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“Yaşasın, yaşasın! Okullar açılıyor!”
O sabah kırtasiye dükkânının rafları sırt çantasının bu coşkulu haykırışıy-

la inledi. 
En üst rafa yeni gelen gösterişli kalemlik, “İyi de sen okula gitmiyorsun ki 

dostum! Buna neden bu kadar seviniyorsun?” dedi şaşkın şaşkın. 
Oysa çanta, heyecanla bir öğrencinin sırtına takılmayı bekliyordu. Azim-

liydi; içine ne kadar kalın kitaplar, ne kadar çok kalem, defter konulursa 
konulsun mızıldanmayacak, tembellik yapmayacaktı. Her gün erkenden 
kalkması gerekiyorsa kalkacak, dersleri can kulağıyla dinleyecekti.

Tam aklından geçenleri söyleyecekken yanlışları silmek için sabırsızlanan 
silgi ondan önce davrandı.  Ama lafı ona değil, gösterişli kalemliğe idi: “Sen 
de gitmiyorsun kalemlik. Henüz hiçbirimiz okula gitmiyoruz.”

Kalemlik, “Ben daha dün geldim buraya. Görün bakın, bugün bir öğren-
ci beni alıp arkadaşlarına okulda hava ata-
cak!” dedi kendinden emin bir sesle.

“Hava atmak için kalemlik alınmaz,” dedi 

YAŞASIN EYLÜL!
Koray AVCI ÇAKMAN
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dolma kalem. “Kalem kutusu kalemleri koymak için, ihtiyaç olduğu için 
alınır.”

Kalem kutusu içinden, “Ne bilmiş şey bu böyle,” diye geçirdi. Hemen pe-
şinden de herkesin duyacağı bir şekilde “Onu bunu bilmem. Bildiğim tek 
şey ben bugün gideceğim buradan,” dedi.

“Haklı. O çok güzel!” 
Bu zarif sesin sahibi alt raflardaki tozlu flüttü. Bu dükkâna geleli öyle çok 

zaman geçmişti ki neredeyse artık oranın demirbaşı olmuştu. Oysa o da 
bir zamanlar en üst raflardaydı. Hatta vitrini süslediği günleri hatırlıyordu. 
Heyecanla bir çocuğun nefesinde melodik sesler çıkarmayı beklemiş, bu-
nun için kırtasiye dükkânında tanıştığı müzik kitabından nota eğitimi bile 
almıştı. Müzik kitabı ona; “Aslında anlattıklarım hep teoride kalıyor. Oysa 
işin temeli pratik,” demişti. Bunun için ise flütün çalmaya hevesli parmakla-
ra ihtiyacı vardı. Flüt beklemişti. Beklerken sol anahtarını öğrenmişti. Sonra 
si bemolü, la minörü… 

Günler geçip gitmiş, müzik kitabını bir akşamüstü yaşlı bir adam satın 
almıştı. Müzik kitabı giderken flüte onun en sevdiği şarkıyı, “Do bir külah 
dondurma”yı söylemişti. Güzel sesi, kapıdan çıkarken içine konulduğu po-
şetten bile duyuluyordu.

Flüt öğrendiklerini öğretebileceği, birlikte şarkılar çalabileceği birini bek-
leyip durmuş, üzerini kaplayıp rengini liladan griye döndüren tozlara bile 
aldırmamıştı.

Ama ne pazartesi ne salı ne de diğer günler birileri ona ilgi göstermiş, so-
nunda kendini, satıcının “ıvır zıvırları koyduğum raf” dediği bu yerde bul-
muştu. Keşke ilginç bir kalem süsü, göz alıcı bir çıkartma ya da fosforlu bir 
not defteri olsaydı. O zaman çoktan buradan giderdi. 

Ya da bir test kitapçığı! Flüt kendini bildi bileli en çok ilgiyi onlar görür-
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dü. Büyük, küçük kim olursa kapıdan içeri girer girmez yeni test kitapları-
nın gelip gelmediğini sorardı. Herkes ne meraklıydı kâğıt üstünde çok şıklı 
soruları yanıtlamaya. Acaba gerçek yaşamda da çocuklara böyle çok seçenek 
sunuluyor muydu? 

Kaç yetişkin çocuğuna “Aşağıdaki müzik aletlerinden hangisini çalmak 
istersin?” diye sormuştu!

Flüt kendi kendine sorular sormayı ve derin düşüncelere dalmayı felsefe 
kitabından öğrenmişti. Felsefe kitabı doktora yapmak için bir doktora öğ-
rencisiyle oradan ayrıldığında flüt çok üzülmüştü.

Bir gün o da buradan ayrılabilecek miydi? “Do bir külah dondurma” şar-
kısını baştan sona çalabilecek miydi?

Tüm bu düşüncelerle dalıp gitti. Rüyasında uçan bir sol anahtarının kuy-
ruğuna tutunmuş, onunla birlikte Kaf Dağı’na doğru yol alıyordu ki şangır 
şungur seslerle uyandı. Biri ıvır zıvır rafındaki kutuyu eşeliyordu. Bu, bir 
çocuktu. Flüt onunla göz göze gelince çok heyecanlandı. Ona bakan mavi 
gözler de en az onun kadar heyecanlıydı.

“Anne! Flüt, bir flüt var burada yaşasın!”
“Burada da sırt çantası var!” dedi başka bir ses.
“Aaa! Ne güzel kalemlik!”
“Ben şu kalemi de alacağım.”
Ne güzel bir eylül günüydü bu! O gün zarif flüt, azimli sırt çan-

tası, rengârenk kalemler, havalı kalemlikler, çizgili çizgisiz defter-
ler umutla kırtasiyeden ayrıldılar.
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Annem kurabiye hamurunu yoğururken yanında oturmuş kara kara düşünüyor-
dum. Bu sorunu nasıl çözecektim. Sorun, öğretmenin verdiği proje ödeviydi. Otla-
yan kuzularla birlikte fotoğraf çekip kartona yapıştıracaktık. 

Ödev teslimine üç gün kalmıştı, sınıfta kimse kuzu bulamamıştı. Annem her öde-
vime yardım ederdi, nedense bu kez oralı olmuyordu. Ne olurdu sanki sokaklarda 
kediler dolaşacağına kuzular dolaşsaydı. Ya da ne olurdu kedi fotoğrafı isteseydi 
öğretmen… 

“Kuzum, şehrin orta yerinde nereden bulunur kuzu? Pazara gidince pazarcılara 
sorayım, onlar bilir ağılların yerini,” demişti anneannem. O hafta hastalanıp pazara 
gidemeyince o iş yattı.  Babamla beraber Megamega Market’in et aldığımız bölümü-
ne yollandık, kuzuların yerini oradan öğrenebilirdik. 

“Kuzunun iyisi Biga’da, Gönen’de olur. Onların lezzeti hiçbirinde yok. Etin lez-
zetini, yetiştirildiği yöre, hava ve tabii ki beslendiği yemler etkiliyor. Meraya çıkıp 
yeşilliği yediğinde bir başka olur etin tadı. Kapalı alanda kuru otla, arpa, buğdayla 
beslenince yağ yapar, çok yağlı et olur… Bir de yurt dışından gelenler var…” dedi 
görevli. Fotoğraf çekmek için aradığımızı yineledim. “Biz daha çok Biga’daki üreti-
cilerden alıyoruz, isterseniz oraya gidip çekebilirsin fotoğraf,” diye ekledi. Anlaşı-
lan, Megamega Market’teki kasap bile otlayan kuzu görmemişti. “Bizim evden Bi-
ga’ya kaç kilometre vardır?” diye sordum, güldü babam. “Çoook…” dedi yalnızca. 

ZOR İŞLER…

Mavisel YENER
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xxx

Kendi işimi kendim görmek en iyisiydi. Arama motoruna “kuzu arıyorum” 
yazdım. Satılık kuzu ilanları çıktı karşıma. 

“Komple satılık kuzu sürüsü - Cep Tel…”
“Çok hesaplı süt kuzular – Konya - Tel…” 
“Acil satılık koyun - Denizli”
Offf, Anadolu’nun neredeyse her kentinde satılık kuzu vardı da burada niye 

yoktu. Kuzu sürüsü ilanının nereden verildiği belirsizdi. Belki de buralarda 
bir yerlerdeydi. Babama kuzu sürüsü falan aldırmayı düşündüğümü sanmı-
yorsunuz değil mi? Niyetim, kuzuları satın almak istiyor gibi yapıp adresi 
öğrenmek, sonra da fotoğraf makinemle birlikte oraya gitmekti. Planı hemen 
uygulamaya başladım. Telefon numarasını çevirdim. Karşıma çıkan kişi, sü-
rünün Estirikli Köyü’nde olduğunu söyledi.

“Nerede bu köy?”
“Estirikli’de işte. Burada yani…”
“Orası neresi? Nasıl gelinir?”
“Estirikli dedin mi, herkes bilir…”
“Hangi bölgede yani?”
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“Bizim bölgede, nerede olacak? Kahırdere Köyü’ne çok yakın.”
“Orası neresi?”
“Kahırdere bize on kilometre falan…”
Telefondaki kişiyle anlaşmamız biraz zor olacaktı. Teşekkür edip kapattım.  

O köyün nerede olduğuna arama motorundan bakacaktım. Ekrana “Estirikli 
Köyü” yazdım. Bu köyden haberi yoktu aptal arama motorunun. “Kahırdere 
Köyü” yazdım, yine bilemedi…

Aradığım sanki atla deve! Minicik bir kuzucuk işte! 
Babamın can dostu Altan Amca veteriner. Ondan yardım istemek biraz geç 

geldi aklımıza. Hemen gittik. Sorumluluklarının bilincinde olan bir öğrenci 
olarak bana verilen bu ödevi yerine getirme konusundaki çabam gözlerini 
yaşartmışmış, bana aferinmiş, ileride belediye başkanı olursam şehrin her ya-
nına meralar yapaymışım… Altan Amca onca şey söyledi ama bana kuzucuk-
ların adresini veremedi. Çünkü ona yalnızca kediler ve köpekler gelirmiş, hiç 
kuzu hastası olmamış!

Öğretmen “dinozor fosili bulup birlikte fotoğraf çektireceksin” dese daha mı 
kolay olacaktı ne…

“İzmir’de yaşayan arkadaşıma söyleyelim, oraya yakın köylerde meralar var. 
Oradan fotoğraf göndersin bize…” dedi babam. O da olmazdı, çünkü öğret-
men birlikte fotoğraf çektirmemizi istemişti. 

Öğretmene ne diyeceğimi kara kara düşünüp olanları aklımdan geçirirken 
fırından kokular yükseldi. Kurabiyeler pişmek üzereydi. Annemin kuzu biçi-
mi verdiği kurabiye, masallardaki gibi canlansa… Birden hoplayıp zıplamaya 
başlasa. Bizim apartmanın önündeki yapay çimin üstünde, birlikte fotoğraf 
çektirsek... Kötü mü olurdu yani?
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Aklımın yeni yeni erdiği zamanlarda önümde, 
yerde simsiyah bir çocuğa rastladım. Eğilip elimi 
uzatmak istedim, o da bana uzattı elini. Ama tu-
tamadım, sadece toprağa dokunabildim. Seslendim 
“Elimi tut,” diye, sesi çıkmadı… 

Zaten ağzını, yüzünü ve gözlerini de göremiyor-
dum…

Tekrar ve tekrar denedim ama bir türlü tutamadım 
elini, duyamadım sesini. Sonra kalkıp yürümeye 
başladım, o da benimle geliyordu. Durduğumda da 
benimle duruyordu. Ama ne konuşuyor ne de ayağa 
kalkıyordu. Sanki toprağa yapışık gibiydi…

Ona annemi işaret ettiğimde o da bana aynı yönü 
işaret ediyordu ve nereye gitsem benimle geliyordu. 

GÖLGE OYUNU
Taner SEZGİN

10 
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Koşarak annemin kollarına atladım, yere baktığımda o 
da annesinin kollarındaydı.

“Anne bu çocuk beni takip ediyor,” dedim elimle işaret 
ederek ve o da beni işaret ediyordu annesine.

Annem bana gülümsedi ve “O senin gölgen, seninle her 
yere gelir,” dedi… Bunu duyunca çok şaşırdım ve eve ka-
dar gölgelerimizle beraber yürüdük.

Eve girdikten sonra ellerimi yıkayıp odama geçtim. Bir-
de baktım ki gölgem yok! Nereye kaybolmuştu? Seslen-
dim, etrafıma bakındım ama gölgemi göremedim! 

Hemen annemin yanına koştum ve gölgemin dışarıda 
kaldığını söyledim. Annem bana gülümsedi ve “Gölge-
ler sadece ışık olan yerlerde olur,” dedi. Sonra salonun 
ışığını açtı ve “Bak,” dedi “gördün mü?” Bir de baktım ki 
gölgem yine benimle.

Babam işten geldiğinde ona gölgemi tanıtmak için sa-
bırsızlanıyordum. Ama birden ışıklarımız söndü.

Babama, “Babacığım, bugün sana gölgemi gösterecek-
tim ama ışıklar söndü,” dedim. Babam bana bakarak gü-
lümsedi ve “O zaman seninle gölge oyunu oynayalım,” 
dedi. 

“Ama ışıklar olmayınca gölge olmaz ki babacığım,” de-
dim. Babam yeniden gülümsedi ve annemden bir mum 
istedi.

11 
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Mumu yakıp duvara yakın bir yere koydu ve “Biz çocuk-
ken bu oyunu çok severdik,” dedi. Ellerini üst üste geti-
rip mum ile duvarın arasına koydu ve duvarda bir köpek 
gölgesi belirdi. Büyük bir şaşkınlıkla bakakaldım. Babam 
ellerini başka şekillerde koyarak güvercin, papağan, tav-
şan gibi hayvanların gölgelerini duvarımıza yansıtıyordu 
ve her seferinde ben daha çok şaşırıyordum.

Sonra babamla beraber ben de denemeye başladım. İlk 
denemelerimde başarısız olsam da sonradan ben de ya-
pabildim o hayvanların gölgelerini ve o akşam çok eğlen-
dim…

Şimdiki çocuklar telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarla 
oyunlar oynuyorlar. 

Bugün benim yaş günüm ve bir dilek dilemek istiyorum.
Keşke bir günlüğüne bütün elektrikler kesilse, bilgisa-

yar ve telefonların şarjları tükense ve bütün anne babalar 
mumlarını yakıp çocuklarıyla beraber evlerinin duvarın-
da gölge oyunu oynasa…

12 



13

ORMANA BİR 
KARGA GELMİŞ

Pelin YILMAZ

Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde, kente yakın 
bir orman varmış. Ormanda tüm hayvanlar barış içinde 
yaşarmış. 

Bir gün bu ormana bir karga gelmiş. Diğer hayvanlar 
toplanıp ona “Hoş geldin karga kardeş,” demişler. Kar-
ga, hayvanlara şöyle bir tepeden bakmış “Hoş bulduk, 
hoş bulduk,” demiş. Kanatlarını açmış, uçmaya başlamış. 
Yükselmiş, alçalmış, havada dönmüş, diğer hayvanlara 
bakıp;

“Aman da aman. Ne güzel uçuyorum ben. Aaa, siz uça-
mıyor musunuz? Ha hahaa… Tilki sen uçamıyorsun 

değil mi? Bak ya, şu karıncaya da bak. Peki ya sen 
köstebek, yerin altında ne işin 
var? Gökler öyle güzel ki,” 

demiş. 
Gitmiş bir meşe ağacının dalına 

konmuş. Karınca gelmiş, karganın 
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kanadına yapışmış. Karganın bundan haberi bile olmamış. 
Kanadında karıncayla birlikte uçmuş uçmuş. Ormandan çı-
kıp kente gelmişler. Karga bir pencerenin önüne konmuş. 
Karınca o zaman karganın kanadından inmiş.

“Beni buraya kadar getirdiğin için çok teşekkür ederim 
karga kardeş. Yarın gelip beni alır mısın? Bugün biraz kenti 
dolaşırım. Yarın da ormana dönerim.”

Karga bunu duyunca çok sinirlenmiş.
“Sen, uçmayı bilmeyen karınca. Ne hakla benim kanadıma 

binersin.”
“Ama karga kardeş. Biz ormanda hep birbirimizle yardım-

laşırız. Bir gün de benim sana yardımım dokunur.”
 “Senin bana ne yardımın dokunacak minik şey. Sen iki 

adım atana kadar ben dünyayı dolaşırım. Hadi bana eyval-
lah. Ne halin varsa gör.”

“Peki karga, öyle olsun. Ben başka bir kuş bulurum nasıl-
sa. O götürür beni evime.”

“İyi, ne yaparsan yap. Bana ne.”
Aradan birkaç gün geçmiş. Karga yine kentte dolaşıyor-

muş. Hava iyice kararmış. Derken bir gürültü kopmuş. Kor-
kudan ödü patlamış karganın. Gökyüzünde renkli renkli çi-
çekler açmış. Çiçekler ışıktan yapılmaymış. 

“Eyvah, havai fişek!” demiş karga. Çocukluğunda anne-
si ona havai fişeklerden kaçması gerektiğini anlatıyormuş. 
Hemen oradan uzaklaşmak, ormana kaçmak istemiş. Ken-
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disi gibi kaçmaya çalışan kuşlar varmış havada. Ormanın 
girişinde kuşlardan birine çarpmış. Hızla yere düşüyormuş 
ki tilki koşarak gelmiş. Kargayı havada yakalamış.

“Ah karga kardeş,” demiş “neredeyse yere çakılacaktın. 
Kanadın kanıyor bak. Yaralanmışsın sen. Korkma ben seni 
yuvana kadar taşırım.” 

Tilki, kargayı yuvasının olduğu ağaca kadar taşımış. Ama 
ağaca tırmanamamış. O sırada sincap koşup gelmiş. “Sırtı-
ma bin, ben seni yuvana taşırım,” demiş. Karga tek kanadı 
ile sincaba tutunmuş. Yuvasına kavuşmuş. 

Karınca da duymuş olanları. Hemen arkadaşlarını çağır-
mış. Karınca ve arkadaşları karga iyileşinceye kadar ona 
yemesi için arpa, buğday, meyve taşımışlar. Karga günden 
güne iyileşmiş. Sonunda eski haline dönmüş.  

Karga uçmaya başlayınca diğer hayvanları meşe ağacının 
altına davet etmiş. 

“Arkadaşlar, ben size çok kötü davrandım. Buna rağmen 
bana yardım ettiniz. Ne iyi hayvanlarsınız siz. Çok özür di-
lerim. Beni affedin. Bundan böyle hepimiz kardeş olalım,” 
demiş.

O günden sonra karıncayı istediği yere taşımış. Uçamayan 
hayvanlarla da bir daha hiç alay etmemiş. Bütün hayvanlar 
barış içinde yaşamaya devam etmişler. 
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KEDİM BALIĞIMI KAPTI
Özlem AÇAR

“Eyvah anneeee! Boncuk, Haşmet’i kaptı anne koş yetiş!”
Feriha Hanım, koşup geldiyse de iş işten geçti. Salona adım attığında Bon-

cuk çoktan camdan atlamıştı bile. 
“Kaç kere dedim sana şu akvaryumun suyunu değiştirirken Boncuk’u di-

ğer odaya koy diye!”
Kerem annesine cevap yetiştirecek halde değildi. Döktüğü gözyaşları Haş-

met’i geri getirmeyecekti ama durduramıyordu işte kendisini. Haşmet onun 
ilk göz ağrısı, en değerlisiydi. “Fazla yaşamaz bu, boşuna almayalım,” demiş-
ti babası. Nasıl da haksız çıkmıştı. İnadına hayata tutunmuştu Haşmet. Tam 
üç yıldır birlikteydiler. Ne zaman Kerem odaya girse, Haşmet cama yapışır, 
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gözleriyle konuşurdu sanki. Uzun uzun bakışırlardı. Kerem ona bıkmadan 
usanmadan hikâyeler anlatırdı. 

Haşmet, Boncuk’un ağzında uzaklaşırken geride kalan balıklar şaşkındı.
“Ah Haşmet ah! Şu kediden uzak dur dedik o kadar. Dinlemedin Haşmet!” 

diye inledi Sarı Prenses.
Vatoz, akvaryumun camına yapıştırdığı ağzını araladı; “Kediden dost ol-

maz, güvenme demiştim.” 
Tüm balıklardan izole yaşadığı filenin ucundan mırıldandı geçimsiz, öfkeli 

Beta; “Bir gün kendini o kediye yem edeceğin belliydi akılsız Haşmet!”
Kerem’in başını göğsüne yasladı Feriha Hanım. “Üzülme, buraya kadar-

mış. Haşmet gitti ama ne güzel anılar bıraktı bize.”
Bu öyle bir cümleyle geçiştirilecek, üstü kapatılacak bir acı değildi Kerem 

için. Üzülecekti işte. Çok üzülecekti. O Boncuk’a da gününü gösterecekti. 
Elinin tersiyle gözyaşlarını sildi. 
Bir hışımla dışarı çıktı. 

Bakkal Kemal Amca’ya sordu:
“Boncuk’u gördün mü Kemal 

Amca?”
“Gördüm ya Kerem, koşa koşa 

geçti buradan. Na şu tarafa gitti.”
Kemal Amca’nın gösterdiği ta-

rafa doğru yöneldi. 
Hızla koşarken köşe başından 

dönen üst komşusu Aysel Tey-
ze’yi fark edemedi, çarptı ona. 

“Ne oldu Kerem yavrum, ne bu 
hal, bu ne acele?”

“Boncuk’u arıyorum Aysel Tey-
ze kaçtı yine.”

“Ayol alışamadın mı daha, ba-
şına buyruktur o munzur, gezer 
dolaşır gelir yine akşama.”

“Hemen bulmam lazım onu, 
gördün mü Aysel Teyze?”
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“Az önce Zambak Sokakta gör-
düm. Fena koşuyordu, fare falan 
kovalıyor zaar dedimdi.”

Dişlerini öfkeyle sıktı Kerem. Hız-
la uzaklaşırken “Sağ ol Aysel Teyze,” 
dedi ve Zambak Sokağa doğru koş-

tu. 
İşte! Orada. Kayalığın üstünde. Denize karşı keyif yapıyor bir de. Derin 

bir nefes aldı Kerem, ciğerleri iyotlu hava ile doldu. Boncuk, Kerem’i fark 
edince neşeyle mırladı. Onun bu hali Kerem’i daha da öfkelendirdi. İçinden 
geçirdi: “Hiç değilse bir parça pişman olsaydı.”

Boncuk, yerinden bir milim bile kıpırdamadı. Kerem’in ayaklarına sür-
tünmek yerine başını denize doğru çevirdi. Bir çırpıda kayalığın üstüne 
atladı Kerem. Boncuk’un yanına oturdu. Ceza olsun diye başını okşamadı. 
Anlamayacağını bile bile, sanki cevap verecekmiş gibi öfkeyle sordu:

“Neden?”
“Miyaaav…” Başını Kerem’in buz gibi eline yasladı Boncuk.
“Neden Boncuk neden!”
Aşağıdaki kayaya atladı Boncuk. Kerem’e döndü, miyavladı. 
“Beni mi çağırıyorsun?” Boncuk’un peşinden gitti Kerem. İyice suya yak-

laşmışlardı. Şimdi annesi Kerem’i böyle görseydi aklını kaçırırdı herhâlde. 
Boncuk denize bakıp miyavladı. Suda parlayan turuncu bir şey fark etti 

Kerem. Dikkatle bakınca o şeyin Haşmet olduğunu anlaması uzun sürme-
di. Haşmet yaşıyordu! İnanılır gibi değil! Kalbindeki yakıcı öfke, yerini 
hızla coşkuya bıraktı. Boncuk’u kucağına aldı, 
sımsıkı sarıldı.

“Sen Haşmet’i yemedin, aslında onu özgür-
lüğüne kavuşturdun. Özür dilerim.”

Kerem’e son kez baktıktan sonra Boncuk’a 
bir kez daha teşekkür etti Haşmet. Yıllardır 
hayalini kurduğu özgürlüğe sonunda kavuş-
muştu. Mutluydu. Rotasını bilinmeyenlerle 
dolu yeni hayatına doğru kırdı.
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DENİZ KABUĞU 
AİLESİ İLE MORİ

Esra DÖKMEN

“Cubşşş… cubşşş...”
“Cik... cik... ciiik...”
“Taze simiiiit!”
“Helvaaa! Taze koz helvaa!”
Mori, şıpıdık ses çıkaran terlikleri ve beline geçirdiği pembe yüzme simidiyle 

denize doğru koşturuyordu. Annesi arkasından:   
“Mori, yavaş kızım. Yetişemiyoruz sana. Sanki deniz kaçacak!” diye kendi ken-

dine söyleniyordu. 
Mori’nin babası, elinde şezlong şemsiyesi ile yürürken hâlinden memnun görü-

nüyordu. Çocukken geldikleri yazlıkları, onu hep mutlu etmişti.  
“Çocukken ben de Mori’nin koştuğu yerde koşardım. Nasıl da eğlenirdik arka-

daşlarımla. Küçük olmak ne güzelmiş. Kızım da koştursun, bir şey olmaz. Ben 
onu izliyorum,” diye söylenerek anılara dalıp gitmişti bile. 

Annesi, elinde havlu, sırtında kocaman çanta; Mori’nin babasına cevap vermeye 
çalışıyordu:

“Ona anlatsaydın ya, çok hoşuna giderdi. Ben de anlatacağım. Tepişe tepişe oy-
nar, tıpkı Mori gibi denize koştururduk, değil mi?”

“Durmadı ki… Baksana iki cümle konuşmamıza fırsat vermeden fırlayıp gitti.” 
Gülüşerek yürümeye devam ettiler. 
Mori, kıyıda arkadaşlar bulmuştu bile. Oyuna başlamış, kuma bulanmışlardı. 
“Cubşşş... cubşşş…”
“Cik... cik... ciiiik…”
“Taze simiiiit!”
“Helvaa! Taze koz helvaaa!”
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“Anneee!” derken koşuyordu Mori. 
“Anne! Koz helva nee?
“Kâğıt helvalara öyle deniyor.”  
“Kâğıttan helva olmaz kiii. Hihiihi”
“O kadar hafif yani. Onun için ismini böyle koymuş olabilirler.”
“Ben zaten daha önce yedim, biliyorum. Dondurma külahına benziyor tadı.”
“Hıhı. Her şeyi de biliyorsun.”
Mori, kumu eşelerken bulduğu küçük deniz kabuklarını göstererek:
“Ama bunları bilmiyorum işte,” dedi.  
Mori’nin babası şezlonga uzandığı yerden Mori’ye baktı göz ucuyla. Annesi 

elindekileri avcuna alarak konuşmaya devam ediyordu:
“Bunlar canlı kızım. Bak, birazdan kabuğundan çıkacak.”
“Çok güzelmiş, eve götürelim onu.”
“Olmaz,” dedi annesi. “Onların yaşayabildiği yer burası. Buradan götürülürse 

ailesinden uzak kalır, ayrıca nefes de alamaz. Sen anne ve babandan ayrı kalsan 
üzülmez misin?”

“Üzülürüm,” dedi Mori, dudağını bükerek.
Hemen sonra arkadaşlarına döndü.
Biraz oynadıktan sonra kumun altından büyük bir deniz kabuğu çıkardı. Anne-

sine göstermek için koştu.
“Anne! Bak, bu az önceki deniz kabuğunun babası.”
Annesi gülerek, Mori’nin avcundaki kocaman deniz kabuğunu aldı.
“Şimdi bu kocaman deniz kabuğunu kulağına götür bakalım, ne duyacaksın,” 

dedi.
“Aaa, sesi mi var deniz kabuğunun babasının?”
Kulağına tutup dinledi:
“Şşşş... huuu... şşşş...”
“Şşşş... ffuu... şşşş...”
“Anne! Denizin sesi geliyor kabuk babadan,” dedi Mori şaşkınlıkla. “Biraz daha 

kalırsak annesini de bulurum. O zaman eve götürebiliriz, değil mi? Annesinden, 
babasından da ayrılmamış olur.” 

“Tamam, tamam…” dedi annesi, güldü.
Mori, söylediklerinin ne kadar saçma olduğunu anlamıştı. O da güldü.
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KİRPİCİK TUT ELİMİ

Filiz KAYALI

Kirpicik, ailesiyle toprağın altında uzun bir kış geçirdi. Havaların ısınmasıyla 
uyandılar. Dışarıya çıkabilecekleri gecelerin gelişine pek sevindiler.   

Ailenin küçük meraklısı Kirpicikti. Aynı zamanda aceleciydi. Duyduğu ses-
ler ilgisini çekerdi. Hemen yuvanın kapısına yönelirdi. Aileden biri kollarını 
açarak önüne geçer; “Dur! Her duyduğun sese gitme!” derdi. Ama onun bu 
tür uyarıları pek de dinlediği yoktu. Kaçabilirse peşinden giderdi sesin.

Bu kez “Pat, pat, küt!” diye bir ses geliyordu, yuvanın yakınlarından. Sese 
doğru ilerledi. Yuvarlak burnunu heyecanla yuvanın ağzından çıkardı. Etrafa 
göz gezdirirken yaşlı çiftçiyi gördü. Onu sessizce izlemeye başladı. “Pat, pat, 
küt!” sesleri yukarı kaldırıp indirdiği kazmadan geliyordu. Çiftçi, ağaca dayalı 
küreği aldı. “Kıyyırt” toprak doldu.  “Fıyyt” ağaçların diplerine toprağı attı. 
Kirpicik merakını gidermişti. Yuvaya dönüp gördüklerini anlattı. “Bizler gibi 
elleriyle toprağı kazmıyor. Siz de görmelisiniz!” dedi heyecanla. Yanıt alamadı 
kimseden.  

Çiftçi, bahçesine havuz yapıyordu. Yağmur suları burada birikirse ağaçları-
nı kurak günlerde sulayabilirdi. “Yağmur gecikmese de havuz suyla hemen 
dolsa,” derken dalların arasından gökyüzüne baktı. Kazmayı, küreği keyifle 
omzuna aldı, tekerleme söyleyerek yola koyuldu.

“Yağ yağ yağmur,
Tarlada çamur,
Teknede hamur,
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Ver Allahım ver,
Sicim gibi yağmur.”
Yağmurlar yağdı. Havuz suyla doldu…  
Kirpicik gece gezintilerini hızlı adımlarla tamamlıyordu. Yaşam alanını iyi-

ce tanımıştı. Havuzun yanından her geçişinde yüzme isteği artıyordu. “Ay 
ışığının bol olduğu bir gecede yüzmek daha keyifli olacak. Sabırlı ol” diye 
mırıldandı.

“İşte beklediğim gece. Ay gökyüzünde parlak.” Suyun yüzeyi ışıl ışıl… Yüze-
cekti. Ön ayaklarını ileri atar atmaz “cuup” diye havuzun içinde buldu kendi-
ni. Düşmüştü aslında. Bozuntuya vermeden yüzmeye başladı. Yüzmekten çok 
hoşlandı. Aya el salladı.  

Yüzdü, yüzdü. Çok yorulduğunu anladı. Havuzun kenarına ulaşmaya çalış-
tı. Yapraklar ay ışığına yol verdi. Su aydınlandı. Çabaları sonucunda kıyıya 
çıktı. Ön ayakları el gibiydi.   Tutacak bir şey aradı. Yoktu. İlk kez girdiği bu 
havuzdan nasıl çıkacağını düşünmediğine üzüldü. Tutabileceği ya da üzerin-
de yürüyebileceği herhangi bir nesne yoktu. Gücü tükeniyordu. Çaresizce 
seslendi. “İmdaaatt! İmdat!”

“Kirpicik, tut elimi!” Ay ışığıydı seslenen. Kendisine uzanan ışıktan ellere 
sımsıkı sarıldı. Boğulmaktan kurtuluverdi. Sevinçle “Teşekkür ederim. İyi ki 
bana elini uzattın. Yoksa tırmanamazdım yukarıya,” dedi Kirpicik. 

Ay ışığı, “Her zaman buralarda olamıyorum. Ben buralardayken yüzmeye 
çık.  ‘Kirpicik tut elimi’ der çekerim seni,” dedi.  Yorgun ve korkmuş Kirpicik, 
“Söz!” dedi. “Gökyüzünde seni görmeden havuza girmeyeceğim.” 

Artık yuvaya dönmeliydi.  Ay ışığı ile vedalaştılar. Giderken durup durup 
sevgiyle el salladı ay ışığına.
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YALNIZ ÇAM

Erdal YAZAR

“Vay canına, anne şu ağaca bak!” dedi Mertcan. “Ne kadar 
da büyük ve yapayalnız! 

Durabilir miyiz biraz? Yakından bakmak istiyorum.” 
“Tamam,” dedi annesi.  
Araba yaklaştıkça ağaç daha heybetli görünmeye başladı. 
Annesi az sonra arabayı durdurdu. Kapılar açılınca burun-

larına kötü bir koku geldi.  Koku giderek dayanılmaz bir hal 
aldı.

Mertcan, oflayıp puflayarak:
“Bu koku nereden geliyor anne?” diye sordu.
Annesi, kokunun kaynağını tahmin etmişti.
“Derenin suyuna bak, anlarsın.” 
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Mertcan, köprünün altına baktı. Suyun siyah aktığını görünce 
şaşırdı.  

“Bu çam pis suyu mu içiyor anne?”
“Yanından aktığına göre, mecburen içiyordur.”
Mertcan, çamı seyrederken bir ses duydu: 
“Heey, uzaktan bakma! Yanıma gel!”
Sesin nereden geldiğini anlayamadı. Sağa sola bakındı. 
“Karşında duruyorum, benim, koca çam!”
Sesin çam ağacından geldiğini anlayan Mertcan:

“Anne, duydun mu, çam konuşuyor,” dedi telaşla.
“Hayır, duymadım! Çam mı konuştu?”

“Evet, çam konuştu!” 
Çamın yanına iyice yaklaştılar. 
“Bu kokuya nasıl dayanıyorsun?” diye sordu Mertcan. 

“Hem bu suyu mu içiyorsun?”
Çam ağacı üzgün sesle:

“Dayanmayıp ne yapacağım,” diye 
yanıtladı. “İstesem de uzaklaşamı-

yorum. Köklerim o suyun için-
de, mecburen içiyorum.”
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“Hep böyle miydi bu su?” diye sordu Mertcan. 
Çam ağacı, kısa bir sessizlikten sonra:
“Ahh, çocuk ahh!” diye inledi. “Hayır, değildi. Pırıl pırıldı. İçinde 

balıklar, kurbağalar oynaşırdı. Kıyıları yemyeşildi; gelincikler, pa-
patyalar açardı. Yakındaki tarlada çalışan insanlar gölgemde otu-
rur, yemek yerdi. Çocuklar derenin suyunda yüzerek eğlenirdi.”

Derin iç geçiren çam, ağlamaklı olmuştu. Mertcan, çamı daha 
fazla üzmemek için:

“İstersen anlatma,” dedi.
Çam ağacı bir kez içindekileri boşaltmaya başlamıştı. Susmak is-

temiyordu. 
“Önceden burada çok ağaç vardı,” diye anlatmaya devam etti. 
Çocuk da çam kadar üzgündü. 
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Ee, ne oldu onlara?” diye sordu ağlamaklı.
“Yaşları küçük ve kökleri yüzeyde olan arkadaşlarım bu suya da-

yanamadı. Gözümün önünde yavaş yavaş soldular. İnlemeleri hâlâ 
kulağımda. Sonra da teker teker kurudular.” 

Mertcan, kollarını kocaman açıp çama sarıldı:
“Biraz daha dayan sevgili çam. Seni kurtarmak için elimden gele-

ni yapacağım,” diyerek hıçkıra hıçkıra ağladı. 
Çam, inanmaz gözlerle Mertcan’a baktı:
“Nasıl olacak bu?” 
 “Sen merak etme,” dedi Mertcan.
Sesindeki güven koca çamı sevindirmişti. 
“Demek ki bir bildiğin var,” diyerek kozalaklarından birini Mert-

can’a uzattı, teşekkür etti. 
Mertcan, ertesi gün öğretmenine ve arkadaşlarına yaşadıklarını an-

lattı. Hep beraber çamın yanına gittiler. Ellerindeki “Bana yardım 
edin!” yazan tabelayı ağacın gövdesine bağladılar. Fotoğraf, video 
çektiler. Yoldan geçen yolcular da fotoğraflarını çekip internet say-
falarında yayımladı.

Artık herkes çamın hikâyesini biliyor, onu kurtarabilmek için elin-
den geleni yapıyordu. Bütün bu çabaların sonunda koca çam ve di-
binde akan derenin suyu hakkında güzel haberler yayılıyordu.  

O haberleri duyan çam, eski günlerin hayalini kurmaya başladı. 
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ÇÖZÜM NEREDE?

Ayşe Beril HATUN*

Melis’in ailesi taşınma kararı vermişti. İlk çocukluğunun geçtiği şe-
hirden başka bir şehre taşınacaklardı. Tabii buna Melis çok üzülmüş-
tü. Çünkü mahallesindeki arkadaşlarını, okulunu, öğretmenlerini ve 
sınıf arkadaşlarını çok özleyeceğini biliyordu. Ama bazı arkadaşlarını 
telefonda görüntülü olarak arayabileceğini öğrenince üzüntüsü biraz 
olsun azaldı.

Beklenen gün geldi ve tüm sevdikleriyle vedalaşıp yola çıktılar. Yeni 
evleri, küçük bahçeleri olan evlerin sıralandığı bir mahalledeydi. Her-
kesin bahçesinin olması çok hoşuna gitti. Fakat onu rahatsız eden bir 
şeyler vardı. Daha dikkatli bakmaya başladı etrafa. Her yerde çöpler 
vardı. Bütün çöp kutuları dolmuş, çöp kutularına sığmayan çöpler her 
yerdeydi. O güzelim bahçelerin kenarları çöp poşetleri, kartonlar ve 
daha birçok atıkla doluydu. Küçük bir esinti ile koku burnunu yalayıp 
geçiyordu. Sonunda oturacakları yeni evin önüne geldiler. Evi ilk gö-

İnegöl, Prof. Dr. Selçuk Yahşi Ortaokulu 6/E
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rüşte beğendi. Yine küçük bir bahçe, girişte bir limon ağacı ve dağınık 
çiçek öbekleri vardı. Bu güzellikler arasında sadece bu çöp yığınları 
rahatsızlık veriyordu. Mahalleli alışmıştı herhâlde bu duruma. Evle-
rine girip bütün işleri hallettikten sonra Melis’in annesi komşularıyla 
bu durumu konuştu. Komşular da bu durumdan rahatsızdı. Farklı 
yöntemler denemişlerdi ama sonuç yine göründüğü gibiydi. Dilekçe-
ler yazmışlar, şikâyet etmişlerdi. Birkaç hafta düzelir gibi oluyor ama 
işler yine aksamaya başlıyordu. Melis de bu duruma kafayı takmıştı. 
Sürekli “Bu çöplerden nasıl kurtulabiliriz, evimizin önü nasıl temiz 
olabilir, ben ne yapabilirim?” diye düşünüyordu.

O gece Melis yine bu düşünceler içindeydi. Yatağına uzandı, gözle-
rini kapamak üzereyken minik bir peri, saydam kanatlarıyla camdan 
içeri girdi. 

Peri, sıcak bir gülümse-
meyle:

“Melis, benim adım İyi-
lik Perisi. Senin bu çöp 
konusuna üzüldüğünü 
anladım ve sana yardım 
etmek istiyorum,” dedi.

“Gerçekten sana çok 
teşekkür ederim İyilik 
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Perisi! Peki, evimin önünü çöplerden nasıl kurtarabilirim?”
“Yerdeki çöplerin fazla olmasının sebebi çöp kutularının yeterli ol-

maması. Sabah üç defa bana seslenirsen sana yardım etmeye gelirim. 
İkinci ve en önemli nedeni ise sen bulacaksın,” dedi. 

Bunu söyledikten sonra İyilik Perisi, sihirli değneğini havada salladı 
ve üç çöp kutusu daha eklendi sokağa.

Melis, bu çözümün yeterli olmayacağını hissediyordu. İkinci çözümü 
düşünürken uyuyakaldı.

Sabah olduğunda Melis kahvaltısını hızlıca yapıp evinin önüne indi. 
İyilik Perisi’nin söylediği gibi üç defa sessizce “İyilik Perisi!” dedi ve 
peri geldi. Melis’ten başkası göremiyordu perisini. Bu, içini rahatlattı. 
Önce ne yapması gerektiğini bilemeden etrafına bakındı sonra çöpleri 
toplamaya başladı. Peri de onaylarcasına gülümsedi. Bunu gören kom-
şular da eldivenlerini takıp çöpleri toplamaya bazıları da yerleri süpür-
meye ve temizlemeye başladılar. Böylece çöplük olan ve kötü kokan 
evinin önü ve çevresi tertemiz oldu. 

 “İkinci çözüm buydu işte! Başkaları değil kendimiz de güzelleştire-
biliriz yaşadığımız yeri. İsteklerimizin gerçekleşmesi bizim çabamıza 
bağlı,” diye geçirdi içinden Melis.
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ATIKLAR
Nihal AKSOY

Fen dersinde öğretmen, sınıfa dönem ödevini verdi. Öğrencilerin güzel bir geri 
dönüşüm tasarımı yapmalarını istiyordu. Dileyen kişiler ortak hazırlayabilirdi. 

O sırada Güngör, hâlâ çözmeye çalıştığı soruyla uğraşıyordu. Öğretmenin de-
diklerini dinlemedi. Sadece bazı kelimeler kulağına çalındı.

“Nee! Hayır öğretmenim. Ben değilim,” dedi heyecanla. “Hiç geriye dönme-
dim!”

“Sen değil çocuğum,” dedi öğretmen gülümseyerek. “Atıklar dönüştürülecek.”
Güngör şaşırdı. Sıra arkadaşı Talat’ın kulağına fısıldadı.
“Neymiş, neymiş?” diye sordu. “Atkılar mı dönecekmiş?”
“Hayır,” dedi Talat arkadaşının sorusunu garipseyerek. “Atık, atık! Çöp gibi 

yani…”
Öğretmen, Güngör’ün sınıfta konuşulanları dinlemediğini anladı. Ödevi tekrar-

larken zil çaldı. Dersler bitmişti. Öğrenciler, eve gitmek için eşyalarını topluyor-
lardı.

Güngör, yeterince 
soru soramadığı için 
hiçbir şey anlamamıştı. 
Üstelik hafta sonu tati-
li başlamıştı. Ödevi na-
sıl öğrenecekti? Onun 
irileşmiş gözlerle boş 
boş baktığını gören Ta-
lat gülümsedi. Arkada-
şına yardım edecekti.

“Hadi sınıftan çıka-
lım,” dedi. “Ödevi be-
raber hazırlarız. Yolda 
giderken nasıl yapaca-
ğımızı sana anlatırım.”
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Çantalarını alıp yola koyuldular. Talat tasarımını düşünüyordu. Sınıfta ko-
nuşulanları anlattı. Aklında ne varsa söyledi. 

“Geri dönüşüm ödevini yapmak için on beş günümüz var,” dedi.
Güngör ağzını kocaman açmış, onu dinliyordu. 
“İyi de,” dedi “on beş gün öncesine nasıl geri döneceğiz? Geçti o günler…”
“Off,” dedi Talat. “Öyle değil Güngörcüğüm. Neyse… Sen bu sıralar pet şi-

şeleri çöpe atma yeter. Onları topla.”
“Nasıl?” diyerek irkildi Güngör. “Çöpten şişe mi toplayacağız?”
“Hayır,” dedi Talat bıkkın bir sesle. “Sadece bakkaldan alıp su içtiğimiz şişe-

leri biriktireceğiz. Çöp falan yok, unut! Atıkları atmayacağız.”
“Hıı tamam,” dedi Güngör yutkunarak. 

“Yarın size uğrarım,” dedi Talat. “Ödevi nasıl ya-
pacağımızı iyice anlatırım.”

Çocukların oturduğu binalar yan yanaydı. İkisi 
de apartman kapılarından girdi. Ertesi gün Talat, 
Güngörlere gitti. 

“Gel içeri,” dedi Güngör’ün annesi. “Mutfakta se-
nin dediğin şekilde ödev yapıyor.”

Talat hayrete düştü. Mutfakta yapılabilecek bir 
şey söylediğini hatırlamıyordu. Tek kelime etme-
den yürüdü. Mutfağa girdi.

“Bunlar da ne böyle?” diyerek ister istemez ba-
ğırdı.

Mutfak su kolileriyle doluydu. Güngör, bir koli-
yi açıp pet şişeleri paketinden çıkarmıştı. Suyunu 
döktüğü şişeyi katlamaya çalışıyordu.

“Sen böyle yap dedin ya,” dedi. “Bakkaldan aldı-
ğım şişeleri katlıyorum.”

“Hiç olur mu?” dedi Talat üzüntülü bir sesle. 
“Çöplüğe dokunma, demek istemiştim. Geri dönü-
şümle atıklar değerlendirilir. Bu yaptığın savurgan-
lık olmuş ama canım arkadaşım. Tertemiz suya da 
boşa harcanan paraya da yazık değil mi?”
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O sırada Güngör’ün annesi söze karıştı. 
“Merak etme Talat,” dedi gülümseye-

rek. “Ödevde bir yanlışlık olduğundan 
şüphelendim. Ben hiç boşa su döktürür 
müyüm? Şişedeki suları bir şeye doldur-
ma şartıyla bu ödevi yapmasını onayla-
dım. Sürahi, tencere, kavanoz ne bulduy-
sa dolduruyor.”

Bunları duyunca Talat’ın yüreğine su 
serpildi.

“O halde izin verin,” dedi sevinçle. 
“Yanlışlığın düzelmesine yardımcı ola-
yım. Anneme söyleyeyim. Buradaki koli-
lerin yarısını biz alalım.”

“Yok yavrum,” dedi Güngör’ün annesi. 
“Ne gerek var?”

Talat, kararlılıkla evine giderek olanları anlattı. Annesi de onun düşüncesini 
paylaştı. Birlikte Güngörlere döndüler. Güngör’ün annesi, onları kırmadı. Su 
kolilerinin yarısını verdi. Talat’ın öğretmeni dinlerken aklına gelen fikir, bir-
kaç pet şişeyle saksı yapmaktı. Bunu onlarla paylaştı.

Ertesi gün beraberce çiçek pazarına gittiler. Toprakla çiçek aldılar. Eve dö-
nünce pet şişelerin her birini kesip güzelce boyadılar. Toprakları doldurup 
çiçekleri diktiler.

Pazartesi günü Talat’la Güngör, okula gittiler. İkisinin de içi içine sığmıyor-
du. Sınıftaki herkes için saksı yapıp çiçek diktiklerini öğretmene söylediler. 
On beş gün sonra getireceklerdi.

“Büyük bir alkışı hak ettiniz,” dedi öğretmen gülümseyerek. “Çok sevin-
dim!”

Öğrenciler, “Evet, evet ben de!” diyerek teker teker neşeyle bağırdılar. 
Mutlulukla alkışlayarak Talat’la Güngör’e sınıfça teşekkür ettiler.
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PONÇİK
Beril BÖREKÇİ*

Bir pazartesi sabahı yürüyüşe çıkmıştım. Arı cad-
desine doğru yürürken sokağın başında bir kedi gör-
düm. Pofuduk turuncu-sarı tüyleri bir poğaçayı andı-
rıyordu. Kahverengi gözleri kehribar gibi parlıyordu. 
Kedinin yanından geçerken bana sanki “Beni sahip-
len,” diye miyavladı. Onu sahiplenmek istedim ama 
annem hayvanlardan korkuyordu. Yani sahiplenirsem 
annem yaygarayı koparırdı. Önce biraz düşündüm. 
Ardından “Üzgünüm pisicik ama seni eve alamam,” 

dedim. Kediye baktım. Kedinin bakışlarına ve miyavlamalarına dayanamayınca 
karar verdim. Kediyi bir kutunun içine koyup eve götürecektim. Önce kediye bir 
isim buldum; Ponçik. Tüyleri bir poğaçayı andırdığı için ona bu ismi koydum. 
Sonra Ponçik’i bir kutunun içine koyup eve gittim. Eve girince annem “Kızım, o 
kutunun içinde ne var?” dedi. Ben de “Hiçbir şey yok anneciğim,” dedim. Hemen 
odama çıktım. Ponçik’i kutudan çıkarıp biraz süt verdim. Tam Ponçik’le oynar-
ken annem içeriye girdi ve…

“Kızım bu ne!”
“Şeyy…”
“Ne!”
Sonra olanları anlattım. Olanları anlatınca annem biraz yumuşadı.
“Kızım keşke sen bana söyleseydin. Ben belki izin verirdim.”
“Özür dilerim anne. Düşünemedim.”
“Miyavv!”
Bu yorumu ne annem ne de ben yapmıştık. Sonra bir baktık Ponçik mutfağa 

doğru koşuyor.
“Kızım sen hemen Ponçik için kedi maması alsan iyi olur. Baksana mutfağa 

doğru koşuyor kedicik. Çok acıkmış olmalı.”
“Tamam anne, hemen alıyorum.”
Artık ailemizin yeni bir üyesi daha vardı; Ponçik.

* 9 yaşında
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ÖZLENEN 
ARKADAŞ
İpek KOCAAĞA*

Emir, odasından annesine seslenerek 
“Ne zaman Metelere gideceğiz?” diye 
sordu. Annesinin “Birazdan çıkıyoruz,” 
demesi içindeki heyecanın büyümesine 
yetmişti. Mete’yi tam dört yıldır görmüyor-
du. Yatağına uzandı ve arkadaşıyla geçirdiği gü-
zel vakitleri düşündü. Onunlayken ne çok eğlenirdi. 
Gittikleri anaokulunun bahçesinde kumdan kaleler yapar, oyuncaklarla oynarlar-
dı. Her ikisi de arabalarla oynamaya bayılırlardı. Yeni aldığı araba setini arkadaşına 
göstermek için onları da çantasına koydu. Babasının “İzmir yolcusu kalmasııın! 
Aracımız kalkıyooorr!” sesini duyar duymaz evden çıktı. Yol boyunca Emir, baba-
sına ne zaman varacaklarını sorup durdu. Sonunda Metelerin evinin önünde dur-
dular. Emir, kapının önünde heyecanla bekleyen Mete’ye koştu ve sarıldı.

“Seni çok özledim!” diye bağırdı. Arkadaşı da aynı şekilde karşılık verdi. Gülüşle-
ri ve bakışları birbirine karıştı.

Birlikte eve girdiler ve zaman kaybetmeden Mete’nin odasına koştular. Emir çan-
tasını açıp getirdiği oyuncakları çıkardı, arabalarını gösterdi. Mete’nin annesi onları 
yemeğe çağırana kadar kesintisiz oynadılar. Emir bir kez daha arkadaşını ne kadar 
çok özlediğini düşündü. Onunla olduğu için çok mutluydu. Mete’nin annesinin 
hazırladığı enfes yemekleri yerken görüşmedikleri sürede neler yaptıklarını anlat-
tılar. Mete, bir kedileri olduğunu söyledi. Emir, kedinin nerede olduğunu soracağı 
sırada bacağında hissettiği şeyle irkildi. Hemen ardından “miyaaaavvv” sesini işitti. 
Masanın altında gezinen kedi ona “Hoş geldin,” diyordu anlaşılan. Emir ve Mete 
yemeklerini bitirip odalarına çıkmak için izin aldılar. Giderken yanlarında küçük, 
sarı kediyi de götürdüler. Emir kedinin başını severken Mete, ona video oyunu 
kasetlerini göstermeye başladı. Heyecanlı heyecanlı oyunların içeriklerini anlattı. 
Oyunların hiçbiri Emir’in dikkatini çekmedi. Ekranın içindeki oyunlar ona sıkıcı 
geliyordu. O, arkadaşıyla oyun oynamak istiyordu, video kasetlerin içeriğini din-
lemek değil. 

*İnegöl, Mediha Hayri Fen Lisesi /9. sınıf
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Neşeli bir sesle “Haydi Mete, arabalarla oynayalım!” dedi.
Mete onu duymuyordu bile. Emir, yüksek sesle tekrarlamak zorunda kaldı. Mete 

ise arabalarla oynamak istemediğini, bilgisayarından oyun oynayacağını söyledi. 
Emir şaşırdı ve üzüldü. Oysa buraya gelirken ne hayaller kurmuştu. Eski günler-
deki gibi neşeyle vakit geçirmek isterken arkadaşının onu bırakıp bilgisayarının 
başına geçmesi onu gerçekten çok üzdü. Tüm mutluluğu balon gibi söndü. Bek-
lemeye başladı arkadaşını. Belki canı sıkılır ve kararını değiştirirdi. Uzunca bir 
süre kucağındaki kediyi sevdi. Sarı tüyleri yumuşacıktı. Kucağında “mırrrr” sesi 
çıkararak uyuyordu. Bir süre daha bekledikten sonra arkadaşının kararını değişti-
receğine dair umudu tükenmişti. 

Üzgün ve cansız bir sesle, “Mete oyun oynamayacak mıyız?” diye sordu.
Mete bir şeyler mırıldandı ama arkadaşına bakmadı bile. Emir de kendi ken-

dine oynamaya 
karar verdi. Bel-
ki oynarken ona 
katılırdı arkada-
şı. Robotu eline 
aldı ve düğme-
sine bastı. Robot 
bir anda yürü-
meye başlamıştı. 

Emir heye-
canla bağırdı: 
“Mete! Robotun 
çok güzelmiş!”

Arkadaşından 
yine ses yoktu. 
Ekranın içine 
girebilecekmiş 
gibi suratını 
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yaklaştırmıştı bilgisayara. Ağzı da gözleri de kocaman açılmıştı. Ağzına sinek kaç-
sa fark etmeyecekti sanki. Emir bu kez gerçekten pes etti. Mete onunla vakit ge-
çirmek yerine bilgisayarından oyun oynamayı tercih ediyordu. Mete’nin karşısına 
geçti ve içindekileri yüksek sesle söylemeye başladı:

“Mete, ben senin için geldim buraya ama sen benimle, arkadaşınla vakit geçir-
mek yerine bilgisayarınla oynuyorsun!” dedi.

Mutsuzluğu, hayal kırıklığı sesine yansımıştı. Mete bir an kafasını bilgisayardan 
kaldırdı. Donuk bir sesle:

“Ben oyunu da sanal ortamdaki arkadaşlarımla oynuyorum,” diyerek Emir’i bi-
raz daha üzdü.

“Sanal arkadaşların mı?” dedi ağlamaklı ses tonuyla. Mete başını salladı. Emir, 
Mete’nin değişimine anlam verememişti. Oysa dört yıl önce ne kadar da arkadaş 
canlısıydı. Neden bu duruma gelmişti ki? Emir, bu duruma bir son vermek istiyor-
du. Bir şeyler bulmalıydı. Yatağın üzerine oturup neler yapabileceğini düşünmeye 
başladı. Düşündü, düşündü... Sonunda mantıklı bir çözüm yolu buldu.                                                                       

Meraklı ses tonunu biraz abartarak, “Mete, sanal ortamdaki en yakın arkadaşının 
adı ne?” diye sordu.                

Mete şaşırmıştı, Emir’in neden böyle bir soru sorduğunu anlayamamıştı. “Takma 
isim kullandığı için gerçek ismini bilmiyorum,” dedi.

Emir’in planı tıkır tıkır işlemeye başlıyordu.
“Peki, kaç kardeş olduklarını biliyor musun?” diye sordu.
Mete’nin yanıtı yine olumsuzdu. Emir gülümsedi. 
“Hangi rengi, hangi yemeği sevdiğini biliyor musun?” 
Mete dönen sandalyesini bilgisayardan uzaklaştırdı. Arkadaşının ne yaptığını an-

ladı. Biraz önceki bulanık bakışların yerini daha aydınlık ve sıcak bir bakış aldı. 
Başı utançla önüne düştü.

“Özür dilerim Emir. Tanımadığım insanlar ve saçma bir oyun için kalbini kırma-
mam gerekirdi. Çok pişmanım.” Emir arkadaşının boynuna atladı. “Sorun değil 
canım arkadaşım,” dedi.

Onlar sarılırken minik kedi de aralarına girdi. Tüyleri çocukları gıdıkladı. İkisi de 
aynı anda kıkırdadılar. 
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PEMBE FULARLI KIZ
Eylem GÜLTEKÇE 

Pembe fularlı kızın teyzesi ormanın derinliklerinde şirin mi şirin bir kulübede 
yaşar. Okulların tatil olmasıyla birlikte çok özlediği teyzesine misafirliğe gitme-
ye karar verir. Teyzesi onu kapıda karşılar. Pembe fularlı kız kulübeye girince 
teyzesinin rengârenk boyadığı yaprak tabloları görür ve şaşkınlıkla sorar:

“Teyze, neden bütün resimlerinde yaprak var?”
Teyzesi:
“Bu yaprakların hepsini ormanın derinliklerinden getirdim. Hepsinin ayrı bir 

hikâyesi var. Bu yüzden hepsinin ayrı ayrı önemi var benim için,” der.
Pembe fularlı kız kendisinin de yaprak resmi yapmak istediğini söyler ve dışa-

rı çıkıp yaprak toplamak ister. Teyzesi çok uzaklaşmamasını ve yemek saatinde 
evde olmasını tembihler. 

Pembe fularlı kız koca koca ağaçları aştıktan sonra yere düşen yaprakları ta-
kip ederek ormanda ilerlemeye başlar. Ağaçların ardında fısıldaşmalar duyar ve 
irkilir. İlk başta çekinse de merakına yenik düşüp sese doğru ilerlemeye başlar. 
Çalıların ardında bir ses duyar aniden:

“Pişt! Az sessiz olsana küçük kız, yavrularımı kaçıracaksın. Nereye bastığına 
dikkat et!”

Pembe fularlı kız eliyle çalıları öte yana itince minik minik, pamuk gibi beyaz 
tavşanlarla karşılaşır. 
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“Özür dilerim, sizi görmemiştim.”
Tam o sırada pembe fularlı kızı gören yavru tavşancıklar sağa sola kaçışır. 
“Ne yaptığını gördün mü? Şimdi hepsini saklandıkları yerden bulmam ge-

rek.” 
İkisi birden yavru tavşanları saklandıkları yerlerden bulup yuvalarına geri 

koymaya çalışırlar. Kimi çalıların kimi de dere kenarındaki taşların ardına 
saklanmıştır. Tavşancıkları teker teker yuvalarına geri taşırlar.

“Eyvah, akşam olmak üzere. Teyzem merak etmeden kulübeye dönmeliyim. 
Bir yere kadar yaprakları takip ettim fakat uzaklaştım şimdi. Hemen yaprak-
ları bulmalıyım der,” Pembe Fularlı Kız.

Tavşan:
“Sen bana yardım ettin ben de sana yuvana dönmen için yardım edeceğim.”
Pembe fularlı kız ve tavşan yola koyulurlar. Bir müddet sonra yerdeki yap-

rakları görüp tanıyan pembe fularlı kız neşeyle sıçrar.
“İşte bunlar benim takip ettiğim yapraklar. Çok teşekkür ederim, tavşan.” 
Tavşanla vedalaştıktan sonra kulübenin yolunu tutar ve dönüş yolunda 

takip ettiği yaprakları boynundan çıkarıp beline bağladığı fularına takarak 
kulübeye varır. Teyzesine koşarak yaprakları gösterir ve resimlerini yapmak 
istediğini söyler. 

Teyzesi meğer ne kadar doğru söylemiş. Sahiden de her yaprak birbirinden 
farklıdır. Pembe fularlı kız resmini tamamlamadan önce yaşadığı bu güzel 
macerayı unutmamak için resmine yavru tavşanları da eklemeyi unutmaz.
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Hasat mevsimi olarak da bilinen sonbahar; meyve, sebze, yemiş ve yağışların bol ol-
duğu bir mevsimdir. Yaz tatilinin bitmesiyle artık toplanma ve arkadaşlarla buluşma za-
manı gelmiştir. Sonbaharın bereketine uygun bir oyunla, arkadaşlığa ve oyunlu günlere 
merhaba diyelim.

ÇÖMÇELİ /ÇOMÇALI GELİN OYUNU
Nerede oynanır: Sokak veya bahçe.
Neler gerekir: İki büyük tahta kepçe, ip, torba, küçük kova, heybe, küçük bir kız çocuk 

elbisesi, beyaz örtü, bebeği süslemek için kurdele, çiçek, ağaç dalları. 
Kimler oynar: Kız erkek birlikte oynar.
Kaç kişi oynar: Oyuncu sınırı yoktur. Kalabalık olması tercih edilir.
Nasıl oynanır: Ağaçtan yapılmış iki büyük kepçe, başı ile sapının birleştiği yere çapraz olarak 

bağlanarak bebeğin kol ve baş kısmı yapılır. Kepçenin yuvarlak kısmının biri baş olarak kul-
lanılır, diğer yuvarlak kısımla kollar oluşturulur. İki kepçe bulunamadığı durumda kollar için 
tahtadan yapılmış bir sopa da kullanılabilir. Yapılan bebeğe küçük bir kız çocuğunun elbisesi 
giydirilir, baş kısmına beyaz bir örtü bağlanır. Kurdele, çiçek ve ağaç dallarıyla süsleme yapılır.

Çömçe (çomça) gelin denen bebeğin bir kolundan bir kız çocuk diğer kolundan bir erkek 
çocuk tutar. Bu iki çocuk oyunu yönetenlerdir. Yanlarındaki çocuklardan birkaçı da toplanan 
yiyecekleri koymak üzere ellerinde torba, küçük kova, heybe gibi eşyalar taşır. Hazırlanan be-
beği taşıyan çocuk en önde olmak üzere, bütün çocuklar toplu halde, kapı kapı dolaşarak, her 
evin önünde hep bir ağızdan “çömçeli gelin tekerlemesi”ni söylerler:

Çömçeli gelin çöm ister. 
Bir kaşıcık yağ ister.
Yağ verenin oğlu olsun!
Bulgur verenin kızı olsun!  
Teknede hamur,
Tarlada çamur,
Ver Allah’ım ver,
Sulu sulu yağmur!
Tekerlemelerin hemen ardından ev sahibi, çocukların istedikleri yağ, bulgur, un, yumurta, 

ceviz, tuz, pekmez, kuru dut, incir gibi yiyeceklerden birini verdikten sonra, beraberinde giz-
lice getirdiği suyu çocukların -özellikle de “çömçeli gelin”i taşıyan çocukların- üzerine döker. 
Yağmurun çok yağmasını isteyen hane sakinleri daha fazla su dökerler. Su ile ıslanan çocuklar 
kaçışarak başka bir evin kapısına varırlar, aynı işlem burada da tekrar eder. Böylece bütün evler 
dolaşılır. Sonra, toplanan yiyeceklerden yemek yapılacak malzemeler yemek yapılarak (genel-
likle bulgur pilavı ya da kısır) yenir, yemek yapılmayacaklar ise paylaşılır.
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ARI
Songül BOZACI

Zoi ile Hayvanlar Âlemi

Merhaba arkadaşlar ben Zoi. Sizinle ekosistemde çok önemli yeri olan arı-
lar hakkında öğrendiklerimi paylaşacağım. Öncelikle ilk öğrendiğim bilgi en 
eski arı fosili tam tamına 100 milyon yıl öncesine aitmiş. Düşünün ilk insana 
ait fosil ise 300 bin yıllık. Bundan dolayı gerçekten arılar olmazsa ekosistem 
devam etmeyebilir düşüncesi çok ama çok doğru geliyor bana.

Bu arada umarım ekosistem nedir biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için çok 
kısa bir tanımını çok sevdiğim bir kitaptan alarak yapacağım. “Ekosistem: 
Canlıların ve doğal varlıkların (su, hava, toprak vb) karşılıklı etkileşim içinde 
oldukları bir birliktir. Her bir ekosistemde canlıların birbirleri ile etkileşimde 
olduğu besin ağı vardır. Bu ağ besin zinciri olarak isimlendirilmektedir.”

Arılar kendi besinlerini üretmek için çiçekten çiçeğe konduklarında tozlaş-
ma adı verilen süreci gerçekleştiriyor. Bilim insanlarının yaptıkları araştırma-
lara göre yediğimiz ürünlerin yüzde 90’ında arıların önemi oldukça büyük. 
Arılar olmasa bu bitkiler yayılamayacak ve çapraz tozlaşma olmadan ürün 
veremeyecekler. Bundan dolayı; arılar biyolojik çeşitliliğin ve doğanın ko-
runmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Arılar tozlaşmaya ve bunun so-
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nucunda da meyvelerin ve sebzelerin oluşumuna 
olanak sağlamaktadır.

Eğer meyve ve sebze yemek istiyorsak arıları 
neden daha çok korumamız gerektiğini umarım 
anlamışsınızdır. Onları koruyabilmek, kendi ge-
leceğimizi korumak aslında. Bunun için doğal 
ortamlarının bozulmaması, orman ve tarla alan-
larının doğal kalması çok çok önemli. 

Arılar hayvanlar aleminde en çok çalışan hay-
vanlar olarak biliniyor. Koloniler halinde yaşı-
yorlar ve her koloninin bir kraliçe arısı bulunu-
yor. Kraliçe arının ömrü beş yıl kadar sürüyor sonra yerine başka bir aday 
kraliçe arı büyütülüyor. 

Yaşadıkları alanlara göre birçok isme sahipler. Duvarcı arı, madenci arı, ya-
ban arısı, bal arısı gibi… Bal arılarının kovanları içinde hepsinin bir görevleri 
var. Fakat yazın doğan işçi arılar çok fazla çalıştıkları için daha kısa ömürlü 
oluyorlar. 

Arılar böcek türü olduklarından insanlar olarak biz sadece bu böceklerin 
ürettiklerini yiyoruz. Gerçi düşününce kendileri için ürettikleri balı biz yeme-
sek sanki daha iyi olacak. Vahşi hayvanların yedikleri birçok tohum, fındık, 
yemiş ve meyvenin üretiminden de arılar sorumlu.

Öğrendiğim ve en çok üzüldüğüm şey de işçi bal arılarının iğnelerini kullan-
dıktan sonra öldükleri oldu. En son savunma olarak kullanıyorlarmış iğnele-
rini ve insanları tehlikeli bulmazlarsa asla iğneleri ile sokmuyorlarmış. Gerçi 
eşek arıları defalarca sokabiliyormuş iğnesini ve ölmüyormuş. Mümkünse bu 
saldırgan arı türü ile karşılaşmayalım. Bu arada arı alerjisi olanlar için de eğer 
zamanında müdahale edilmezse ölümcül sonuçlar olabiliyormuş. Umarım 
hiçbirimizin arı alerjisi yoktur arkadaşlar. 

Umarım biz insanlar dünya üzerinde bizden daha uzun zamandır varlığını 
sürdüren arıların nesillerinin tükenmesine sebep olmayız. Bunun için arka-
daşlar, doğal bitki yaşamını çoğaltan ve varlığının sürmesini sağlayan arılar 
için bilinçlenelim. 
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AİLEM BİR ÇINAR
Çiğdem SEZER

Ailem bir çınar,  
Hem kökü hem dalları var.
Köklerde ninem dedem,
Benim güzel ailem.

Annem babam gövdesi,
Kucaklar hepimizi.
Besleniriz sevgiyle.
Dünya bizim kalbimizde.

Biz dallarıyız onun,
Üç kardeş üç tohum
Kök, gövde bir de dallar,
İşte kocaman çınar

Benim güzel ailem.
Benim güzel ailem. 

Yaprakları unutmadım 
Rüzgârlara bıraktım
Komşular, arkadaşlar,
Sanki ötüşen kuşlar.

Ailem bir çınar,
Hem kökü hem dalları var.
Kök, gövde bir de dallar,
İşte kocaman çınar.

Benim güzel ailem.
Benim güzel ailem.
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Demet EKMEKÇİOĞLU

TROYA MÜZESİ

Merhaba benim adım Arke. Annem, babam arkeolog. Bu yüzden bu adı 
vermişler bana. Bu da arkadaşım Loji. Ailemin hediyesi. Paketini açtığım-
da sıradan 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 sü-
rekli farklı yerlere kazılara, müzelere gidiyoruz. Senden önce Anadolu’da 
hangi uygarlıklar vardı öğrenmek istersen bizi takip et. Bu sefer yolculu-
ğumuz Çanakkale’ye Troya Müzesi’ne.

Otoparkta arabadan indiğimde gözlerime inanamadım. Topraktan fışkır-
mış dev bir buluntu gibi yükseliyordu karşımda Troya Müzesi. Dışarıdan 
paslanmış gibi duran görüntüsü gizemini artırıyordu. Müzeye yaklaştıkça 
alandaki heybetini hissediyordum. Önce bilet gişesini gördüm, önünde 
upuzun bir kuyruk vardı. Neyse ki annem ve babamın müze kartı benim 
de öğrenci kartım vardı. Kuyruğu beklemek zorunda kalmadık. Müze ka-
pısına koşarak ilerledim. Rampadan hızlıca inerken rampanın duvarların-
daki nişleri görünce aniden durdum. Nişlerde yani duvar içinde bırakılan 
oyuklarda heykeller, tarihi sahne canlandırmaları ve Troya’nın farklı kat-
manlarına dair şeyler sergileniyordu.  Birden aklıma geldi, Loji hâlâ sırt 
çantamdaydı. Onu çantamdan çıkardım, düğmesine basıp açtım. Hemen 
konum taraması yaptı. Kafasını üç yüz altmış derece döndürdü. Önce aşa-
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ğı baktı, sonra yukarı ve anlatmaya başladı.
“Şu an Çanakkale’nin Tevkifiye köyü sınırları içinde, 

Troya Antik Kenti girişindeki Troya Müzesi’ndeyiz. Bu-
rası bir arkeoloji müzesidir. UNESCO’nun 1998 yılında 
Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aldığı Troya Antik Ken-
ti’nden çıkartılan eserler de burada sergilenmektedir. 2018 yılında müze 
ziyarete açılmıştır. Ayrıca 2018 yılı tüm dünyada Troya yılı olarak kutlan-
mıştır.”

“Görüntüsünden tahmin ediliyor zaten, oldukça önemli bir müzeymiş 
burası.”

“Önemli ve ödüllü bir müze Arke. Müzenin projesi 2011 yılında açı-
lan bir yarışmayla seçilmiş. 2019 yılında dünyaca ünlü TIME dergisinin 
“Dünyanın En Harika Yerleri” listesine girmiş. Ayrıca 2020 yılında Avrupa 
Yılın Müzesi Özel Ödülü’nü almış.”

“Vay be ödüllere doymamış. İyice merak ettim Loji,” diyerek müzeden 
içeri girdim. 

Etrafa şöyle bir göz atıp müze içinde yürümeye başladım. Yönlendir-
me yazılarından bu katta Troas bölgesi eserlerinin olduğunu öğrendim. 

Bu bölgede el-
liye yakın An-
tik Kent varmış. 
Tunç Çağı’na ta-
rihlenen eserle-
re bakarken bir 
bölümün aşırı 
kalabalık oldu-
ğunu fark ettim. 
O tarafa yönel-
diğimde annem-
le babamın da 
oradaki eserleri 
incelediğini gör-
düm. Beni yanı-
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na çağıran annem “Bak Arke, bunlar ülkemizden kaçırılan ve daha sonra 
geri alınarak burada sergilenen Troya Hazineleri,” dedi.

Ülkemizden kaçırılan pek çok tarihi eserden biriydi demek ki Troya ha-
zineleri. Büyüleyici görünen takılara bakarken Loji’ye sordum, “Troya Ha-
zineleri nedir Loji?”

“Priamos hazinesi de denilen Troya hazineleri 1870’li yılların başında 
bulunmuştur Arke. Homeros’un İlyada ve Odysseia’sını okuyup Troya’ya 
gelen, kazılar yapan Alman tüccar Heinrich Schliemann tarafından yurtdı-
şına kaçırılmıştır. 4500 yıllık olan bu hazinenin 24 parçalık bölümü 2012 
yılında Türkiye’ye getirilmiştir. Hazinenin bir kısmı hâlâ Moskova Puşkin 
müzesindedir.”

“Neyse ki ülkemize geri getirilmiş Loji. Üst katlara da bakalım neler var,” 
diyerek yürüdüm. Yine eserlerin sergilendiği rampadan yukarı doğru çı-
karak bir üst kata ulaştım. Troya’nın Tunç Çağı dönemlerine ışık tutan bu 
katta, o dönemde kullanılan eşyaları inceleme şansı buldum. Seramikten 
yapılmış eserler arasında figürin kulplu kaplar, Homeros’un İlyada Desta-
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nı’nda da bahsettiği Depaslar yani çift kulplu dar ve derin bardaklar, gaga 
ağızlı testiler, boynuz kulplu çanaklar vardı. O dönem insanların kullan-
dıkları eşyaları ne kadar da özenle yaptıklarını düşündüm. Sadece günlük 
eşyalarını değil heykellerini de özenle yapmışlar. 

Müzede karşıma çıkan Hadrian Heykeli, Triton Heykeli, Kibele Heykeli 
unutamayacağım eserlerden bazıları. Sert ve soğuk mermerin yetenekli 
ellerde işlenerek nasıl gerçekçi ve büyüleyici olabildiğini gördüm. Müze 
içinde şaheserlerin arasında hayran hayran dolanırken karşıma çıkan ço-
cuklar için hazırlanmış oyunlar ilgimi çekti. Biraz oynadıktan sonra etrafa 
şöyle bir göz attım ve bizim için hazırlanmış pek çok oyun, puzzle ve ak-
tivite olduğunu gördüm. Ondan ona koşup eğlenirken zamanın nasıl geç-
tiğini fark etmemişim. Annem yanıma gelince anladım ve onunla beraber 
üst kata çıktım.

Üst katta Troya Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarına dair detaylar 
vardı. Bunlar arasında antik kentte ilk kazı çalışmalarını başlatan Arkeo-
log Schliemann’ın Troya hazinesini yurtdışına kaçırma hikâyesi oldukça 
ilgimi çeken kısım oldu. Loji’den uzun uzun tüm detayları dinledim. 

Terasa vardığımızda önümüzde alabildiğine uzanan Troya Antik Kenti’ne 
baktım. Troya’da yaşanan savaşları, Homeros’un İlyada ve Odysseia’sını 
okuyup buralara gelip kazı yapan Schliemann’ı düşündüm. 

“Merak bizi kaç kilometre götürebilir Loji?” dedim ama Loji’nin şarjı 
bitmiş kapanmıştı. 

Yeni bir macerada buluşmak üzere…
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Kütüphaneleri çok severim. Eminim ki sizler de 
çok seviyorsunuzdur! Bir kütüphaneye girip saatler-
ce kitap okumak, bilmediğim konuları araştırmak ve 
yeni kitapları keşfetmek vazgeçilmez eğlencelerim 
arasındadır. Bu sayımızda da size çok sevdiğim bir 
kütüphaneden bahsetmek istiyorum. Kartal’da bulu-
nan Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesinden. 

Sonraki sayımızda size Rıfat Ilgaz’ı daha detaylı an-
latacağımın sözünü vererek ilk önce Rıfat Ilgaz’ın kim 
olduğundan birkaç cümle ile bahsedeyim. Hani meş-
hur Hababam Sınıfı var ya o kitap gibi onlarca kitap 
ve şiir yazmış, edebiyatımızın önemli şair ve yazarla-
rından biri. İşte bu anlatacağım kütüphaneye de Kar-
tal Belediyesi onun adını vermiş. Ne de iyi yapmış. 
Çünkü Rıfat Ilgaz çocukları çok seven bir yazarmış. 
Zaten yazmış olduğu çocuk kitaplarından da belli... 
Dedim ya, bir sonraki sayımızda size Rıfat Ilgaz’dan 

Melih YILDIZ

KARTAL’DA EĞLENCELİ 
BİR KÜTÜPHANE 
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bahsedeceğim. O yüzden şimdi size kü-
tüphaneyi anlatayım. 

Kütüphanenin bahçesi tam çocuklara 
göre... Bahçesinde Rıfat Ilgaz’ın güzel bir 
heykeli var. Arka tarafında birkaç oyun 
alanı, yanında ise kocaman bir çocuk 
parkı bulunuyor. Kitap okumaktan artan 
zamanlarınızda bu bahçede oyunlar oy-
nayabilirsiniz. Ancak unutmadan şunu 
da ekleyeyim: Hafta sonları bu bahçede 
söyleşiler ve atölyeler düzenleniyor. Bir 
gün sizler de gelip bu etkinliklere katı-
labilirsiniz. 

Haydi şimdi de kütüphaneye girelim. 
Kütüphane ahşap bir binada. Tam üç 
katlı... En alt katında çocuklar için oyun 
alanı mevcut. Üst katta ise hem zekâ 
oyunlarının olduğu alanlar hem de bi-

lim ve keşif kitaplarının olduğu bölümler var. Bu kat o kadar güzel ki neredeyse üst kata 
çıkmayı unutuyor insan. Özellikle benim gibi coğrafyayı seven biri burada çokça vakit ge-
çirebilir. Ama uzaya, fen bilimlerine, hayvanlar âlemine meraklı olanlar da burada uzunca 
saatler geçirebilir. 

Biraz da üst katı anlatayım size. Üst katta bizi önce satranç alanı karşılıyor. Satranç bi-
len arkadaşlarınızla burada güzel bir satranç karşılaşması yapabilirsiniz. Ama bu katta o 
kadar çok kitap var ki insan hangisini okuyacağını şaşırıyor doğrusu. Benim en çok ciltli 
kitaplar hoşuma gitti, tek tek resimlerine bakıp okumak istedim. Tabii ki her gelişimde 
birkaçını okuyacağım. O kadar güzeller... Ama sizlerin ilgisini belki başka kitaplar çeker. 
Çünkü yüzlerce güzel kitap var burada. Bu kitaplardan daha fazla bahsetmesem iyi olur. 
Size sürpriz olsun, gelip kendiniz görün. 

Bu kütüphanede atölye çalışmaları sadece bahçede olmuyormuş. Her hafta sonu kütüp-
hanede atölyeler yapılıyormuş. Bu atölyelere katılan çocuklar o kadar çok eğleniyorlarmış 
ki! Hem de birçok sanat dalına yönelik yeni yeni bilgiler ediniyorlarmış. Ara sıra da yazar-
lar gelip çocuklarla sohbet ediyorlarmış. Bu atölyelere bu sene ben de katılacağım. Sizler 
de vakit kaybetmeden Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesine gelin derim. Burayı çok 
seveceğinize eminim. 
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Doğaya baktığımızda çevremizde yaşayan birçok canlı ile bu hayatı paylaştığımızı 
görürüz. Bu canlıların kimisi bitki formundayken kimisi yolda gördüğümüz ve başını 
okşadığımız kediler gibi hayvanlardan oluşur. Dünya üzerindeki canlıları basitçe tek 
hücreliler ki bunlar bakteriler ve mavi-yeşil algler, tek hücreli gelişmiş protozonlar çok 
hücreliler ailesine giren mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olarak sınıflandırabiliriz. Yağ-
murdan sonra çıkan bir mantarın birçok çeşidi olduğu gibi, bitki ve hayvanlarda da bu 
çeşitliliğe rastlarız. İşte biz buna “biyoçeşitlilik” diyoruz. Okyanusun derinliklerinde 
gezen Kayıp Balık Nemo’dan tanıdığımız “palyaço balığından”, her mevsim göç eden 
“leyleklere”, sadece Kongo Cumhuriyeti’nde yaşan “okapilerden”, Anadolu toprakla-
rında da varlığını sürdürmüş kedigillerden olan “parsa”, ekosistem içerisinde fotosen-
tez yaparak oksijen almamızı sağlayan ve bize yediğimiz meyve sebzeleri de veren bir-
çok bitki örtüsüne kadar tüm canlılar bu biyoçeşitliliği oluşturur ve her biri yaşadığımız 
ekosistemin birer parçasıdır. Ülkemiz biyoçeşitlilik açısından oldukça zengindir. Bazı 
canlılarımızın koruma altında tutulmasına ihtiyaç vardır. Örneğin; Caretta caretta de-
diğimiz deniz kaplumbağaları Ege bölgemizde koruma altında tuttuğumuz en sevimli 
canlarımızdandır ve biyoçeşitliliğimizi zenginleştirirler. Kuraklık, çıkan yangınlar, do-
ğal yaşam alanlarının bilinçsizce bozulması bu canların yaşam koşullarını zorlamakta-
dır. Onlara sahip çıkmamız, toplumdaki herkese bunu anlatmamız en önemli görevle-
rimiz arasında olmalıdır. Bu dünyayı mahallemizdeki kedilerden, ormanlarda yaşayan 
geyiklere kadar birçok canlı ile paylaştığımızı ve onların hayatımızı kolaylaştıran ve 
güzelleştiren canlılar olduğunu unutmamamız gerekir. Biz çevremizdeki canlılara saygı 
duyar, sevgi gösterir, çevreyi temiz bırakır ve tahrip etmezsek, doğa da bize kucak aça-
caktır. Haydi gelin sizinle biyoçeşitliliğimizi oluşturan Türkiye’nin canlarından bazıları-
nı tanıyacağımız bir oyun oynayalım. 

Aşağıdaki canlıların isimlerini örnekteki gibi resimlerle eşleştirin ve onlar hakkında 
toplayacağınız bilgileri yanlarına yazın.

Aslı Pınar ZORBA YILDIZ

TÜRKİYE’NİN CANLARI VE 
BİYOÇEŞİTLİLİK
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Biyoçeşitlilikteki Canlı Canlının Adı

Yalı Çapkını

Kum Zambağı

Orfoz

Anadolu Vaşağı

Boz Ayı: 
Boz ayılar ülkemizde daha çok Doğu Anadolu böl-

gesinde görülen, avlanma dolayısıyla nesli tehlike al-
tında olan canlarımızdandır. Güçlü, çekingen ve zeki 

canlılardır ve genellikle renkleri kahverengidir.

Kör Fare
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BAL KABAĞI RÜYASI 
Serap ÇETİN YENİLMEZ

İnci, oyun oynamak için annesinden 
izin isteyip bal kabağı tarlasına gitti. 
Kabakların üzerinden sek sek atlar-
ken “Çok sıkılıyorum!” diye bir ses 
duydu. Korktu. Arkasına bakmadan 
koşmaya başladı. 

“Ben korkuluk Robi! Yardımına ihti-
yacım var!” diye yineledi ses.

İnci, sağına soluna baktı; kimse yok-
tu. Arkasına döndüğünde ona gülüm-
seyen bir korkulukla karşılaştı.

“Senin için ne yapabilirim?” diye 
sordu.

“Olduğum yerde kaldım. Hareket 
edemiyorum. Ben de senin gibi koşup 
oynamak istiyorum.”

İnci, düşündü taşındı. Kafasını ka-
şıdı. Aklına bir fikir geldi. İki küçük 
bal kabağı bulup Robi’ye verdi. Robi, 
çuvaldan yapılmış kıyafetinden ip ko-
pardı. Kabakları tahta bacaklarının 
ucuna bağladı. Elleriyle sıkıca bağla-
yıp bağlayamadığını kontrol etti. 

Yeni ayaklarının sağlamlığından 
emin olduktan sonra paten sürer gibi 
tarlalarda bir o yana bir bu yana gi-
dip gelmeye başladı. Sevinçle çığlık 
atıyordu. “Ben korkuluk Robi! Artık 
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tarlaları daha iyi koruyabileceğim!” 
Tüm kuşlar ve İnci, durmuş Robi’yi izliyorlardı.
Robi:
“Çok yalnızım. Arkadaşım olur musun?” diye sordu İnci’ye.
“Çok sevinirim. Ben de köye yeni geldim. Arkadaşım yok.”
“Oyun oynayabileceğimiz bir yerimiz olsa ne güzel olur,” dedi, Robi.
Robi ve İnci, kafa kafaya verip düşünmeye başladılar. Tarlanın içinde 

gezinip çevrelerini kolaçan ettiler. Tam o sırada, karşılarına kocaman bir 
kabak çıktı. Yapraklarını sallayarak iki kafadarı selamladı.

“Birlikte bir şeyler yapmaya ne dersiniz?” deyip kendi etrafında bir tur 
attı. Bir çırpıda bitkisinden ayrıldı. “Ev olabilirim,” diye öneri getirdi yeni 
arkadaşlarına.

İnci, kabağın içinin boşaltılması için kuşlardan yardım istedi. Ağaçka-
kan hemen öne atılıp “Bu işi ben yaparım,” dedi. Gagasıyla birkaç ham-
lede kabağın üzerine büyük bir kapı ve birkaç pencere açtı. İçini boşaltıp 
çekirdekleri arkadaşlarıyla paylaştı. 

Kabak, oyun evi olmanın mutluluğuyla şarkılar söylemeye başladı.
“Turuncuyum, sarıyım.
Tarlaların balıyım
Bizim evde şenlik var
Oyunlara hazırım.”
Kuşlar, ev için yaprak ve çalı taşıdılar; birlikte döşediler. Kahramanla-

rımız evlerine “Bal Kabağı Rüyası” adını verdiler. Robi ve İnci, canları 
sıkıldığında evlerinde buluşup oyunlar oynadılar. 
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Boyama Sayfası / Deniz AVCIER
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Anneanne ile Friederin Yepyeni Maceraları
Gudrun Mebs
Can Çocuk

Anneanne ile Frieder’in maceraları tüm hızıyla devam 
ediyor! Frieder odasının duvarlarını reçelle kırmızıya bo-
yamak isterse, bahçeyi çöle çevirmeye karar verirse ya da 
anneannesinin ördüğü çorapları yanlışlıkla sökerse... An-
neannesi ona birazcık kızabilir. Ama sonuçta ne Frieder’in 
muzip fikirleri tükenir ne de anneannesinin ona olan 
sevgisi! Alman çocuk edebiyatının sevilen kalemi Gudrun 
Mebs, Anneanne ile Frieder’in Yepyeni Maceraları’nda 
yine incelikli ve neşeli bir anneanne-torun portresi çiziyor.

Uç Bakalım!
Merve Ergenoğlu 
Kırmızı Kedi Çocuk

Bir çocuğun düşlerine kimler ortak olur? Sevilen çizer 
Merve Ergenoğlu, hem yazıp hem de resimlediği ilk kita-
bında, bir kentin hayalperestlerini aynı öyküde buluştu-
ruyor. Dar sokaklardan geçip eski sahaflara uğrayanlarla 
çocukluk düşlerini yeniden hatırlayanlar, hayallerinin 
peşinden gidiyor. İncelikli detaylarla katmanlanan kitap, 
görsel okuma deneyimi sunuyor. 

Babaannem, Kurbağalar ve Hayat
Ahmet Büke
Günışığı Kitaplığı

Ödüllü öykücü Ahmet Büke okurlarını, bir çocuğun baba-
annesiyle mutlu anılarını yazdığı defterine konuk ediyor. 
Her anı, dünyanın en ilginç kasabasında, dünyanın en 
sıradışı babaannesiyle yaşanan sürprizli bir çocukluktan, 
komik, umut dolu ve anlamlı öyküler fısıldıyor. Kimi yel-
kenlinin rüzgârında, kimi balkondaki kahvaltı sofrasında, 
kimi eşekle buzul tırmanışında... Çocukluğun acı tatlı gün-
leri, hayatın gerçek bir armağan olduğunu duyumsatıyor. 
Her yaştan okura, yaşamın tuhaf ama mutlu zamanlarını 
anımsatıyor. 
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Haydi çocuklar, Claude Monet’nin “Şemsiyeli Kadın” 
adlı tablosunun öyküsünü yazalım.

Öykünüzü bekliyoruz!
kecocukdergisi@gmail.com
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Bugünkü çizgi filmleri ortaya 
çıkartan Laterna Magicalar’ın 
1800’lü yıllara ait örneklerini 

Masal Müzesi’nde 
görebilirsiniz.


