özlediğini fark 
etti. Ayaklarındaki kocaman ayakkabıları sürükleyerek yürümeye devam etti. Yol bitince 
karşısında kocaman bir bulvar belirdi. Her iki yönden arabalar hızla gelip geçiyordu. Yolun 
karşısındaki kocaman, kırmızı binada annesinin olduğunu biliyordu. Devlet hastanesine 
gitmek için bu bulvardan geçmeliydi ama arabalar durmaksızın “Vın! Vın!” diye geçiyordu. 
Yolun kenarında bekleyen çocuğu gören arabalar “Düt! Düt!” diye korna çalıyordu. Sesler 
onu korkuttu. Gözleri kocaman açıldı ve “Vın Vın! Düt Düt!” dedi. Yolun boşaldığını fark 
edince ayaklarını sürükleyip diğer yolun başına geldi. Bir süre daha araçların geçişini izledi 
ve korna seslerini dinledi. Yol boşalır boşalmaz hızla karşıya geçmeye çalıştı ama o da ne? 
O kocaman ayakkabılardan biri ayağından fırlamaz mı? Yolun karşısındaydı ama ayakkabı 
yolun ortasında kalmıştı. Sağından, solundan ve üstünden arabalar vınn diye geçip gidiyor-
du. Diğer ayakkabıyı çıkarıp ilk fırsatta çıkan ayakkabısını kaptı 
ve geri koştu. Artık iki ayakkabısı vardı ve hastaneye çok az 
kalmıştı. 

Hastane kapısından girdi ve merdivenleri tırmanmaya 
başladı. Ayakkabılar ayağından sürekli çıkıyordu. Onla-
rı eline alıp yalınayak çıktı basamakları. Merdivenlerden 
kurtulunca giydi yeniden ayakkabıları. 

Hemşire odasının kapısına gelince odayı hatırladı. Anne-
si nöbet tuttuğu zamanlarda orada otururdu. Annesi gibi bembe-
yaz giyinmiş kadınlarla meyve, dondurma yerdi.  Onların ba-
kışlarından utansa da onlarla birlikte olmayı severdi. 

Kapıyı açtı ve kocaman ayakkabılarını sürükleyerek içeri 
girdi. Karşısında bembeyaz giyinmiş kadınlar vardı, tüm 
gözler ona bakıyordu. Annesini aradı gözleri. Annesi 
ayakta kendine çay dolduruyordu. “Kız Kübra buraya 
bak!” dedi biri. Annesi elinde çay bardağıyla dönüp bak-
tı. Karşısında küçük oğlunu üstünde abisinin gömleği 
ve ayakkabılarıyla görünce çok şaşırdı ve ne diyeceğini 
bilemedi. Çocuk “Vın! Vın! Düt! Düt!” dedi heyecan-
la. Başından geçenleri anlatacak sözcükleri olsa kim 
bilir ne güzel anlatırdı ama bu kadar diyebildi. “Vın! 
Vın! Düt! Düt!”

“Sen nasıl geldin buraya…” dedi ve devamını ge-
tiremedi annesi. Elindeki bardakla yere yığıldı ka-
dıncağız. Çocuğu koltuğa oturtup eline bir elma ver-
diler. Diğerleri annesinin yüzüne kolonya sürüp onu 
ayıltmaya çalışıyordu. Çocuk elmadan bir ısırık alıp 
kocaman güldü ve “Vın! Vın! Düt! Düt!” dedi.
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Aytül Akal için...
Türkçe öğretmenleri Zeki Altın’ın eşliğinde, Erzurum/ Tekman, 
Beyköyü Ortaokulu, 6/A Sınıfı öğrencilerinden Merve Söyler, Zilan 
Gürhan, Şevval Özbeyköylü, Neslihan Dündar, Elif Akkuş ve Asmin 
Yoncalık’ın ortak yazdığı şiir.

Ay Şairi’ne Şiir* 

Aydede’nin güldüğünü gördüm şiirde
Kanatları pırıl pırıl bir kuş uçtu gülüşünde
Yıldızlar kaydı bir dilek tuttuğumda
İsterdim bir nehir başında dinlenmeyi seninle 

Yapraklar Aydede’nin üstüne yağmur gibi yağdı
Aydınlattı sesin dans eden uçurtmaları
Parmağımla göstererek bir şiir yazdım 
Üzüldüm Aydede’yi tek şairlerin görmesine

Göremedim hiç gülüşünü Aydede’nin
Kelimeler yükselirken gökevine 
Çöktü üstüne mavi gökyüzü bir kuşun
Karanlıklar geldi, göremedim Aydede’yi
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Merhaba, benim adım Çoko, keçi çobanıyım. Van Gölü’nün kıyısındaki bir 
köyde yaşıyorum. Bugün size kimsenin duymadığı bir hikâyeyi anlatacağım. 
Bir ilkbahar günüydü. İçimde baharın coşkusu vardı. Van Gölü’nün suları 
ışıl ışıldı. Güneş en tepeden bana göz kırpıyordu. O gün çok heyecanlıydım. 
Çünkü kuzenim Eda ilk defa köyümüze gelmişti. Benimle birlikte keçileri 
otlatmak istiyordu. Tepelerden derelere doğru koşmak, rengârenk çiçekler-
den taç yapmak istiyordu. Ağıldan keçilerimin sesi geliyordu. “Meee, meee...” 
diye. Keçilerim de en az benim kadar heyecanlıydı. O mis gibi otların yeşer-
diği dağlarda otlamak, renkli taşların üstünden atlamak, zillerini şıngırdata 
şıngırdata koşmak en sevdikleri oyunlarıydı. 

Birkaç dakika sonra Eda kapıda belirdi. Mutluluğu yüzünden okunuyordu.  
Keçileri ağıldan çıkardık sonra yavaş yavaş uzak tepelere doğru yol aldık. Eda 
durmadan sorular soruyordu. Ağaçları, kuşları, taşları, tepelerden Van Gö-
lü’ne akan akarsuları, göldeki inci kefali balıklarını ve en çok da toprağı me-
rak ediyordu. Eda’nın yaşadığı şehirde tüm yollar, parklar hep taşlarla kaplan-
mıştı. Eskiden kaldırımda birkaç ağaç vardı, onları da kesmişlerdi. Toprağın 

KİKO’NUN YAVRUSU VE 
TOPRAĞIN KOKUSU 

Veysi TOKTAŞ
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hiç gözükmediğini anlattı. “Burada toprağın altında köstebekler yaşıyor mu?” 
diye sordu. “Toprağın üstü kadar altında da bir sürü canlı yaşıyor,” dedim. 
“Köstebekler, solucanlar, böcekler...” Çok uzaklardan görünen tohum ekilen 
tarlaları, ağacın dibindeki ekmek kırıntılarını yuvalarına taşıyan karıncaları, 
Van Gölü’ne akan buz gibi suları gösterdim.  Birlikte toprağı ıslatıp çamur 
yaptık. Çamurdan heykeller yaptık, çiçeklerden taçlar yaptık. 

Birdenbire gök gürledi. Kara bulutlar tepenin üstünde toplandı. Ne yapa-
cağımızı bilemedik o an. Ta uzaktan keçim Kiko’nun sesi geldi. Kiko’nun 
sesinin geldiği yere doğru gittik. Kiko, kocaman taşların oradaki küçük ma-
ğaraya sığınmıştı. Kiko küçük bir yavru oğlak doğurmuştu. Benekli bir oğlak! 
Mutluluktan havalara uçtuk. Birkaç dakika sonra yağmur durdu. Kiko’nun 
yavrusunu kucağıma aldım, yürüyecek halde değildi. Kiko durmadan me-
liyordu.  Eda’yla düşündük durduk. Yavru oğlağın adını ne koyalım, diye. 
Sonunda bulduk. Eda “Buldum buldum!” diye bağırdı. “Adı Toprak olsun,” 
dedi el çırparak. 

Toprak’ı kucağıma aldım. Birlikte eve doğru yola koyulduk. O sırada Eda, 
kavanozuna bir avuç toprak koydu. Ne zaman bizi özlerse kavanozu açıp 
koklayacaktı. Kavanoza kulağına dayadığında; yağmurun, ışıl ışıl akan dere-
lerin, kuşların sesini ve ağaçların uğultusunu duyacaktı. 
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Issız Göl’de güneşli bir sabahtı. Yusufçuk böceği, nam-ı diğer helikopter 
böceği, o gün uyanmak istemiyordu. Böcek yakalamak ve avlamak için uğraş-
mak gözünde büyüyordu. Miskin miskin uyumak varken kim kalkıp böcek 
ya da sivrisinek avlayacaktı? Gölün kenarına yayılan su sümbüllerinin geri-
sinde boy veren ince sazlığın üstünde uyumaya devam etti.

Sivrisineklerin kokusu burnuna geldi. Uyandı ve onları yakalamak için hız-
lıca uçmaya başladı. Birkaç tane sivrisineği midesine indirdikten sonra yama-
cında uçuşan parlak kanatlı bir uğur böceği seslendi ona:

- Hey helikopter böceği! Bu gölde günler nasıl geçiyor?
- Benden korkmadan konuşmana şaşırdım doğrusu. Bütün küçük böcekler 

bizden korkar. Biz yalnızlığı severiz ve çevremizde başka böcek olsun isteme-
yiz. Gördüklerimizi de yemek için avlarız. Gölde günler sakin geçiyor. Bura-
nın adı Issız Göl diye kimse kolay kolay uğramıyor.

- Biliyorum ben de ailemi kaybettiğim için buralara geldim. Benim gibi bu-
rada hayata tutunmaya çalışan yalnız arkadaşlar bulabileceğimi düşündüm. 
Belki sen onlardan biri olursun. Birlikte uçma yarışı yaparız, çiçeklerin üstün-
de saklambaç oynarız ve yalnızlığı unuturuz.  

YALNIZ YUSUFÇUK

Bahar UYSAL KARAKUŞ



19

Yusufçuk böceği alaycı bir ifadeyle gülerek:
- Ne cesur bir uçuç böceğisin sen öyle! Benim seni yiyebileceğimi 

unutuyor ve üstüne üstlük arkadaşlık teklif ediyorsun bana. Senin 
adın ne?

- Benim adım Parla ve söylediklerim hiç komik değil. Bir yusuf-
çuk böceği ile uğur böceği gayet iyi arkadaş ve hatta dost olabilirler. 
Doğa kuralları unutulabilir. Yalnızlıktan da sıkılabilir yusufçuk bö-
cekleri.

- Bilge bir Parla ile tanışıyorum… Ne hoş konuşuyorsun. Yalnızlık 
güzel bir şey bizim gibi böcekler için. En sorumsuz ve en dertsiz bir 
yaşama şekli belki de.

- Peki, yalnızlıktan da sıkılmaz mı bir yusufçuk böceği? Hiç arka-
daş özlemi çekmez mi?

Bir süre düşündükten sonra yusufçuk böceği:
- Belki de yalnızlıktan sıkılıyor ama bunu kendine yüksek sesle 

söylemekten çekiniyor olabilir. Şu doğada bir yusufçuk böceği ile 
uğur böceği arkadaş olamaz, o kadar. Doğa kanunlarını aşağı yuka-
rı, büyük küçük bütün canlılar bilir.

Parla, uçarak havada daireler çizdikten sonra:
- Peki… Sen nasıl istersen, hoşça kal yalnız yusufçuk böceği…
Parla, bu fazla gerçekçi ve iğneleyici konuşmadan sonra hızlıca 

Issız Göl’den uzaklaştı. Ardından bakakalan yusufçuk böceği, göz-

19 
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den kaybolan uğur böceğinin ardından gölün içindeki gelişmemiş 
minik yusufçukları izledi. Akşam avına çıktı, gündelik düzenine 
uydu.

Günler birbiriyle kovalamaca oynadı, geceler gündüzlerle yarıştı. 
Yusufçuk böceği, cesur uğur böceğini bir türlü aklından çıkarama-
dı. Issız Göl’den uzaklara uçmaya başladı. Kendi kendine havada 
asılı kalan bir sinek kuşuna rastladı. 

- Sinek kuşu, buralarda hiç kanatlarının parlaklığıyla dikkat çe-
ken, ışıltılı bir uğur böceği gördün mü? diye sordu.

Sinek Kuşu:
- Hayır dostum öyle bir böcekle karşılaştığımı hatırlamıyorum. 

Beni izle. Diğer kuşlardan farklı olarak ben geri geri uçabiliyorum, 
bak sen de şu an geçtiğin yollara geri dönebilirsin. Ama geçip giden 
zamanı, önüne çıkan fırsatları, yolundan geçip giden arkadaşlarını 
geri getirebilir misin?

Yusufçuk Böceği üzgün gözlerle ona baktı ve güzel günler dileye-
rek ileriye doğru uçtu. Onun hızlı uçuşundan kelebekler, arılar ve 
sinekler korktu. Çiçekleri gezdi. Bir papatyanın üzerindeki uğur 
böceğini Parla’ya benzetti. Çiçeğe yaklaştığında korkuyla kaçtı 
uğur böceği. Bu, cesur Parla olamazdı. 

Issız Göl’e geri döndü. Gece ayın parlak ışığı durgun göle vurun-
ca, kendi kendine konuşmaya başladı. Yalnızlık çok zordu.
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Mustafa Ruhi ŞİRİN

Saklambaç 
Oynarken 

Bugün okula gelemeyen Ayşecik
Yarın sınıfımıza gelse
Ne varsa çantamda
Kardeş payı yapsak

Saklambaç oynarken
Çırak Ali
Öyle bir saklansa ki
Bir daha bulamasa onu
hiçbir usta

Dokuz yaşın elleriyle
Pamuk toplamasa kardeşlerim
 “Parlatalım amcalar” diyerek
Ayakkabı boyamasa 
Babasının gözlerine hasret Osman

Maydanoz limon satmasa
Çocuklar pazarlarda
Çekiç yerine kalem
Saz tutsa elleri 
Ve her gün
Güzelleştirse dünyayı
Masal gibi 
 resimleri 

Allah’ım bir günde
 yasaklansa
Çocukların sevincini tüketen
Dünyada
Ne varsa

Ve yazılsa
Çocukların
Bütün haklarıyla
Görünür olduğu
Bir anayasa

21 



22

En yakın arkadaşım Can’la sık sık buluşuyoruz. Bugün bize gelecek, baka-
lım yeni bir oyun bulabilecek miyiz? 

İşte kapı çalıyor. 
“Hoş geldin Can.”
“Merhaba Maya.”
Her zamanki gibi odama koştuk. Oyuncaklara baktık ama canımız onlarla 

oynamak istemedi.
Can “Süper kahramancılık oynayalım mı?” deyince aklıma bir fikir geldi.
“Hep çizgi filmlerdekileri canlandırıyoruz. Bıktım artık. Kendi kahramanla-

rımızı bulsak nasıl olur?”
“Çok iyi fikir! Mesela ben Süper Bomba Kılıç Çocuk olabilirim!”
“Biraz korkunç geldi bana. Savaş oyunu oynamak istemiyorum.”
“Hiç ilgisi yok Maya. Bir kere o kayıpları buluyor.”
“Nasıl yani?”
“Kaybolan eşyaları bulmada usta. Hadi bir şeyini kaybet de başlayalım.”
Ejderhalarımdan birini odanın köşesine doğru fırlattım. Kolumdaki hayali 

saate dokunup “Süper Bomba Kılıç Çocuk, çabuk gel. En sevdiğim ejderhamı 
kaybettim,” diye seslendim. Can yanıma zıpladı. 

“Geldim bile. Anlat bakalım ne oldu?”
“Çok şaşkınım. Birden kayıplara karıştı.”

BİZİM SÜPER 
KAHRAMANLARIMIZ

Gaye DİNÇEL
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“Merak etme. Bu iş benden sorulur. Uzayan dürbünümle her şeyi görebili-
rim,” deyip odayı araştırmaya başladı. Oyuncak sepetinin altını, dolabın ya-
nını, yatağın köşesini… Kitaplığın içine bakarken “Buldum!” diye bağırınca 
şaşırdım. Ejderhanın oraya uçtuğunu fark etmemiştim.

“Harikasın! Beni ona kavuşturdun. Artık sırtına binip istediğim yere uçabi-
lirim.”

“Sıra sende Maya,” deyince düşünmeye başladım. Şöyle uçan bir kahraman 
bulsam… 

“Süper Kıvırcık Uçan Çocuk’um ben!”
“Neler yapabiliyorsun?”
“Uçarken rüzgâr estirebiliyorum. Üstelik çok güçlüyüm. İşte böyle,” diye-

rek kanatlarımı açtım. Oradan oraya koşarken öyle bir estim ki her şey yerin-
den oynadı.

Can kendini yere atıp bağırmaya başladı. 
“Olamaz. Denize düştüm. Köpek balıkları etrafımı sardı. İmdat! Kurtar 

beni.”
Hop! Denize daldım. Onu tuttum ama elimden kurtuldu. Bağırmaya devam 

ediyordu.
“Eyvah! Yaklaşıyorlar.”
Gücümü topladım. Yapışkanlı 

merdivenimi çıkarıp uzattım.
“Buna tutun. Seni yukarı çeke-

ceğim.” 
Can merdivene yapıştı. Birlikte 

gökyüzüne yükseldik. Kıyıya ka-
dar uçtuk. Yere inince tek kanat 
hareketiyle yapışkanı çözdüm. 

“Süper Kıvırcık Uçan Çocuk, 
harikasın!” diyerek teşekkür 
etti.

“Ne zaman yardıma ihtiyacın 
olursa beni çağırabilirsin Süper 
Bomba Kılıç Çocuk.”
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“Anlaştık.”
Oturup dinlendikten sonra aklıma yeni bir fikir geldi.
“Hadi bu kez ikimiz de aynı kahramanı canlandıralım.”
Biraz düşündük. Kirpiye mi dönüşsek yoksa güçlü mıknatıslara mı? Deter-

jan olup köpük mü fışkırtsak acaba? Sonunda karar verdik. Elektrik Çocuk 
olduk.

“Ejderhalar da katılsın mı bize Can?”
“Olur. Onlara da elektrik yükleyelim.”
“Zızızıt.” İşte oldu. 
El ele tutuştuk, güçlerimizi 

birleştirdik. Dev şimşekler yarat-
tık. Şimşeklerden bir gökkuşağı 
oluşturduk. Ejderhalar ona doğ-
ru uçmaya başladı. Ondan aldık-
ları güçle ağızlarından ışık püs-
kürttüler. Odam bir sürü renkle 
doldu. Muhteşem bir gösteriydi.

Can “Bu maceramızın resmini 
yapalım mı?” diye sorunca ka-
lem ve kâğıt getirdim. Birlikte 
çizip boyadık. Resmimizi duva-
ra astık.

“Keşke yazmayı bilseydik 
Maya.”

“Neden öyle diyorsun?”
“Maceralarımızı yazıp resim-

lerle birleştirirdik.”
Okuma yazmayı öğrenince ki-

tap yapmaya karar verdik. O 
zamana kadar oyunları unutma-
mak için bol bol resim çizeceğiz. 
Hem onları kitabımızda da kul-
lanabiliriz. Yaşasın!
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 Pırıl pırıl bir bahar günü,
Güneş, tepede altın tepsi gibi göründü.

Bir kahkaha patlattı genç Kiraz Ağacı,
Dallarını sallaya sallaya Çam Ağacı’na bak-
tı.

Dedi ki, “Ne işe yararsın sen, ormanda 
toprak işgal etmekten başka?

Meyve bile veremezsin, doğrusu çok 
gereksizsin!”

Üzüldü Çam Ağacı bu sözlere,
Derdini anlattı kırmızı gelinciğe yaşlı 

gözlerle.
“Doğru söylüyor Kiraz Ağacı. Şu yeşil elbisemden baş-

ka hiçbir şeyim yok.
Ya o öyle mi? Renk renk çiçek açar bahar gelince,
Tadından yenmez meyve verince.
Diğer ağaçların hepsi çok yetenekli, 
Elması, armudu, narı, inciri…
Bir benim galiba hiçbir işe yaramayan,
En iyisi çekip gitmeli buralardan.
“Olur mu hiç?” dedi nazlı Gelincik.
“Sen ki ağaçların en bilgesisin.
Zaman gelir, her şey solup sararır ama sen ormana renk 

verirsin.
Hem sadece meyve vermek değil ya ağaçların işi,
Senin gölgende dinlenir insanlar,

KİBİRLİ KİRAZ AĞACI
Meltem YANIKOĞLU AYAZ
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Havayı temizlersin, ormanın akciğerisin.
Erozyonu da selleri de önlersin.
Ne kadar çok olursan o kadar sağlam olur 

bastığımız toprak,
Herkesin kendine göre faydası ve güzelliği 

var, 
Şu üzüldüğün şeye bak!”
O sırada top oynayan çocuklar koştu geldi 

gölgesine,
Bıraktı üzülmeyi Çam Ağacı, gurur duy-

du kendisiyle.
Hava gittikçe ısındı,
Kiraz Ağacı sıcağa dayanamayıp sol-

du sarardı,
Sonbahar, kış derken ne rengârenk 

çiçeklerinden ne baldan tatlı meyvesinden eser 
kalmadı. 

Oysa Çam Ağacı yine oradaydı yeşil elbisesiyle, 
Ne rüzgâr ne yağmur ne kar bir şey almıştı güzelli-

ğinden.
Onun dışında ormandaki bütün ağaçlar çırılçıplaktı ama 
Buna rağmen onda ne kibir ne gurur,
Taviz vermedi mütevazılığından.
Kiraz Ağacı hatasını anladı, af diledi,
Yüce gönüllü Çam, onu teselli etti,
“Üzülme,” dedi, her mevsim başka güzel,
Her canlı kendince özel.
Birbirimize benzeseydik, ormanın olurdu ne rengi ne tadı
Farklılıklarımız bizi güzel yapan,
Ama gurura, kibre kapılmadan.
Ormanda kardeşçe yaşamalı.
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O gün hava çok güzeldi, yorucu geçen kış mevsimi bitmiş, baharın ilk gün-
leri başlamıştı. Güneş, ağaçları, çiçekleri ışıl ışıl parlatıyordu, caddeler cıvıl 
cıvıldı. Su, bahar geldiği için çok mutluydu, sütünden bir yudum aldı, başını 
çevirip masmavi gökyüzüne baktı. Annesi, komşuları Jale Hanım’ı görünce 
durup konuşmaya başlamıştı. Su, etrafına bakındı, süt kutusunu salladı, bit-
mişti, çöpe atmaya çalıştı, kutu yere düştü...

 “Ben çöp değilim! Ben çöp değilim!” dedi kutu ama kimseler bunu duyma-
dı.

Su, eğildi, kutuyu yerden aldı, sağını solunu inceledi.
“Seni çöpe atmıyorum güzel kutucuk!” dedi, gözü annesindeydi, kutuyu sil-

di, cebine koydu, annesinin yanına döndü, son sözlerini söyleyen büyükleri 
merakla dinledi...

Su hem yürüdü hem de cebindeki kutuyla neler yapabileceğini düşündü. 
Su altı yaşında, düş kurmayı çok seven bir çocuktu, sevdiği şarkıları söyleye 
söyleye yürüdüler.

Eve varır varmaz hemen banyoya koştu, elini, yüzünü köpürterek yıkadı, 
cebindeki kutuyu sildi, temizleyip oyuncak kedisinin yanına koydu. Kıyafet-
lerini değiştirdi. Su oyuncaklarını başka severdi, onlarla arkadaşlık etmeye, 

BEN ÇÖP DEĞİLİM 
Uğraş ABANOZ
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konuşmaya bayılırdı. Bazen kedisiyle, bazen de filiyle uzun uzun sohbetler 
ederdi. Soluklandıktan sonra kenara bıraktığı kutuyu eline alıp önce onu 
penceresinde menekşeler olan bir eve dönüştürdü, içine de oyuncak bebekle-
rini koydu, bebeklere yemekler pişirdi. “Pırasa, köfte, pilav yaptım çocuklar!” 
diye seslendi, “Hadi artık gelin, bakın evimiz ne kadar güzel!” Kutu o kadar 
mutluydu ki... 

“Bu tatlı kız,” dedi kutu, “sanki benim içimden geçenleri söylüyor!”
Sonra Su, bebeklerini evin bahçesine çıkardı.
“Bahçemizde biraz güneşlenelim mi tatlişler, hem güneş D vitamini kayna-

ğıdır, gelin bakalım şöyle çimenlere!” dedi.
Kutu, ev olduğu için çok mutluydu, parladıkça parladı. Su, kedisini eline 

alıp bebeklerini kenara koydu, yeşil benekli kediciğin sırtını okşadı.
“Gel bakalım pisicik!” dedi, “Sen çok mu acıktın?”
Kutuyu mama kabı yapıp yeşil oyuncak kedinin önüne koydu.
“Sütünü iç bakalım pisicik, sana çok güzel sütley aldım, iç bakalım, canım 

kediciğim!” dedi.
Yeşil oyuncak kedi kutudan süt içti, bebekler kenarda tekrar oynamak için 

bekliyordu. Bütün oyuncaklar bu güzel kutuyla oynamak için sabırsızlanıyor-
du. Kutu, çok çok çok mutluydu!
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“Ben çöp değilim, demiştim!” diye mırıldandı.
Su pencereden baktı, güneşin odada bıraktığı sarı lekeye dalıp gitti, turuncu 

filini eline alıp güzel düşlere daldı. Uçmaya başladı, kışın hayal ettiği yerlerde 
uçuyordu. Her yere yukarıdan bakmak ne kadar güzel!” dedi. “A! İşte bizim 
ev!”

“Su! Kızım, yemeğini ne zaman yemek istersin?” diye seslendi mutfaktan 
annesi.

“Şimdi oyun oynuyorum, birazdan yesem olur mu?” diye cevap verdi Su.
Annesi, “Olur kızım,” dedi.
Gökyüzünden odasına yumuşak bir iniş yaptı Su, biraz düşünüp parmağını 

şıklattı...
“Binin bakalım tekneme!” dedi, “Balıklayın dünyasına gidiyoruz, benim 

teknem güçlüdür, dalgaları aşar, Kaptan Su ve arkadaşları geliyor. Hey kedi-
cik, sen ne arıyorsun orada, çabuk in bakalım o yelkenin tepesinden, rüzgâ-
rımızı kesiyorsun, miyavvvv! Oo, ne çok balık varmış buyada, mis gibi deniz 
koktu!”

Su hayallerden döndü, kutu ona çok güzel düşler kurma fırsatı vermişti, 
aklına ne güzel fikirler geliyordu böyle...

Su anaokulu öğretmenini çok seviyordu, hemen kutuyu eline aldı, kalem-
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leri içine doldurup masanın üstüne koydu, elleri önlüğün cebinde, tahtanın 
önüne geçti.

“Susun bakalım çocuklar!” dedi, “Eğer uslu durursanız, size masal anlatırım. 
Şiir, canım, hadi kalk bakalım, bana şu güzel kalem kutusundan bir kalem ge-
tir! Aferin sana Şiir, ona kadar say bakalım kuzucuğum! Aferin evladım, ne 
güzel öğrenmişsin, aileni kutlarım, oturabilirsin. Peki, sen gel bakalım Zehra, 
şu kalem kutusunu görüyor musun? Evet canım o, onun içinden sevdiğin bir 
kalemi alıp yanıma gelir misin? Aferin! Peki söyle bakalım Zehra, en sevdiğin 
renk nedir? Demek mavi! Aaaaa! Biliyor musun Zehra, ben de maviyi çok se-
verim. Gök mavidir, deniz mavidir, mavi sonsuzluktur biliyor musun Zehra? 
Peki! Emir, Gözde siz söyleyin bakalım, filler nerede yaşar, evet çocuklar çok 
haklısınız Afrika’da yaşaaaar!”

Su, öğretmencilik oyununa bir süre daha devam etti, kutuya baktı.
“Sende” dedi, “tuhaf bir sevimlilik var tatlı kutucuk, bundan sonra hep se-

ninle oynayacağım.”
Kutu parladı, tatlı kızın odasını, oyuncaklarını, küçük şeylerden mutlu ol-

masını, annesiyle kibar konuşmasını, oyuncaklarıyla kurduğu hayalleri öyle 
sevmişti ki...

“Maviyi de ne güzel anlattı öyle,” dedi, “ismine bayıldım. Su çok tatlı bir kız, 
çok güzel bir çocuk. İyi ki beni atmadı, iyi ki onu tanımışım!”

Su kutuyla biraz daha oynadı, sonra annesi “Canım kızım yemek hazır!” 
diye seslendi. Su, kutuyu nazikçe yere bıraktı.

“Hemen geliyorum canım anneciğim,” dedi, arkasına döndü, kediye, file, 
kutuya göz kırptı...        
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Ali gece uyandı, çok susamıştı. Annesi her zaman başucuna bir bardak su koyardı. Ama 
bu kez su yoktu. Annesi unutmuş olmalıydı. “Anne,” diye yavaşça seslendi. Annesi uyu-
yordu. O yüzden Ali’nin azıcık çıkan sesini duyamadı. Ali etrafına baktı. Dışarıdan bir 
ağacın dalı tam da karşı duvara vuruyordu. Gölgesi farklı bir şekil yapmıştı duvarda. He-
men gözlerini kapattı. Yorganın altına girdi. Etrafı dinledi. Ses yoktu. Yavaşça kafasını 
yorganın altından çıkardı. 

O sırada dışarıda hafif bir rüzgâr çıktı. Dallar sallanmaya başladı. Ağaçların gölgesi de 
duvarda sallanmaya başladı. Ali tekrar yorganın altına girdi. Yorganın altından hızlıca çı-
kıp annesinin yanına gitmeyi düşündü ama sonra vazgeçti. Ya duvardaki dallar kendisini 
yakalarsa? Yorganı elleriyle sıktı, iyice üstüne çekti. Tam o sırada yorgandan “poff” diye 
bir ses geldi. “Canımı yakıyorsun,” dedi aynı ses. Ali şaşkınlıkla yorganı üzerinden attı. 
Çünkü bu ses korkutucu değil, komikti. Bir anda korkusu geçti. Etrafına baktı ama kim-
seyi göremedi. Tam o sırada yorganın nevresiminden bir ses geldi.

 “Buradayım şaşkın şey.” 
Ali sonunda gördü onu. En sevdiği nevresimin deseni olan sevimli ceylan değil miydi o? 

Nasıl olmuştu da canlanmıştı? 
“Seni korkutmadım umarım.”
Ali büyümüş, şaşkın gözlerle ceylana bakıyordu. “Ama, ama sen nasıl canlandın?” deyi-

verdi. Bütün korkusu bir anda geçmişti. 
“Sen duvardaki gölgeden korktun diye canlandım. Senin tekrar uyuman için sana bir 

masal anlatacağım.” 

MİNİK CEYLAN 
YORGAN ÜLKESİNDE

Banu BOZDEMİR
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Ali masal dinlemeyi çok severdi, o yüzden sevinçle ellerini çırptı. “Gerçekten mi?” diye 
sordu.

 Ceylan koca gözleriyle baktı Ali’ye. Sonra “evet” anlamında kafasını salladı. 
 “Sen hep burada mıydın? Geçen gece de uyandım ama sen gelmedin?” 
 “Annen gelmişti ya,” dedi ceylan gözlerini loş odada gezdirerek... 
 Duvara yansıyan dallar hâlâ oradaydı.  Zıplayarak duvara gitti. Ali yatağının içine rahat-

ça yerleşti. Ceylan’ı izlemeye başladı. Ceylan sallanan dalların önüne geçti. Dallar onun 
üstüne yansıdı. Ceylan oynayan desenlere dokunmaya çalıştı ama olmadı. 

 “Gördün mü bak. Dallar hiçbir şey yapmıyorlar. Hem bunlar bir gölge,” dedi.
 Ali de kalktı yatağından. Koşarak duvarın önüne gitti. Dalların gölgeleri üzerinde oynu-

yordu. Rüzgâr bir o yana bir bu yana esiyordu. Sanki dallar Ali’nin üstünde dans ediyordu. 
Ali korkacak bir şey olmadığını anladı. Dallarla biraz dans ettikten sonra yatağına döndü. 
Ceylan da arkasından yorganın üstüne zıpladı. Ali ceylana dikkatle baktı. Tıpkı çizgi film-
lerde gördüğü gibiydi. İncecik bacakları vardı ama gözleri kocamandı. Sırtı küçük benek-
lerle doluydu. O yüzden ona koca benek ismini takmaya karar verdi. 

“Senin ismin koca benek olsun mu?” diye sordu ceylana. 
 O da zıplayarak kafasını salladı. “Benim adım koca benek, benim adım koca benek,” 

diye odada dolaşmaya başladı. Ali çok mutluydu ama ertesi gün okula gidecekti, o yüzden 
bir an önce uyumalıydı. 
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 “Ama benim artık uyumam lazım. Yarın okula gideceğim,” dedi Ali. 
 Ceylan koşarak yorganın üzerine atladı. “Tamam sana masal anlatacağım, ister misin?” 

diye tekrar sordu. 
 Ali gözlerini kapatıp “Dinliyorum,” dedi. 
Minik ceylan yorganın üzerine kıvrıldı. 

“Buradan çok çok uzaklarda bir ceylan ülkesi varmış,” dedi. Ali gözlerini hızla açtı ve 
gülerek sordu: “Yoksa kendi ülkeni mi anlatacaksın? Senin ülken bir masal ülkesi mi 
yoksa?”

 “Ama sen böyle soru sorarsan anlatamam ki,” diye yüzünü astı koca benek. 
 Ali tamam deyip tekrar gözlerini sımsıkı kapattı. Ceylan tekrar anlatmaya başladı. 
“Ceylan ülkesinde herkesin bir görevi varmış. Ama görevleri başka başka yerlerdeymiş. 

En çok da insanlar ülkesine gidiyorlarmış. Bir gün ülkeye insanlar ülkesinden bir istek 
gelmiş. Hayvanat bahçesi için bir ceylana ihtiyacımız var, demişler. Kimse hayvanat bah-
çesi için insanlar ülkesine gitmek istemiyormuş. Çünkü uzun bir zaman orada bir bahçe-
nin içinde kapalı kalıyorlarmış. Kimse gitmek istemeyince kura çekilmiş. Kurada pembe 
kart Uzun Burun’a çıkmış. O yüzden hayvanat bahçesine o gitmek zorunda kalmış. Arka-
daşları bir sürü onu seven çocukla tanışacağını söyleyip onu teselli etmişler.”

 “Ertesi gün başka bir istek daha gelmiş. Çocukların defter kaplarındaki resimler için 
ceylan gerekiyormuş. Bu sefer çekik gözlü ceylanı göndermişler. Ceylan Ülkesinde kitap 
kapları eskiyince tekrar geri dönecekmiş.” 

Ali o sırada gözlerini açtı. “Seni de benim yorganım için mi istediler yoksa?” diye sordu. 
Koca benek gülümsedi. Kafasını salladı. Anlatmaya devam etti. “Ben de insanlar ülkesi-

ne gitmek istiyordum. Ama ne olarak gideceğimi bilmiyordum. Önce çikolatalı pastanın 
üstündeki süs olarak gitmek istedim. Ama sonra hemen vazgeçtim. Çocuklar beni hemen 
yiyeceklerdi. Ben de çabucak ceylan ülkesine dönmek zorunda kalacaktım. Bir sonraki 
görev için bir yıl beklemek zorunda kalacaktım. O yüzden insanların yaptıkları bir doğa 
resmindeki ceylan olmayı istedim. Ama orada kalırsam bir daha ceylan ülkesine asla dö-
nemeyebilirdim. Yıllarca bir duvarda asılı kalabilirdim.”

 “Bir gün arkadaşım Obur Ceylan’la en yükseğe zıplama oyunu oynarken beni çağırdılar. 
İnsanlar ülkesinden yeni bir istek gelmişti. Çocuk yorganları için ceylan deseni kullanma-
ya karar vermişler. Bu iş için de beni seçmişlerdi.”

“Bir yorganda ceylan deseni olmanın nasıl olduğunu düşündüm bütün gece. Arada sıra-
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da yıkanacaktım. Bütün gün serbesttim. Sonra minik çocuğun üzerini örtecektim. O bana 
sarılacaktı. Üşüdüğünde ya da korktuğunda daha fazla sarılacaktı. Fena bir görev değildi.” 

Sonra bir sır verircesine sesini iyice kıstı: 
“Aslında konuşmamız, canlanmamız yasak ama sen korkunca dayanamadım.” 
 Ali yine gözlerini açtı. 
 “Vayy be! Bu çok heyecanlı bir masal ama…” dedi.
 “Ama bunu kimseye anlatmaman lazım,” dedi Koca Benek. “Birileri duyarsa beni he-

men Ceylanlar ülkesine geri çağırırlar.” 
 Oysa Ali bu güzel olayı arkadaşlarıyla paylaşmak için can atıyordu. Bütün arkadaşları 

şaşkınlıktan küçük dillerini yutabilirdi.  Ama bu koca benekle aralarında sır olarak kal-
malıydı… 

 “Yani sen gidersen yorganım ceylansız mı kalacak?” diye sordu Ali. 
 Ceylan “evet” anlamında kafasını salladı. 
 “O zaman kimseye anlatmam. Bu ikimizin sırrı olarak kalsın,” dedi Ali.
 “Hadi bakalım şimdi uyuma vakti,” dedi koca benek. 
“Sen de uyuyacak mısın?” diye sordu Ali. 
 Koca benek “Evet,” dedi. İkisi beraber gözlerini kapattılar. Duvara vuran gölgeler dans 

etmeye devam ediyordu. 
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KÜÇÜK EJDERHA’NIN 
SÜT DİŞİ

Arzu KAYA

Bir akşam Küçük Ejderha erkenden uyumaya karar vermiş. Ama annesi sütünü içmeden 
uyuyamayacağını söylemiş. Bir bardak sütü yatağın başucundaki etajerin üzerine bırakıp 
çıkmış. Küçük Ejderha süte uzanayım derken elini bardağa çarpmış, bardak yere düşmüş, 
süt dökülmüş… Küçük Ejderha, yerde giderek göllenen süte bakmış. Süt yayıldıkça yayıl-
mış. Sanki yerdeki süt bardaktan dökülen sütten çokmuş… Yatağın altına dolmuş süt, az 
sonra da tüm odayı kaplamış. Küçük Ejderha ne yapacağını şaşırmış. Odayı dolduran süt 
denizinin üstünde yatağı yüzmeye başlamış… Oda geniş olduğu için, yatağının kenarın-
dan kollarını uzatıp kolları iki kürekmiş gibi yatağa dilediği gibi yön verebiliyormuş. Bir 
an “Pencereye doğru yüzdürsem,” diye düşünmüş. Ve bunu hemen yapmış. Pencereyi aç-
mış. Yatak pencereden çıkmış. Meğer sokaklar da bardaktan boşalırcasına yağan yağmurla 
doluymuş. Bu yüzden yüzmesi zor olmamış. Yatağın kenarına biriken bir bardaklık sütü 
içmiş… Böylece o geceki sütünü içmeyi de ihmal etmemiş olmuş. Yataktan çıkıp kulaç 
attığını, sokaklarda yüzerek gezdiğini görmeye başladığında bunun bir rüya olduğunu 
anlamış. Işığı kapatmış, yatağına girmiş. Az önce içtiği süt öyle lezzetliymiş ki sanki sütü 
içince tüm dünya ile bütünleşmiş. Rüyasında gene sabah kalkıp okula gitmesi gereken sı-
radan bir çocukmuş. Bir ejderha işte canım. Önden sağ tarafta yedi yaş dişi sallanan. Diğer 
rüya mı… O süt rüyasıymış. 

Annesine demiş ki “Anneciğim ben sütümde bir rüya gördüm.”
Annesi de “Gene sözcükleri karıştırıyorsun kuzucuğum, insan nasıl sütünde bir rüya 

görür. Düşünde, düşünde o…”
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Küçük Ejderha gülmüş. “Asıl sen her şeyi karıştırıyorsun. Öncelikle ben bir insan deği-
lim. Hem sonra, ‘düşle rüya aynı şey…’”

“Öyle mi?” demiş annesi de “Söyle bakalım o zaman, insan nasıl düş kurabiliyor da rüya 
kuramıyor?”

“Hım şu mesele,” demiş Küçük Ejderha, ilkokul birinci sınıf bilgilerinin tümünü kulla-
narak.

“Bu yetişkinlerin her zaman haklı olması ne kadar da can sıkıcı, az kalsın terliyordum… 
Ne zaman zor bir soruyla karşılaşsam terlerim… Evet annem haklı,” demiş içinden. “Sa-
nırım ben sütte yüzmekle ilgili hayal kurdum. Düşle hayal aynı şey. Sanırım şöyle bir şey. 
Süt de sıvı ama su değil. Rüya da düş ama hayal değil…”

“Anneciğim düşündüm ve ne demek istediğini anladım,” demiş bizim ejderha. 
Annesi de “Tamam, öykümüzü yazan yazar yoruldu. O bir insan ama aynı zamanda bizi 

düşünebildiği için bir ejderha…”
Küçük Ejderha var olmadığının, yalnızca bir yazarın düşünde olduğunun üzüntüsüyle 

annesine sarılmış. Tam olarak hayal kırıklığı değilmiş yaşadığı… Annesi, “Sütte bir daha 
yüzemeyeceğim diye üzülme kuzucuğum. Bu öyküyü ne zaman bir çocuk okusa onun 
düş gücüyle yüzeceksin,” demiş. Yazar anneye sevgiyle gülümsemek istediğini göstermek 
için, bu hikâyeyi yazdığı bu sıcak yaz gününde buraya bir şemsiye koymuş. Anne ejderha 
ve Küçük Ejderha’nın sığabileceği kadar büyük bir şemsiye: ŞEMSİYE. O sırada Küçük 
Ejderha’nın yedi yaş dişi düşmüş. Yazar bunu da yazmadan son noktayı koyamazmış. 
“KÜÇÜK EJDERHA’NIN SÜT DİŞİ” Evet, evet, başlık bu olabilirmiş. Ya da “KÜÇÜK EJ-
DERHA’NIN SÜT DÜŞÜ” Evet bu daha iyiymiş. 

Sen karar ver bu hikâyeyi okuyan tatlı çocuk…

38 
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ZOİ İLE HAYVANLAR 
ÂLEMİ

FİL
Songül BOZACI

Merhaba arkadaşlar benim adım Zoi. Bundan sonra sizinle her buluşmamızda 
size sevdiğim hayvanlar hakkında bilgiler vereceğim. Bazen ben bunu nasıl bil-
miyorum diye şaşırıp kalacaksınız.

Ben oldukça meraklı bir çocuğum. 
Çoğu zaman belgesel izlerken, araş-
tırma kitapları okurken hayalimde 
dünyanın birçok yerine seyahat etme 
fırsatım oluyor. Tabii bazen de ger-
çekten seyahat ediyorum. Ailem se-
yahat etmeyi yeni yerler görmeyi çok 
seviyor. Filler ile Afrika seyahatimiz-
de tanışmıştık. Öğrendiklerimi size 
de anlatmak isterim.

Öncelikle şunu söylemeliyim filler 
dünyanın en büyük kara hayvanları 
olarak kabul ediliyor. Çünkü bir ta-
nesinin boyu üç metreden bile uzun 
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olabiliyor. Ağırlığı ise altı ton civarında 
olabiliyormuş. Sanırım bunu hesapla-
mak için benden yüzlerce olması gere-
kiyor. Afrika fili ve Asya fili olmak üzere 
iki farklı cinsi olduğunu öğrendim. Be-
nim gördüklerim Afrika filleri, oldukça 
büyük fakat bir o kadar da sosyallerdi. 
Yaşlı fillere oldukça kıymet verdiklerini 
öğrendim. Çünkü fillerin hafızaları ina-
nılmazmış. Hayvanlar âlemindeki en 
büyük beyne sahip oldukları söyleni-
yor. Gördükleri insanları hiçbir zaman 
unutmuyorlarmış. Bundan dolayı ba-
zen kaçak avcıları gördüklerinde onlara 
saldırabiliyorlar. Çünkü ailelerinden ya 
da sürülerinden birine zarar verdikleri-
ni hatırlıyorlar. 

En sevdiğim özellikleri ise hortumları ile yaptıkları şeyler. Bazen o hortum-
larını suyun altında havasız kalmamak için şnorkel gibi kullanıyorlar. Çoğu 
zamanda birbirlerine su atarak suyun içinde eğleniyorlar. Çok iyi yüzücü ol-
duklarına şahit oldum bu arada. Kocaman, devasa cüsseleri ile oldukça iyi yü-
züyorlardı. Hortumları ile küçük yiyecekleri toplayabiliyorlar. Filler otçul hay-
vanlar ve genellikle suya yakın yerde yaşamayı tercih ediyorlar. 

Beni en şaşırtan detay ise güneş yanığından korunmak için suya girdiklerinde 
üzerlerine çamur sıvamaları. Hatta yetişkin filler daha küçük fillerin üzerine 
toprak tozu serpiyorlar güneşin zararlı ışınlarından korunmaları için. 

Bir yetişkin filin günde tam tamına 70 kg civarında kaka yaptığını duyduğum-
da çok ama çok şaşırmıştım. Sonra çok ağır oldukları için her bastıkları yerde 
neredeyse 40-50 cm genişliğinde ayak izi bırakıyorlar. 

Eski dönemlerde soyu tükenen Mamut cinsi filler varmış. Şimdi sadece bildi-
ğimiz Asya ve Afrika filleri yaşıyor dünyamızda. Onların da soyunun tükenme-
mesi için her zaman hayvan haklarına saygı göstermeyi unutanlara hatırlatalım 
arkadaşlar. 
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Ayşe YAZAROYUNKURDU
Merhaba,
Yaz aylarında zevkle oynanacak bir oyun seçtik bu sayıda. Yaratıcılığı ve eğlenceyi 

besleyen bu oyunu severek oynamanızı diliyoruz.

Ayakkabı Saklama Oyunu
Nerede oynanır?: Sokak, park, okul bahçesi gibi açık alanlarda
Neler gerekir?: Bir çift ayakkabı, sivri uçlu  sopa ya da tebeşir, taş 
Kimler oynar?: Kız erkek birlikte oynar.
Kaç kişi oynar?: En az beş kişi
Nasıl oynanır?: Oynanan yerin durumuna göre sopayla ya da tebeşirle yere geniş bir daire çizi-

lir ya da taşlarla daire şeklinde ev yapılır. Oyuna başlamadan önce ebe seçimi yapılır. Oyuncuların 
kendi aralarında anlaşarak seçtikleri ebe, tekerleme yoluyla da seçilebilir. Bu tekerleme şöyledir:

Çık çıkalım çayıra
Yem verelim ördeğe
Ördek yemini yemeden
Ciyak miyak demeden
Hakkudu hukkudu
Çıktım çıkardım
Ki-mi çı-kar-dın
Ardından tüm oyuncular, 

kendilerine ait birer çift ayakka-
bıyı, çizilen daireye veya taşlar-
dan oluşturulan eve koyarlar. 
Ardından ebe, evdeki ayakka-
bıları alarak çeşitli yerlere sak-
lar. Bu sırada diğer oyuncular 
ebeye bakmazlar. Ebe, bütün 
ayakkabıları sakladıktan sonra 
oyuncular ayakkabılarını tek ayak üzerinde bulmaya çalışırlar. Oyun böyle devam ederken 
ayakkabısını ilk bulan ve daire veya eve ilk getiren oyuncu, oyunu kazanır ve bir sonraki oyun 
için ebe olma hakkına sahip olur.

Oyunda önemli olan bir nokta ise şudur: Ayakkabısını arayan oyunculardan herhangi biri, 
bir başkasının ayakkabısını bulduğu takdirde, onu hemen daha uzağa atar ki kendisi daha 
fazla zaman kazanarak oyunun galibi olma şansını artırsın.

Ayakkabısını en son bulana, oyunu eğlenceli hâle getirmek amacıyla ebenin belirleyeceği 
bir ceza verilir. Bu cezalar hayvan taklidi yapma, ayakkabı ya da hırkayı ters giyme, söylenen 
bir cümleyi tersten söyleme olabileceği gibi ebenin yaptığı bir hareketi tekrarlama da olabilir. 
Ebenin yaratıcılığına bağlı olarak eğlenceyi artıran cezalar verilebilir.
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Kar Tanesi gökyüzünden yavaşça süzüldü. Etrafındaki arkadaşlarına baktı. 
Onlar da gökyüzünden yere doğru iniyorlardı. Belli ki hepsi de aynı yere dü-
şecekti. Sevinçle arkadaşlarına seslendi,

“Yere inince aynı yerde olacağız. Yaşasıııın!” Onlar da Kar Tanesi’nin sevin-
cine ortak oldu. Kim bilir indikleri yerde onları neler bekliyordu. Birden bir 
rüzgâr esmeye başladı. Öyle hızlı esti ki, Kar Tanesi uçtu, uçtu…

Rüzgâr durduğunda etrafına bakındı. Evet, evet yere inmişti ama etrafında 
tanıdığı kimse yoktu. Herkes nereye gitmişti? Etrafındakiler de kimdi? Bir 
köpeğin havlayarak geldiğini gördü. Köpek geldi ve tam karşısında durdu. 
Öyle kötü havlıyordu ki Kar Tanesi korktu. 

Oradan kurtulmak, kaçmak istedi. Köpeği görmemek için korku içinde göz-
lerini kapattı. Gözlerini yeniden açtığında korkudan kalbi duracaktı. Köpek 
koca patisini kaldırmış, Kar Tanesi’ni ezmek üzereydi. Kar Tanesi korku için-
de gözlerini bir kez daha kapattı. Birazdan ezilecek ve her şey bitecekti. 

Hiç düşünmediği bir şey oldu. Bir rüzgâr öyle hızlı esti ki… Kar Tanesi göz-
lerini açtığında köpek çok aşağılardaydı. Kar Tanesi rüzgâra seslendi,

“Beni nereye götürüyorsun?” Rüzgârdan hiç ses gelmedi. Kar Tanesi, 
“Beni arkadaşlarıma götür, korkuyorum!” dedi. 

KAR TANESİ, 
RÜZGÂR VE AĞAÇ

Buket ÇETİN
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Rüzgâr, “Arkadaşların mı? Onları bulmam imkânsız. Hiç-
bir şey geri dönmez! Hep ileri doğru akar!” dedi. Ne demek 
istemişti? Kar Tanesi hiçbir şey anlamadı. 

“Neden öyle söyledin? Anlamıyorum,” dedi. Rüzgâr Kar 
Tanesi’ni uçurdu, uçurdu…

Kocaman bir ağacın, kuru bir dalına kondurdu. Kar Ta-
nesi,

“Beni neden buraya getirdin?” diye sordu. Rüzgâr, ağa-
cın etrafında hızla dolandı. Uzaklaşıp giderken derinlerden 
sesi duyuldu,

“Bekle, zamanla her şeyi anlayacaksın!” Kar Tanesi etra-
fına baktı, baktı… Derin bir uykuda uyumakta olan ağaca 
seslendi,

“Uyan!” Her yana kar yağmaya devam etti. Kar Tanesi de-
rin bir sessizlik buldu. Bir kere daha seslendi,

“Uyan, çok korkuyorum!” İşte o an Ağaç’ın titrediğini his-
setti. Ağaç bir an gözlerini açtı. Dalında duran küçücük kar 
tanesine baktı. Ama mevsim kıştı. Kış mevsiminde ağaçlar 
uyurdu. Ağaç’ın bütün bedeni o derin uykuya daldı. 

Kar Tanesi olanları görmüştü. Yeryüzünde ilk kez, kışın 
ortasında, koca bir ağaç, dalındaki minicik Kar Tanesi için 

gözlerini açtı. Kar Tanesi öyle heyecan-
landı ki…

“Biliyorum, beni duyuyorsun!” dedi. 
Bir anda sevinçle, coşkuyla doldu. Ba-
şından geçenleri hızlı hızlı anlatmaya 
başladı.
“Benim arkadaşlarım vardı,” dedi. 

43 
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Birlikte gökyüzünden süzülmeye başladık. Bir-
likte olacaktık. Bir rüzgâr esti, beni onlardan 
ayırdı. Bir köpeğin karşısına çıkardı. Öyle çok 
korktum ki, neredeyse her şey bitecekti!”  Kar 
Tanesi kış boyu Ağaç’a anlattı. Sevgiyi, korkuyu, 
umudu, öfkeyi anlattı; ağaçla yaşadı. 

Bir gün yeryüzü bahara uyandı. Gökyüzünde 
koca bir güneş belirdi. Bahara uyanan tüm yer-
yüzü gibi, ağaç da usulca gözlerini açtı. Kar ta-
nesi o an coşkuyla bağırdı,

“Biliyordum, beni duyacağını biliyordum, bir 
gün uyanacağını, bana dost olacağını biliyor-
dum!” Ağaç sustu. Uzaklardan çağıldayarak 
akan suların sesleri duyuldu. Ilık bir rüzgâr esti 
ağacın bahara uyanan dallarında. Kar Tanesi o 
an anladı ne olacağını,

“Hayır, hayır, gitmek istemiyorum, bırakma 
beni!” diye bağırdı ağaca. Ağaç bir kez daha sus-
tu. Kar Tanesi gözündeki yaşlarla eriyerek sü-
züldü ağacın dalından. Az ileride, toprağın için-
de duran bir tomurcuğa doğru yol aldı. 

Aradan günler geçti, Kar Tanesi kıpkırmızı, ya-
şam dolu bir çiçek oldu. İşte o an anladı; Rüz-
gâr’ın neden “bekle” dediğini, Ağaç’ın neden 
sustuğunu, ayrılığın neden olduğunu. 

44 
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ALFABETİK ANNE ŞİİRİ
Havva YILMAZ

............ .................
ALFABETİK ANNE ŞİİRİ

Annemin saçları usulca dalgalanıyor
Bulut gizliden seyrediyor
Camdan bir açıklıktan
Çiçek de katılıyor seyre
Dalgalanan saçlarını annemin
Erkenden ve en uçlardan
Fena baharları uyandırıyor

Geceyi de almış bağlamış saçlarına
Hediye diye vermiş olmalı gökyüzü
İklimden hisli ve tatlı bir rüzgârı

Ilık ve kendinden çoğaltır baharı
Japon çiçeklerinin öptüğü
Küçük parmaklarıyla
Leke tutmaz düşleri çoğaltır

Mavisini böyle kolay vermez gökyüzü
Nasıl olduysa cömert sunmuş 
O mahzun bakışlı gözlerine
Örtüyor rengi hayatın kırgınlıklarını
Pınarların da akmaya başlıyor
Rüyanın kahkahaları

Sonra kim düşünür ki
Şaşırtır kuşlara mevsimi
Takvimden aldığı günleri
Uzaklara uzaklara dağıtır
Üstünde güllü dallı elbisesiyle
Vaktini şaşırtır çiçeklere
Yüzünde ilk günün aşkıyla
Zor günleri devirmiştir
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SENDEN 
ÖNCE 
ANADOLU

Demet EKMEKÇİOĞLU

GÖBEKLİTEPE

Merhaba benim adım Arke. Annem, babam arkeolog. Bu yüzden bu adı ver-
mişler bana. Bu da arkadaşım Loji. Ailemin hediyesi. Paketini açtığımda sıra-
dan bir oyuncak diye düşünmüştüm. Yanıldığımı kısa bir süre sonra anladım. 
Kendisi tarihteki her şeyi bilen bir robot. Bu yüzden ona Loji adını verdim. O 
kadar eğlenceli ki en yakın arkadaşım oldu. Ailemle sürekli farklı yerlere ka-
zılara gidiyoruz. Senden önce Anadolu’da hangi uygarlıklar vardı öğrenmek 
istersen bizi takip et. Bu sefer yolculuğumuz Göbeklitepe’ye.

Yol boyunca meraktan yerimde duramadım. Buranın tarihin en eski anıtsal 
yapısı olduğunu öğrendiğimden beri heyecanımı yenemiyorum. Düşünebi-
liyor musunuz Mısır Piramitlerinden bile 7500 yıl daha eskiymiş. Uzun bir 
yolculuk sonunda Göbeklitepe’ye vardığımızda çok şaşırdım. Pek çok ören 
yerine gitmiştim ama burası kadar kalabalık bir yer ilk kez görüyordum. Loji 
elimdeydi, o buranın neden bu kadar kalabalık olduğunu kesin bilirdi. Düğ-
mesine basıp onu açtım. Hemen konum taraması yaptı. Kafasını üç yüz altmış 
derece döndürdü. Önce aşağı baktı, sonra yukarı ve anlatmaya başladı.

“Şu anda Şanlıurfa’nın Örencik köyü yakınlarında Göbeklitepe’deyiz. Tari-
hin bilinen ilk ve en büyük tapınağı. Günümüzden on iki bin yıl önce avcı 
– toplayıcı gruplar ilk kez kalabalık ve sistemli bir şekilde burada çalışmış ve 
burayı inşa etmiş. Tarihin bilinen gerçeklerini alt üst eden buluntular ortaya 
çıkmış. Sadece Türkiye için değil tüm dünya için önemli bir arkeolojik alan. 
Bu nedenle 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine alınmış-
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tır. Burası bulunmadan önce insanların tarımı öğrenerek yerleşik hayata geç-
tiği ancak bundan sonra anıtsal yapılar yaptığı düşünülüyordu. Göbeklitepe 
buluntuları bu görüşü değiştirdi. Tarımın ilk burada yapıldığı düşünülüyor. 
Bunu kazılardan çıkarılan büyük kaplardaki buğday kalıntılarından anlıyo-
ruz.”

“Şimdi anladım kalabalığın sebebini Loji. Göbeğin tepesine çıkıp bakalım 
neler varmış,” diyerek uzun, tahta yoldan koşarak tepeye tırmandım. Göbek-
litepe bölgenin en yüksek noktasına inşa edilmiş. Kazı alanı ve buluntular 
kocaman bir çukurun içindeymiş gibi. En dikkat çeken şey T biçimli devasa 
dikilitaşlardı. Dikilitaşlar üzerindeki hayvan figürlerini görünce Loji’ye sor-
madan edemedim.

“Loji, dikilitaşlar üzerinde hangi hayvan figürleri var?”
“Boğa, yılan, tilki, yaban domuzu, aslan, turna, 

yaban ördeği gibi hayvanlar var.”
“Neden birer muhafız gibi resmedilmiş acaba bu 

hayvanlar. Buranın yapılış amacı bu figürlerde sak-
lı bence.”

“Bu tasvirlerin buraya gelen farklı kabilelerin 
sembolü olduğunu düşünülüyor. Bir diğer düşün-
ce de hayvanların güç-
lerine sahip olma isteği. 
İnsanlar hayvanları res-
mederek güçlerinin ken-
dilerine geçeceğine inan-
mışlar Arke.”

“Ben olsam güçlü ve 
korkusuz olmak ister, as-
lan resmederdim. Burada 
bulunan en önemli şey 
bu dikilitaşlar mı Loji?”

“Bir de kayıp heykel 
var.”

“Nasıl kayıp Loji, ne 

47 
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zaman kaybolmuş?”
“2010 yılında, yaklaşık 40 cm uzunluğunda, 25-30 kg ağırlığında insan başlı 

bir heykel bulunmuş. Ancak bulunduktan sonra esrarengiz bir şekilde orta-
dan kaybolmuş. Hâlâ kayıp. Pek çok eser gibi kaçırılmış olabilir.”

“İnanamıyorum Loji bu kadar önemli bir heykel nasıl kaybolur? Bunu anne-
me sormalıyım,” diyerek annemi aramaya başladım. Annemin yeni kazı alanı-
na gittiğini öğrenince o tarafa doğru yürüdüm. Bir yandan heykeli kim, neden 
çalmış diye düşünürken bir yandan da düşmemek için yere bakarak yürüyor-
dum. Toprakta bir sürü delik vardı. Delikleri takip etmeye başladım. Bir anda 
bu delikleri tarihi eser kaçakçılarının açmış olabileceği aklıma geldi. Koşarak 
annemin yanına gittim. “Heykeli çalmışlar anne, diğerlerini de çalacaklar! 
Çabuk gel,” diyerek annemi kolundan çeke çeke deliklerin başına getirdim. 
Annemin “Dur Arke, sakin ol,” demesini dinlemedim. Deliklerin başına gel-
diğimizde nefes nefes olduğumdan sadece “İşte burası,” diyebildim. Annem 
gülümseyerek saçımı okşadı. “Bunlar sadece köstebek çukuru Arke,” derken 
deliklerin birinden bir köstebek kafasını uzatıp geri kaçtı. Bir anda kıpkır-
mızı olduğumu hissettim. Utançla 
yere oturdum. Annem de yanıma 
oturup köstebek deliklerini, kay-
bolan heykeli, tarihi eser kaçakçı-
larını anlattı. Annem işinin 
başına dönerken 
Loji’nin de şar-
jı bitmişti. Ben 
de sorularımla 
baş başa kal-
mıştım.

Yeni bir ma-
cerada buluş-
mak üzere…

48 
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Bu sayımızda size en sev-
diğim müzelerden biri olan 
İstanbul Oyuncak Müzesi’n-
deki bir oyuncaktan bahsede-
ceğim. Ancak isterseniz önce 
kısaca müzeden söz edeyim. 
Oyuncak Müzesi, Şair Yazar 
Sunay Akın’ın bir müze kur-
ma hayaliyle ahşap bir köşkte 
kuruldu. İstanbul’un Kadı-
köy ilçesinin Göztepe mahal-
lesinde... İçinde dünyanın 
birçok ülkesinden toplanmış 
birbirinden kıymetli ve tarihi 
değere sahip oyuncaklar bu-

lunuyor. Hem de ne oyuncaklar... Gidip görürseniz hepsiyle oynamak isteye-
ceksiniz. Bu müzeyi daha fazla size tanıtmak isterdim ancak gidip görmenizi 

Melih YILDIZ

MONA LİSA TABLOSUNUN 
İSTANBUL OYUNCAK 

MÜZESİ’NDEKİ OYUNCAĞI
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istiyorum. Hemen size o çok beğendiğim oyuncaktan bahsedeyim. 
Dört katlı müzenin gezdiğim her odasından hayranlıkla çıktım. Ancak ikin-

ci kata çıkıp sol tarafa döndüğümde bir anda çok şaşırdım. Çünkü karşımda 
dünyaca ünlü ressam Leonardo da Vinci’nin meşhur tablosu Mona Lisa’nın 
porselenden yapılmış oyuncağı duruyordu. Oyuncağı görünce adeta büyülen-
dim. Çerçeve içinde ziyaretçileri selamlayan bu oyuncak o kadar güzeldi ki bir 
an olsun karşısından ayrılamadım. Tabii ki bu oyuncağın tarihini ve ülkemize 
nasıl geldiğini de çok merak ettim. 

Mona Lisa oyuncağı 1954 yılında  Amerikalı ünlü porselen bebek üreticisi 
Fawn Zeller tarafından yapılmış. Bebeğin başı porselenden, kıyafetleri ise tıp-
kı tablodaki gibi 1500’lü yılların modasını yansıtıyor. Ve bu oyuncak bugün 
dünyada tek, başka da üretilmemiş. Da Vinci’nin dört yılda tamamladığı tablo-
sunun, dünyadaki tek örneği olan oyuncağı böylece benim karşımdaydı. Çok 
heyecanlandım. Müzeden çıktığımda da arkadaşlarıma anlattım. 

Bin bir zorlukla ülkemize gelmiş Mona Lisa’nın oyuncağı. Amerika’da bir 
açık arttırma sitesinden alınmış. Getirirken öyle özen göstermişler ki kırıla-
cak diye korkmuşlar. Ancak çok dikkat ettikleri için oyuncağa hiçbir şey ol-
mamış. Böylece Fransa’daki Louvre Müzesi’nde binlerce kişinin izlemek için 
kuyruk oluşturduğu Mona Lisa tablosu, dünyada tek üretilen oyuncağı ile 
İstanbul Oyuncak Müzesi’ndeki ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. 
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Her sabah belirli bir saatte uyanır, güneşin doğduğunu, günün aydınlandığını fark 
ederiz. Her akşam da karanlık çöktüğünde kendimizi uykuya hazırlarız. Vücudumuz 
belirli bir düzen içerisinde her gün bu rutini yakalamak için uğraşır. Kimi zaman az 
uyumak ya da geç yatağa girmek sabah hâlâ uykumuz var gibi hissettirirken bize, aynı 
duyguları çok uyuduğumuzda da hissedebiliriz. İşte bu düzen içerisinde gece ve gün-
düz arasındaki geçirdiğimiz bu sürece “Biyolojik Saat” diğer bir ismiyle “Sirkadien Ri-
tim” denir. Bunu keşfeden bilim insanları Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael 
W. Young 2017 yılında Nobel Bilim ödülünü almışlardır. 

24 saatlik periyotta vücudumuz sabah güneşin doğuşuyla birlikte uyanmaya hazırla-
nır, kendini toparlayabilmek için enerjiye ihtiyaç duyar ve biz bu enerjiyi kahvaltımızı 
yaparak alırız. Gün içerisindeki aktivitelerimiz saat ilerledikçe farklı değişimler gösterir. 
Çevredeki uyarıcıları sinir sistemimiz kaslarımıza ileterek çeşitli refleksler oluşturur ve 
hareketlerimiz şekillenir. Özellikle akşam olduktan sonra vücut kendini dinlenme du-

Aslı Pınar ZORBA YILDIZ

BİYOLOJİK SAATİMİ 
ÖĞRENİYORUM
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rumuna almaya başlar. Bu süreçte, nefes 
alıp verme, kan dolaşımı, sindirim, be-
yin-sinir fonksiyonları, hücre üretim ve 
yenilenmesi aktif olarak devam ederken, 
kaslarımız ve iskelet sistemimiz gide-
rek yavaşlar ve uyku haline geçiş yapar. 
Bu evrede vücudumuzu kontrol eden 
dost hormonlarımız vardır. Bunlardan 
bir tanesi Melatonin! Beynimizin hipo-
talamusundan salgılanan “Melatonin 
hormonu”-“Drakula hormonu” olarak 
da bilinir. Bu sizi sakın korkutmasın! 
Bu hormon, karanlıkta salındığı için bu 
adı alır. Akşam 21.00 gibi vücudumuz-
da üretilmeye başlar ve sabaha karşı saat 
04.00 civarına kadar salınmaya devam 

eder. Bu nedenle karanlıkta uyumak bu hormonun düzgün üretilmesine yardımcıdır. 
Hadi gelin sizinle bu hormonun etkilerine bakalım! Vücudumuza dost olan bu hormon 
biz uykudayken vücudumuzda hücrelerimizin yaşlanmasını engeller, kansere ve strese 
karşı vücudumuzu korur, çeşitli mikroorganizmalara ve hastalıklara karşı vücudumu-
zun bağışıklığını yükseltir. Gelin beraber biyolojik saatimizi bulalım! Bir hafta boyunca 
aşağıdaki tabloyu, her sabah uyandığınızda ve her akşam yattığınızda doldurup günde 
kaç saat uyuduğunuzu ve kaç saatlik uykunun size yettiğini bir haftalık ortalamayı ala-
rak belirleyebilirsiniz. 
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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

Sevgili Ucube
Sevgi Saygı

Gerçeğin, insanın, ağacın izinde bir keşif hikâyesi...
Yaz tatilini köyde geçiren üç çocuğun kendi güçlerini ve 
doğayı keşfedişlerini, gülümseten bir büyüme öyküsüyle 
anlatıyor. Doğa sevgisini ve dünyaya karşı görevlerimizi 
temel alan kitap ağaçların, toprağın ve yeşilin insanlık için 
kıymetini kulağımıza fısıldıyor. Herkese benzemeyenlerin, 
bakış açısı farklı olanların, “ucube” sanılanların, yazının 
da toprağın da iyicil gücüne inananların dünyasına “mer-
haba” diyen bir roman!

Dünya’yı Kurtarmanın 10 Yolu
Frank Cottrell Boyce

Uzaylı bir köpek, Dünya’nın kaderini değiştirebilir mi?
Ödüllü İngiliz yazar Frank Cottrell-Boyce’tan, insanın 
evrendeki yerine ve “yuva” olarak adlandırdığı yere dair 
fantastik bir roman: Dünya’yı Kurtarmanın 10 Yolu
Yarım milyon ışık yılı uzaktan gelen bir köpek ile nere-
deyse hiç konuşmayan bir oğlan çocuğunu fizik yasalarını 
altüst edecek çılgınlıktaki bir serüvende buluşturan kitap, 
gezegenler arası bir kahkaha tufanı.

Mühürler Sandığı 1 / Gizli Görev Sümer
Birsen Ekim Özen
Resimleyen: Gökçe Akgül

Başak ve Alp yeni bir eve taşınmanın heyecanı içindeler. On-
lar için her şey yeni; mahalle, okul, arkadaşlar… Çevrelerine 
alışmak için hemen keşfe çıkıyorlar ve binlerce yıl önceden 
kalmış, sırlarla dolu bir sandık buluyorlar! Mühürler Sandığı 
ve beraberinde gelen gizemli bir kadın, Başak ile Alp’in hayat-
larını sonsuza dek değiştiriyor. İki kardeşin görevi çok önemli: 
Geleceği kurtarmak için zamanda bir yolculuk yapmak ve 
tüm dünyanın kaderini değiştirecek mühürleri toplamak.
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Haydi çocuklar, Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” 
adlı tablosunun öyküsünü yazalım.

Öykünüzü bekliyoruz!
kecocukdergisi@gmail.com


