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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; 10-18 Eylül arası, Yakacık’ta bulunan 
Masal Müzemizde sizler için “Uluslararası Çocuk Edebiyatı 
Festivali”ni gerçekleştirdik. Fatoş Oyuncakları Kurucusu ve 
Tasarımcısı Fatoş İnhan, “Onur Konuğumuz” oldu. 

Dokuz gün süren festivalimiz Romanya, Macaristan, İsveç 
ve Makedonya’dan gelen yazarlar da dâhil olmak üzere, 45 ya-
zarı konuk etti. Söyleşilerin yanında; çeşitli atölyeler, gelenek-
sel sokak oyunları, tiyatro oyunları, masal anlatıları ve kon-
serler gerçekleştirdik. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz festivalimizi 
kaçıran siz çocukları, önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz 
festivalimize mutlaka bekliyoruz. 

Diğer sayılarımızda olduğu gibi bu sayımızda da, çok de-
ğerli yazarlarımızdan ve sizlerden gelen ürünleri bir araya 
getirdik. Sizleri de derginin yazarları ve sanatçıları arasında 
görmek istiyoruz. Bu ne-
denle de, elinizdeki ça-
lışmaları mutlaka bizlere 
gönderin. 

“Senden Önce Anadolu” 
sayfası, “Boyama Sayfası” 
ve “Kitap Önerileri” say-
falarını yine hazırladık. Bu 
renkli ve eğlenceli sayfalar, 
önümüzdeki sayılarda da 
olacaktır.  

Bir sonraki sayıda bulu-
şuncaya kadar, dersleriniz-
de başarılar ve sağlık dolu 
günler diliyorum.   

Eserlerinizi Göndereceğiniz E-Posta:
kecocukdergisi@gmail.com

Bu sayının çizerleri:
Özlem Açar, Ebru Canlı

Kapak çizimi:
Özlem Açar

Kasım-Aralık 2022
Yıl: 1, Sayı:4“Çocuklar geleceğindir. 

Çocuklar geleceği yapacak insanlardır.”

GÖKHAN YÜKSEL
Kartal Belediye Başkanı

“Uluslararası Çocuk 
Edebiyatı Festivali”nin 
Ardından



İ Ç İ N D E K İ L E R
Oyun Kurdu / 36
 Ayşe YAZAR

Sonu Çok Güzel / 37
 Yetgül KARAÇELİK

Bilge Rüzgâr ile Renkler / 39
 Dilek YÜKSEK

Resim / 41
 Ömer Talha GÖKDEMİR

Zoi ile Hayvanlar Âlemi / 42
 Songül BOZACI

Kayıp Kasaba / 44
 Umay PUSULUK

Senden Önce Anadolu / 45
 Demet EKMEKÇİOĞLU

Kelimelerin Artık Bir Müzesi Var / 47
 Melih YILDIZ

Resim / 50
 Ahsen Betül Bircan

Endemik Bitkilerimiz / 51
 Aslı Pınar ZORBA YILDIZ

Aytül Akal’a Sorular / 54
 Beyköyü Ortaokulu 7/A Sınıfı

Canım Babam / 56
 Zehra Duru TAŞKIN

Resim / 57
 Zehra Duru TAŞKIN

Boyama Sayfası / 58
 Gamze GÜLLER
Takyon Maviliklerde / 61
 Gaye DİNÇEL
Kitap Önerileri / 62

Ağaçlar Arasında / 3
 Derya URUN AKBABA

Resim / 6
 Andelina DOĞAN

Kırık Şemşiye / 7
 Ada SU

Uçan Şemsiye / 8
 Bahar UYSAL KARAKUŞ

Küçük Kaplumbağam / 11
 Melikşah SARICA

Resim / 15
 Lavin Ada CAN

Çorap Zu ile Mimi / 16
 Gamze BAYRAKTAR

5 Eylül Geç Kalma Günü / 18
 Mine KARAKAYA

Ağaçlar / 20
 Ramazan TEKNİKEL

Resim / 21
 Ela DEMİROĞLU

Ben Bir Ağacım / 22
 Mazlum VESEK

Bisküvi ve Akşam Yemeği / 25
 Şeniz Baş

Derin ile Dedesi Çizgi Oyunda / 28
 Şaban AKBABA

Benim Kalbim Bir Mutfak / 31
 Cansu SELÇUK ÇAĞLAR

Dev Aslan / 33
 M. Emin TAŞDEMİR



5

Nehir, o sabah sevinçle uyandı, dı-
şarı çıktı, yukarı baktı. Gökyüzü gri 
bulutlarla kaplanmıştı, yağmur yağ-
mak üzereydi. Oysa yapılacak önemli 
bir iş vardı. Bahçeye fidan dikecekler-
di. Yağmur bastırırsa bunu yapama-
yacaklardı. Üzüntüsü yüzüne yansı-
mıştı.

Dedesi onu üzgün görünce:
“Nehirciğim, sen hiç merak etme; 

hava nasıl olursa olsun fidanları di-
keceğiz. Durmanın zamanı değil. Baş-
layalım mı?” dedi.

Nehir, beklemediği bu haber karşı-
sında sevinçten çıldıracak gibi oldu.  

“Başlayalım dedeciğim,” dedi.

AĞAÇLAR 
ARASINDA

Derya URUN AKBABA

5 
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“O halde iş başına!”
Nehir, her sabah yaptığı gibi önce-

likle tavukların yemini, suyunu ha-
zırladı; önlerine koydu, eve döndü. 
Beslenme sırası kendisine gelmiş-
ti. İştahla kahvaltı yaparken kimin 
neyi, nasıl yapacağını planladılar. 
Dedesi toprakta fidanların dikilece-
ği kuyuları kazacak, babası fidanları 

dikecek, annesi de fidanların dibine 
gübre koyacaktı. Sıra Nehir’e gel-
mişti.

“Bana iş yok mu, ben ne yapaca-
ğım?” diye telaşla sordu.

“Sana iş kalmadı kızım,” dedi an-
nesi.

Ânında yüzü asıldı, gözleri nem-
lendi Nehir’in. Annesi, onun o hali-
ne daha fazla dayanamazdı. Saçları-
nı okşadı, yanaklarını öptü:

“En önemli işi sen yapacaksın,” 
dedi.

Nehir başını kaldırdı, heyecanla:
“En önemli iş mi? Neymiş o?” diye 

sordu inanmaz inanmaz.
“Fidanlara can suyu vereceksin.”
Nehir meraklandı:
“Can suyu ne demek anne?”
Annesi, Nehir’in bu soruyu sorma-

sını bekliyordu.
“Fidan dikildikten sonra dibine 

dökülen suya can suyu diyoruz. Fi-
danın ilk gıdası… Bu suyu içen fi-
dan kurumaz, toprağa tutunur, can-
lanır…” diye cevapladı.

“Gerçekten çok önemliymiş,” di-

6 
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yerek sevincini belli etti Nehir. “Se-
verek yapacağım.”

Kahvaltıdan sonra işe koyuldular. 
Yağmur sonrası rüzgâr, çamur fi-
danları dikmelerine engel olamadı. 
Herkes hevesle çalışıyordu.

Dedesi, fidanları göstererek;
 “Nehirciğim senin fidanın hangisi 

olsun?” diye sordu.
Nehir düşündü. Babası ona kavak, 

gül ve birkaç meyve fidanı dikecek-
lerini söylemişti. Her biri hakkında 
kısa bilgiler vermişti.  Onları anım-
sadı.

“Dedeciğim hepsini dikelim,” 
dedi. “Hepsi hepimizin olsun.”

Birkaç saat süren yoğun çalışma 
sonucunda bahçeye çeşit çeşit fidan-
lar diktiler. Hepsinin can suyunu 
Nehir verdi. Mutlu ama yorgundu. 
Birkaç lokma akşam yemeği yedik-
ten sonra yatağına uzanır uzanmaz 
derin bir uykuya daldı.

Rüyasında fidanların büyüdüğünü 
gördü. Güller açmış, kavak ve mey-
ve ağaçları büyümüştü. Ağaçların 
arasında salıncaklar, tahterevalliler 
kurulmuştu. Çocuklar kahkahalar 
atarak gülüşüyor, eğleniyordu.  

Nehir uyanır uyanmaz bahçe-

ye koştu. Fidanların hepsi dimdik 
duruyordu. Dedesi bazı fidanla-
rın yanına sopa dikiyor, fidanı ona 
bağlıyordu. Nehir, o işin neden ya-
pıldığını anladı.

“Dedeciğim,” dedi. “Kolay gelsin.”
Dedesi başını kaldırıp ona gülüm-

sedi.
“Hoş geldin güzel kızım,” dedi. 

“Kolaysa başına gelsin.”
“Dün başıma gelmişti ya dede,” 

dedi Nehir.
Keyifle gülüştüler. El ele tutuşup 

eve döndüler. Kızarmış ekmek ko-
kusu yayılmıştı her yana.
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Siz hiç şemsiyeyle büyüyen birini gördünüz mü? Biri var, adı da Işık. Yeşil, eski 
bir şemsiye. Neredeyse o şemsiyeyle büyüdü. Ona bu şemsiyeyi babası almıştı. 
Onu çok sevmişti. Bu şemsiyeyle dolaşmasının bir anlamı vardı, ona babasından 
kalan tek eşyaydı bu şemsiye. Işık, babasını çok severdi, bu yüzden her zaman 
onu yanında taşırdı. Herkes şemsiyelerin yalnızca yağmur için olduğunu sanır 
ama Işık öyle düşünmüyordu. Işık’ın bir arkadaşı var, adı Murat, bir gün yanlış-
lıkla şemsiyeyi kırdı. Işık çok üzüldü, günlerce yüzü gülmedi. Sonunda bir karar 
verdi, üzülmenin faydasız olduğunu biliyordu. Hemen harekete geçti, çantasını 
hazırladı, en güzel giysilerini giydi, şapkasını taktı ve yola çıktı. Dayısına gide-
cekti, dayısı ressamdı, aynı zamanda tamir işlerinden iyi anlardı. Bir at arabasını 
durdurdu, ağaçların arasından geçti ve dayısının evine vardı. Çok geçmeden da-
yısı kırık şemsiyeyi tamir etmeyi başardı. Işık, dayısının boynuna sarıldı. Dayısı, 

Işık’ın giydiği güzel elbiseyi fark etti. Boyalarını alarak beraber 
dışarı çıktılar, kuzeni Özgür, “Baba, ödevlerimi yaptım ben 

de gelebilir miyim?” dedi. Güneş pırıl pırıl parlıyordu. 
Yeğeni ile oğlunun yanına gelen dayısı, “Haydi şuraya 
geçin de resminizi çizeyim, bu güzel ânı hep hatır-
layalım,” dedi. Işık, çimenlerin üstünde yürürken 
aklına babasıyla yaşadığı güzel günler geldi, hemen 
poz verdi. Resim bitince dayısı, odasına gitti ve res-
mi duvarına astı.

Ada Su: 12.11.2014 yılında İstanbul’da doğdu. Ri-
ze’de yaşıyor, Taşlıdere Gazi İlkokulu’nda 3. sınıf öğren-
cisi. 2021 yılında, Baksı Müzesi’nde düzenlenen resim 
yarışmasında sergileme ve burs hakkı kazandı. Resim 
yapmayı, kitap okumayı çok seviyor, piyano çalıyor.

KIRIK ŞEMSİYE
Ada SU

9 
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Okul çıkışında gri bulutlardan dökülen yağmur 
taneleri kuvvetli bir rüzgârla üstlerine doğru yağı-
yordu. Annesi ve Sanem, hemencecik şemsiyelerini 
açtılar. Annesinin hızlı adımlarıyla topuklu botla-
rından çıkan ses, sert rüzgârın sesine doğru karışı-
yordu.

Annesi:
“Haydi, Sanem biraz daha hızlı yürü! Ağzını atkınla iyice kapat kızım,” diye 

seslendi.
Küçük kız bir yandan ona yetişmeye çalışıyor, bir yandan da hırçın rüzgârın 

sağa sola ittiği şemsiyesini sıkı sıkı tutuyordu. Her zamanki gibi önce karde-
şini kreşten almaya gidiyorlardı. Annesi kreşin kapısına vardığında rüzgârın 
etkisiyle Sanem’in şemsiyesi ters çevrildi. Aniden göğe doğru havalanmaya 
başladı. “Annecim!” diye çığlığı bastı ama nafile… Annesi çoktan kreşin kapı-
sında dikilmiş, kardeşinin öğretmenlerinden biriyle konuşuyordu. Onu hiçbir 
şekilde duymuyordu. Şemsiyesinin ucunda gökyüzüne yükseldiğinde, pembe 
şemsiyesi aniden konuşmaya başladı:

“Ben de hep vestiyerin bir köşesinde kalmaktan, yağmurlu havalarda kulla-
nıldıktan sonra bir kenara fırlatılmaktan sıkıldım Sanem. Seninle bir yolculu-
ğa çıkmak benim için de çok keyifli olacak…”

Şaşkınlık içindeki küçük kız, kulaklarına inanamıyordu. Hem uçan hem de 

UÇAN ŞEMSİYE
Bahar UYSAL KARAKUŞ

10 
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konuşan bir şemsiyeyle gökyüzünde-
ki bulutlardaydı. Bu bir rüya mıydı?

Sanem, art arda gözlerini kırpıştır-
dı. Sürekli kurduğu hayallerin bi-
rinde miydi? Uçan Şemsiye, sakince 
ona rahat olmasını öğütlüyor, ipeksi 
bulutlarda uzanarak dinlenebileceği-
ni hatırlatıyordu. Sanem, gökyüzün-
den yere doğru bakıldığında minicik 
kalan evlere, dağlara, ağaçlara ve yı-
lan gibi kıvrılan uzun yollara daldı. 
Gökyüzünde uçan kuş sürüleri vardı. 
Gökyüzünün engin maviliğinde gezi-
nirken ağlayan bir Kelaynak Kuşu’na 

rastladılar. Kelaynak Kuşu’na:
“Neden üzgünsün? Kötü bir şey mi 

oldu?” diye sordu Sanem.
“Anne ve babamı bulamıyorum. Ga-

liba kuş avcılarının tuzağına düştüler. 
Biliyorsunuz biz nesli tükenen kuşla-
rız. Buralarda sayımız epey azaldı. O 
sayılı kuşlar da ya koruma altına alı-
nıyor ya da avcıların tuzağına düşü-
yor. Annemi ve babamı çok özledim. 
Onları bulamamak beni çok üzüyor,” 
dedi Kelaynak Kuşu.

Sanem:
“Hemen ümitsizliğe kapılma. On-

11 
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ların yakalandığına şahit olmadığını 
söylüyorsun. Belki onlar da seni arı-
yordur. İstersen birlikte arayabiliriz.”

Kelaynak Kuşu:
“Biz her zaman buluşmak için belli 

yerlerde bir araya geliyoruz. O yerle-
rin hiçbirinde bulamıyorum onları. 
Geceleri şehrin dışındaki yüksek ka-
yalıklarda bekliyorum. Sizi de gökyü-
zü yolculuğunuzdan etmek istemem,” 
dedi.

Sanem ve Uçan Şemsiye:
“Üzülme ve umudunu kaybetme. 

Onları hep beraber arayalım,” dediler.
Uçtular, uçtular... Onları, göçmen 

kuş sürülerine, rengârenk kelebek-
lere, sevimli rüzgâr elflerine, hüzün-
lü yağmur bulutlarına sordular. En 
sonunda sarı gagalı karga, kayıp ha-
berlerinin Fısıltı Ormanı’ndaki Bilge 
Baykuş’a verildiğini ve kaybolanların 
onun sayesinde buluştuklarını söyledi 
onlara. Fısıltı Ormanı’na doğru uçtu-
lar. Bir leyleğe, Bilge Baykuş’un evini 
sordular.  Uzun bir uçuşun ardından 
büyük bir söğüt ağacının içinde Bilge 
Baykuş’u gördüler. Bilge Baykuş, üz-
gün Kelaynak Kuşu’nun anne ve ba-
basının kendisine bir haber bıraktığı-
nı, burada beklerse er ya da geç onu 
alabileceklerini söyledi. Kelaynak 
Kuşu, anne ve babasından bir haber 
aldığı için çok mutlu oldu. Uçan Şem-

siye’ye ve Sanem’e sarılarak teşekkür 
etti, vedalaştılar. Sanem annesinin de 
onu merak edeceğini söyledi Uçan 
Şemsiye’ye. Rüzgârlı başka bir gün, 
yeni bir yolculuk sözü aldı ondan. 
Birlikte rüzgâr perisinin gücüyle, hız-
la yere doğru inmeye başladılar. Rüz-
gârın dağıttığı saçları, yüzüne vuran 
yağmur damlaları bu gizemli yolculu-
ğun izlerini taşıyordu.

Aşağı indiklerinde annesi, kreşin ka-
pısında konuşmasını bitirmiş, karde-
şini sıkı sıkı giydirmeye çalışıyordu. 
O kısa sürede Sanem girişteki bankın 
üstünde oturmuş, ters çevrilmiş şem-
siyesini düzeltmeye çalışıyordu. Gali-
ba Uçan Şemsiye’den de çıktığı mavi 
yolculuktan da kimsenin haberi yok-
tu. Her şey olması gerektiği gibiydi. 
Ama Sanem’in yüzünde, bulduğu yeni 
arkadaşının sevinci vardı.
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KÜÇÜK KAPLUMBAĞAM

Melikşah SARICA*
* Prof. Dr. Selçuk Yahşi Ortaokulu/ İnegöl 7/A

Çetin, arkadaşlarıyla küçük kumsalda 
su savaşı yapıyordu. Yaz aylarındaydılar 
ve okul tatile girdiği için bütün çocuklar 
köyün yakınındaki kumsala koşmuş-
tu. Çetin’in yaz mevsiminde en sevdiği 
oyun su savaşıydı. Her oyunda denize 
tişörtüyle girmiş gibi sırılsıklam olurdu. 
Bu sorun değildi çünkü hava çok sıcaktı 
ve kıyafetleri hemen kuruyordu.

O gün her zamanki gibi oyuna daldılar 
ve akşamın olduğunu fark edemediler. 
Çetin dâhil herkes evine gitmeye başla-
dı. Çetin, su tabancasını yerden alırken 
bir de ne görsün! Sapsarı kabuklu, yeşil 
kafalı, küçük bir kaplumbağa ona ba-
kıyordu. Çetin ilk kez sarı kabuklu bir 
kaplumbağa görüyordu. Kısa bir süre 
bakıştılar, birbirlerini incelediler. Kap-
lumbağanın aç kalmış da yalvarırmış 
gibi bakan yüzünü görünce dayanamadı 
ve eline alıp eve götürdü. Kapıyı açtığın-
da onu annesi karşıladı:

“Hoş geldin oğlum!”
Safiye Hanım, Çetin’i içeri alırken sarı 

kabuklu kaplumbağayı da gördü ama 
bir anlam veremedi:

“Oğlum bu kaplumbağayı nereden 
buldun? Yoksa eve mi getirdin?”

13 
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“Su tabancamın yanında buldum. Yal-
varır gibi bakıyordu ben de eve getirdim. 
Ne olur anne, bizde kalsın!”

“Ya kaplumbağanın bir evi varsa oğ-
lum? Ailesi onu merak etmez mi?”

Çetin, eğlenceli bir sesle:
“O zaman neden evinde klimayı açmış 

limonata içmiyordu da sokağın ortasın-
da duruyordu?  Demek ki evi ve ailesi 
yok,” dedi.

“Hayal gücüne hayranım Çetin ama 
baban bu konuda ne düşünür, biliyor 
musun?”

“Ama anne, şunun masum suratına bir 
baksana!”

Safiye Hanım kaplumbağanın suratı-
na baktı, en azından çirkin değildi. Bir 
kaplumbağaya bir Çetin’e baktı. Biraz 
düşündü…  

“Hayır” derse Çetin üzülür ve kaplum-
bağa sokakta çaresiz kalırdı, “evet” der-
se kaplumbağanın bakımıyla ilgilenmek 
zorundaydı. Kabul etmek zorunda oldu-
ğunu hissetti:

“Tamam, bak ne yapalım biliyor mu-
sun? Şimdilik yanımızda kalsın. Baban 
birazdan gelecektir. Onunla da konuşa-
lım. O da hayvanlara kıyamaz biliyorsun. 
Ona bakımıyla ilgili bir şeyler yapmaya 
çalışacaktır. Sen merak etme tamam mı? 
Haydi koş, elini yüzünü yıka. Ben de ak-
şam yemeğini hazırlayayım.”

“Yaşasın, canım annem!”

Çetin, kıvırcık saçları sallana sallana 
lavaboya koştu. Safiye Hanım, kaplum-
bağayı tezgâhın üstüne koyarken bir 
yandan düşünüyordu. Çetin, bir süredir 
hayvanlara karşı daha nazik ve düşünce-
liydi…

Çetin’in babası Hüseyin bir veteriner-
di. Tabii ki Çetin’in isteğini kabul etti. 
Çetin, havalara uçup kaplumbağası ile 
odasına geçti, yatağına oturdu ve yeni 
arkadaşıyla konuşmaya başladı:

“Yeni oda arkadaşım olduğun için 
şanslısın, o yüzden sana bir isim vermek 
zorundayım. Hmm… Yaprak olur mu? 
Olmaz, sen çok yeşil sayılmazsın, o za-

14 
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man ne olabilir? Buldum! Altınkabuk. 
Bence çok iyi oldu. Odama hoş geldin 
Altınkabuk!”

Çetin Altınkabuk’u sahiplenirken bir 
şey fark etti. Daha önce bir kaplumba-
ğası olmadığı için ona nasıl bakacağını 
bilmiyordu. Ne yer? Ne yapar? Nasıl 
mutlu olur? Tasması olması gerekiyor 
mu? Dışarı ne zaman çıkarmalı? Bu so-
ruları şimdilik düşünmek istemiyordu. 
En azından odasında bir başına kalma-
yacaktı. Bir oda arkadaşı olduğu için ol-
dukça mutluydu. Sabah ilk işi bu sorula-
rın cevabını babasından almak olacaktı. 
Onunla ilgileneceğine dair kendine söz 
verdi…

Sabah, biraz açık kalmış pencerenin 
arasından güneş, Çetin’i ve Çetin gibi 
daha birçok çocuğu uyandırmak için 
çabalıyordu. Çetin uyandığında Altın-
kabuk çoktandır uyanıktı. Bugün Çetin 
için büyük bir gün olacaktı. 

Artık her gün kahvaltısını Altınkabuk 
ile beraber yapıyordu, o sucuk yerken 
Altınkabuk ot yiyordu. Çetin için artık 
bir şeyler değişmeye başlamıştı. Zama-
nının yarısını Altınkabuk ile ilgilenerek 
geçiriyordu. Arkadaşları da onu merak 
etmeye başlamışlardı. Çetin bir gün 
dükkândan eve gelirken okul arkadaşı 
Ahmet onu gördü ve yanına gidip he-
men sordu:

“Çetin, bugün yine arkadaşlar ile oyun 

oynayacağız, geliyor musun?”
“Gelemem çünkü Altınkabuk ile ilgi-

lenmem gerekiyor.”
“Hadi ama Çetin, Altınkabuk geldi-

ğinden beri onunla ilgileniyorsun, bizi 
unuttun. Su savaşı oynamaya da gelmi-
yorsun artık, hatta su savaşı sıralama-
sında Hasan seni geçti bile! Sen şu an en 
sonlara düştün.”

“İyi de ya ona bir şey olursa? Ona ba-
kacağıma söz verdim.”

“Sen onu bu kadar hassas zannetme 
dostum, onların da kendine yetebilme 
yetenekleri vardır elbet. Sence denizdey-
ken nasıl koruyorlar kendilerini? Doğal 
bir güçleri var bence. Hadi izin al da gel, 
bir kerecikten bir şey olmaz.”

Çetin önce düşündü, bir kereden ne 
olabilirdi? O yüzden de kabul etti ve 
oyuna yeniden katıldı. Saatler hızlıca 
geçmeye devam ediyordu. Çetin ger-
çekten arkadaşlarını boşladığını ve öz-
lediğini hissetti. Yine akşam çabucak 
oluverdi. Oyunun sonunda Çetin bir 
anda Altınkabuk’u anımsadı. Onun için 
endişelendi ve hızla eve koştu. Koşmak-
tan nefes nefese kaldı, kapı açıldığı gibi 
içeri girdi ve odasına koştu. Bir sorun 
yok. Her şey normaldi, Altınkabuk hâlâ 
iyiydi. Annesi arkasından yetişti ve söze 
girdi.

“Oğlum niye böyle acelecisin sen? Her 
şey yolunda mı?”

15 
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“Altınkabuk iyi mi?”
“O ne demek öyle? Tabii ki iyi, sen gi-

dince ona ben baktım.”
“Uzun süre yalnız bıraktım, sıkıldığını 

düşündüm.”
“Sen merak etme oğlum, o hiç sıkıl-

maz. Onu biraz dışarı çıkardım. Endi-
şelenmene gerek yok, haydi sen üstünü 
değiştir, yine ıslak hamburgere benzi-
yorsun.”

Çetin ıslak tişörtünü çıkardı ve yeni 
tişörtünü giyiniverdi. Özür amaçlı Al-
tıngöz ile konuşuyordu:

“Bence annem ve arkadaşlarım haklı, 
seni savunmasız, kendine yetemeyen 
bir varlık gibi düşündüm ama yanılmı-
şım. Sana çok bağlandığım için seni dü-
şünmeden edemiyorum. Bence düşün-
düklerimi unutalım, gelecek sefere sana 
daha çok güveneceğim.”

Zaman geçti ve Altınkabuk her gün 
biraz daha büyüdü. Ama ağustosun so-
nunda çok ilginç bir şey oldu. Bir sabah 
Çetin uyandı ve Altınkabuk’u yerinde 
göremedi. Korku içinde onu aramaya 
başladı. Annesi odaya girdiğinde Çe-
tin’in endişeli halini görünce merak etti 
ve sordu:

“Oğlum ne oldu, terliğini mi kaybet-
tin?”

“Yok, anne, Altınkabuk yok!”
“Eyvah! O zaman hemen onu bulalım, 

sen içeri bak ben banyoya bakayım.”

Çetin içeri koştu ve aramaya başladı: 
Koltukların arasına, masalara, çekmece-
lere, neresi olursa baktı. İçeride yoktu. 
Mutfağı aramaya başladı. Tezgâhın üs-
tüne, dolaplara, buzdolabına, sandalye-
lere ve masalara baktı. Çıldıracaktı, hiç-
bir yerde yoktu; korkudan ağlayabilirdi. 
Dışarı bakmak için kapıyı açtı ve her şey 
orada oldu. Altınkabuk karşısındaydı 
ama arkasında iki büyük kaplumbağa 
daha vardı. İkisi de Altınkabuk ile aynı 
renkte ve aynı kabuktaydı. Çetin anladı 
ki onlar Altınkabuk’un ailesiydi, oğulla-
rını bulmuşlardı. Altınkabuk kısa adım-
larla Çetin’e doğru yürüdü. Çetin onu 
kucağına aldı ve sarıldı. Mutluluktan 
mı hüzünden mi bilemeden gözyaşları 
yanaklarından süzüldü. Veda zamanıydı 
ve son sözlerini söyledi:

“Kendine iyi bak küçük dostum, beni 
sakın unutma tamam mı? Seni her za-
man hatırlayacağım.”

Onu yere indirdi ve üç kaplumbağa 
gitmeye başladı. Çetin kapıyı kapattı, o 
sırada annesi geldi:

“Oğlum buldun mu Altınkabuk’u?” 
Çetin oldukça sakin bir sesle yanıtladı:
“Buldum ama burada değil artık. Do-

ğal yaşamına ve ailesine teslim ettim 
onu. Vedalaştık. Birbirimizi unutmaya-
cağımıza söz verdik…” 
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ÇORAP ZU İLE MİMİ
Gamze BAYRAKTAR

Matis’in çorapları için her zamanki gibi bir geceydi.
O uyuduktan sonra ortaya çıkıp,
Eşleriyle dans edeceklerdi.
Uzun bir süre beklediler.
Nihayet odasından yükselen horultuları duyduklarında çekmecelerinden usulca süzüldüler.
Başlayacakken tam şarkılarını söylemeye,
Aniden kulak kesildiler içeriden gelen seslere.

Bu imkânsızdı ama olmuştu.
Matis birden uyanıp salonda gezinmeye koyulmuştu.
Çoraplar aceleyle kaçışmaya başladılar.
Ev sahibine görünmeden çekmecelerine girmenin yollarını aradılar.
Fakat Zu, bunu başaramadı.

Matis onu yerden bir hışımla alıp şöyle bir kokladı.
Suratını büzüştürerek Zu’yu kendinden uzaklaştırdı.
Mimi’nin gözleri merakla onu arıyordu.
Bir de ne görsün!
Zu, çamaşır makinasında dönüp duruyordu.
Bu iki çorap, ilk kez ayrı kalıyordu.
Mimi:
“Ayrı ayrı yıkanan iki çorapsak, 

18 
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Mümkün müdür çekmecede yeniden kavuşmak?” diye düşündü.
“En iyisi Zu’nun kuruyup gelmesini beklemek,” dedi ve çekmeceye geri döndü.

Ama eşi olmadan çok sıkılmıştı.
Diğer çoraplara imrenen gözlerle bakmaya başladı.
Çorapların kötü bir huyları vardır; belki de bilmezsiniz.
Eşiniz olmadan, diğer çoraplar için bir şey ifade etmezsiniz.
Mimi:
“Ne tuhafmış sadece eşimiz olan çorapla konuşmamız.
Hâlbuki yalnızken de olmalı.
Birbirimize soracaklarımız.”
Diğer çoraplar Mimi’nin söylediklerini duydular.
“Haklı olabilir mi acaba bu çorap?” diye birbirlerine sorgulayan gözlerle baktılar.

Aslında haklarında merak ettikleri bir sürü şey vardı:
“Acaba kareli olmak nasıl bir histi, 
Ya da rengârenk ve çizgili?
Ya da şu beyaz çorapların neden uzun süredir ortada görülmedikleri?”
Böylece bütün gece birbirlerine çorap olmakla ilgili sorular sordular.
Mimi’ye Zu’nun yokluğunu neredeyse unutturdular.

O günden sonra eşi kaybolan ya da ayrı yıkanan çoraplara da gün doğmuştu.
Artık hepsi sadece eşleriyle değil, birbirleriyle de dost olmuştu.
Hatta Matis bile bazı günler kendini,
Sağ ayağına kırmızısını, sol ayağına mavi çizgili olanı giyerken buluyordu.

19 
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5 EYLÜL 
GEÇ KALMA GÜNÜ 

Mine KARAKAYA 

Simge okula gitmek için uyan-
dığında baş ucuna baktı ve saatin 
10.00 olduğunu fark etti. Şimdiye 
kadar annesi ya da babası onu çok-
tan uyandırmış olmalıydı. Acaba 
ne olmuştu? Hem nasıl bu kadar 
uyumuştu ki? Yataktan fırlayıp 
annesine ve babasına seslenerek 
odalarına doğru gitti ve onların 
hâlâ yatakta uyuduklarını gördü. 
Bu oldukça sıra dışıydı çünkü an-
nesi bir general gibi sabah sporuy-
la çoktan güne başlamış olmalıydı. 

Babası göz ameliyatından sonra 
kendine gelmeye çalıştığı günkü 
gibi aynı şeyleri tekrar tekrar sor-
duğu haline geri dönmüştü. “Saat 
kaç? Nermin saat kaç? Simge saat 
kaç? Saatim niye çalmadı? Saat 
kaç?” diyerek gözlüğünü taktı ve 
sonunda saatine baktığında inana-
mayıp “Ooo geç kaldım! Bu nasıl 
olur!” diyerek banyoya koştu. An-
nesi de telaşla Simge ile birlikte 
odasına koştu. Simge hemen okul 
üniformasını giydi, çantasını kaptı 

20 
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ve otobüs durağına doğru koştu. 
Otobüs durağında okul servisini 
ve içinde arkadaşlarını görünce 
şaşırdı. Hemen servise atlayıp ye-
rine oturdu. En az kendisi kadar 
üstü başı dağınık olan arkadaşları 
ile anlamsızca birbirlerine baktı-
lar. Ortada kimsenin bilmediği bir 
durum vardı. Bunun yanında bir 
de serviste oldukça keskin çiçek-
li bir sabun kokusu vardı. Simge 
şoför Ufuk’a seslenip “Otobüsü 
yıkamak için mi hepimizi geç al-
dın abi?” dedi. Servisteki herkes 
hep bir ağızdan gülüp bu tuhaflı-
ğın asıl kaynağına baktı. Tüm göz-
ler sanki kendisine çevrilmişti. 
Ama yok bir saniye galiba hedef 
kendisi değildi. Her zaman jöleli 
saçları ile oldukça havalı görünen 
Uraz, bu sabah geç kalınca saçına 
yanlışlıkla sıvı sabun sürmüştü. 
Simge de durumu anlayınca mis 
kokulu ve köpüklü yol arkadaşına 
gülmeden edemedi. Uraz yerin-
de küçüldükçe küçüldü. Bu ko-
kulu ve tuhaf yolculuk sona erip 
okul bahçesine vardıklarında da 
şaşkınlıkları sürmeye devam etti. 
Tüm öğretmenler tuhaf saçları ve 

ütüsüz kıyafetleri ile okula koşu-
yor ve derslerine yetişmeye çalışı-
yorlardı. Hatta Okul Müdürü İh-
san Bey bile taranmamış kabarık 
kıvırcık saçları ve yanlış düğme-
lenmiş gömleğiyle oldukça komik 
görünüyordu. Kendi aralarında 
“Uzaylıların işi olabilir mi?”, “So-
nunda zaman büküldü galiba”, 
“Yoksa manyetik bir saldırı mı?” 
gibi sözlerle fısıldaştılar. Ardın-
dan tüm yurtta sabah haberlerinin 
geç başlamasıyla birlikte, güneşte-
ki patlamalar sebebiyle tüm saat-
lerin durduğu ve devletin bugünü 
“geç kalma günü” ilan ettiği anla-
şıldı. Bundan sonra her yıl okulda 
bu günü kutlamaya karar verdiler, 
ancak başlama saatini hep kaçır-
dılar.
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AĞAÇLAR
Ramazan TEKNİKEL

Ne güzeldir bu kırlar
Bin bir çeşit bitki var
Elma, armut, akasya
Şeftaliyle, nar da var

Her biri bir taraftan
Gün be gün çiçek açar
Badem, erik, kayısı
Portakal, kiraz da var

Mis gibi koku gelir
Dört bir yandan doğadan
İğde, ayva, çınar, çam
Kestaneyle, fındık var

Gezelim şu kırları
Nefesimiz açılsın
Söğüt, fıstık, palamut
Kavak ile dut da var
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BEN BİR AĞACIM

Mazlum VESEK

Ben bir ağacım. Bir yaz günü kuşlar şarkı söylerken toprağa düş-
müşüm. Siz insanlar kuşluk vakti dersiniz hani. Yok yok, sabah 
vakti değil; gün bitip akşam olurken doğmuşum. Bunun içindir 
ki kuşlar, en çok da serçeler benim kardeşim gibidir. Bizler, orman 
annenin bağrına saklı çocuklarız. Bin bir çıtırtı ve sesle iç içe ya-
şarız. Ama kimse kimsenin sözünü kesmez burada. Hep dinleriz 
birbirimizi. Rüzgâr esince de bir ilkokul korosu gibi hep bir ağız-
dan şarkı söyleriz.

Bakmayın size böyle seslendiğime. Ben çok üzgünüm şu sıralar. 
Ah ah, başıma neler geldi, bilseniz…

Tam da toprağa düştüğümde yanı başımda olan kuşlara ev sahip-
liği yapacak kadar büyüdüğümde, ellerinde bal-

talar ve orman annemizin ninnisini bölen sesi 
çok kötü aletlerle oduncular geldi. Hem de 
hiç odun mevsimi değilken. Hem de bizim 
gibi nefesi canlılar için çok değerli ağaçla-
rın olduğu yere, buraya geldiler. 
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Komşularımı kestiler biliyor 
musunuz? Hepsinin son sözünü 
ben duydum. Birisi; 

“Kuşların şarkısını sana emanet 
ediyorum,” dedi. Bir başkası; 

“Sen kalırsan, gölgene 
sığınan çobanlara bizi 
anlat. Dünyaya ne-
festik, anlat bunu,” 
deyiverdi. Bir balta 

darbesiyle inledi, dev-
rilirken. 

Ağzı dumanlı bir oduncu 
“vıjjjjjjjj” diye ses çıkaran testere-
yi bana değdirecekken jandarma-
lar geldi. Henüz yakaracak kadar 
bile büyümemiş yapraklarımla, 
dallarımla o kadar korkmuştuk 
ki, jandarmalar onları durdurdu-
ğunda sanki bir daha yeşerdik. 
Ama beni kesecek oduncu gider-
ken ardına baktı, fark ettim, gözü 
bendeydi. 

Çok korkuyordum. Oduncular 
yine bir gün gelip beni yoklaya-

caklardı. Siz insanlar, ayakta du-
ran ama yürüyemeyen, kendini 
koruyamayan bir ağacın sesini 
duydunuz mu hiç? Korkusunu 
bildiniz mi hiç? 

Orman annenin çok güzel ço-
cukları vardır. Yapraklarım, dal-
larımla beraber korkudan ormana 
ait olmayan çıtırtıları duymaya 
çalışırken bir keçi yapraklarımı 
yedi. Benden hoşlanmıştı sanki. 
Hemen arkadaş olduk onunla. Adı 
Peter’miş. Biz ormanın çocukları, 
birbirimizin dilinden anlarız. Be-
nim dilim yaprakçadır. Onun dili 
dağca. Ama anlarız birbirimizi. 

Arkadaşım Peter’in bir derdi var-
dı. Benim korkumu hissettiği için 
derdini anlat-
mıyordu. Uzun 
zaman uğra-
madığı olurdu. 
Ben ona çok 
üzülüyordum. 
Üzerime iki 
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karga kondu. Ben onların konuş-
tuklarını dinledim onlara sezdirme-
den. Peter’in hasta olduğunu onlar-
dan öğrendim. Onu ziyarete gitmek 
istiyordum. Ama ayaklarım yoktu 
ki…Ağaçtan ağaca seslenerek, top-
rağa bağlı köklerimiz sizin elleriniz 
gibi kenetlenerek ona çiçek gönder-
dik. Peter’e yakın olan ağaç çiçek-
lerimi benim gönderdiğimi söyledi. 
Peter çok mutlu oldu. 

Peter’in iyileşip bana geldiği bir 
gün oduncular yine geldiler. Kesilip 
yanacak yaştaydım. Oduncular beni 
kesecekken Peter güzelim boynuz-
larıyla onlara karşı koydu. Odun-
cular, hırslanıp yakmak istedi beni. 
Peter yine önüme atıldı. Sonra Peter 
gözümün önünde yandı. Ben ağla-
yamazdım. Reçine döktüm. Reçi-
nelerimden ateş yapraklarımı yaktı. 
Peter’in acısıyla yapraksız yaşadım 
uzun zaman. 

Oduncular etrafımdaki bütün 
ağaçları yakmıştı. Benim önüme de 
kocaman bir ev yaptılar. Odundan 
bir ev. Geleni gideni çoktu. Bir adam 
çok yüklü bir teklifle beni kaptı. 
Adam çok sevmişti beni. Adam bir 

ara satacak oldu ama o sıralar adam 
öldü. Ev çocuğuna kaldı. Çocuk 
ağaçları hiç sevmiyordu. 

Çocuğun annesi ise ağaçlara bayı-
lıyordu. Annesi ona söylemişti ama 
bu çocuk ağaçları hiç mi hiç sevmi-
yordu. Annesi ona ağaçların değeri-
ni anlatmak istiyordu. 

Ben annesini de çocuğunu da du-
yuyordum. 

“Yavrum, ağaçlar bizden önce de 
bu dünyada vardı. Sonra da var ola-
cak. Bizim ömrümüz onların ya-
nında an kadar kısa. Onlar varsa bu 
dünyada hayat var. Ağaçları yakma-
malıyız. Onlar bize oksijen verir. 
Beslenme ihtiyacımız karşılar. Bu 
bize çok büyük zarar verebilir. Biz 
de canlıyız. O nedenle ağaçları yak-
mamalı, kesmemeliyiz,” diyordu. 

O anneyi de çok sevdim. Çocukla-
ra bizim varlığımızın değerini anla-
tan tüm anneleri seviyorum. 

Onun içindir ki, bu odundan eve 
komşu köklerim toprakta, yaprakla-
rım gökte ve güneşte yaşıyorum….
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BİSKÜVİ VE 
AKŞAM YEMEĞİ

Şeniz BAŞ

O gün beraber yaşadığım Hale Ha-
nım sabah kalkar kalkmaz temizliğe 
girişti. Tozlar alındı, yerler süpürül-
dü. Sonra koşa koşa alışverişe gittik. 
Beni marketin kapısındaki direğe 
bağladı. Neden markete alınmadığını 
anlayamıyorum. Kendi mamamı seç-
mek hakkım değil mi? Aa, söyleme-
yi unuttum ben bir köpeğim. Adım 
Bisküvi. Cinsim Golden 
Retriever. Benim cins fa-
lan bildiğim yok tabii, Hale 
Hanım söyledi. Bizim için 
kendi türümüzün hepsi kö-
pektir. 

Size ne anlatıyordum? 
Hah, hatırladım. Hale Ha-
nım onlarca poşetle çıktı 
içeriden. Eve döndüğümüz 
gibi mutfağa girdi. Köfteler, 
sebzeler pişirildi, tatlılar 
fırına verildi. Hale Hanım 
çok yemez. “Yaşlılıkta az 
yemek daha iyi,” der. Oysa 
bu yemekler ona bir ay ye-
tecek kadar var. Tabii ki 

hepsini kendisine yapmadı. Bugün 
misafirleri var. Çocukları ve torunları 
akşam yemeğe gelecek. Çok sık gele-
miyorlar. “İşleri var, çok yoğunlar,” 
diyor Hale Hanım. O zamanlarda göz-
lerinde bir üzüntü görüyorum. Daha 
çok gelmelerini istediğini kalbimde 
hissediyorum. 

Saatler sonra nihayet tüm tepsiler 
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fırına sürülmüş, ocağın üstüne ten-
cereler yerleştirilmişti. Ama Hale Ha-
nım’ın yorgunluğu her halinden belli 
oluyordu. Bacaklarına dolanıp ona 
sürtündüm. 

“Bisküvi, dinlen mi diyorsun bana? 
Haklısın, biraz kestireyim. Sen de 
uslu bir köpek ol, tamam mı canım.”

Başımı şefkatle okşadı. Eğilip öptü. 
Belini tutarak doğrulurken, “Ah yaş-
lılık Bisküvi, eskiden pire gibiydim,” 
dedi. Pire mi? İyi ki sonradan insan 
olmuş Hale Hanım. Pireler biz köpek-
lerin düşmanıdır çünkü. Tüylerimizin 
arasına yerleşir, zıplayıp dururlar. Bu 
yüzden gıdıklanır ve kaşınırız. Gözle-
rimi kocaman açıp havladım Hale Ha-
nım’a. Ne dediğimi her zamanki gibi 
şıp diye anladı. “Merak etme canım, 
bir daha asla pire olamayacağım,” de-
yip güldü. Ağır adımlarla odasına gi-
dip yatağına uzandı. Hemen gözleri 
kapandı. 

Hale Hanım uyurken topumla oyna-
dım, kanepenin ayağını ısırdım, pen-
cereden baktım. Sonra ben de uzanıp 
kestirmeye karar verdim. Gözlerimi 
yeni kapamıştım ki mutfaktan kötü 
bir koku gelmeye başladı. Hızla mut-
fağa gittim. Her yerden gri dumanlar 
yükseliyordu. Hemen Hale Hanım’ın 
odasına gittim. Yüksek sesle havlama-
ya başladım. Gözlerini araladı. “Bis-

küvi, uyumak istiyorum. Git, topun-
la oyna,” deyip yine kapattı. Bu sefer 
hırlayarak battaniyesini çektim. Başı-
nı kaldırıp “Bugün haylazlığın mı tut-
tu?” dedi. Sonra yine yattı. Son çare 
olarak dikkatini çekmek için havlaya-
rak odanın kapısına gittim. Nihayet 
yatağında doğruldu. “Ne var? Kapı mı 
çalıyor, Haldun mu geldi?” dedi. 

Eyvah! Hale Hanım yine unuttu. 
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Haldun Bey, yani Hale Hanım’ın eşi 
artık yok. Güzel bir yerde olduğunu 
söylüyor Hale Hanım. Hatırladığı za-
manlarda ama. Genelde her şeyi ha-
tırlıyor. Ama bazen o an nerede oldu-
ğunu, ne yaptığını unutuyor. Unutma 
hastalığı varmış Hale Hanım’ın. Ben 
ona yardım etmeye çalışıyorum. Me-
sela yürüyüşe çıktığımızda bazen 
evin yolunu şaşırıyor. O zaman onu 
sokağımıza doğru yönlendiriyorum. 
Ya da kaybettiği gözlük kılıfını bu-
lup getiriyorum. Yeter ki Hale Hanım 
unuttuğu için üzülmesin. 

Tekrar, “Biri mi geldi?” derken o 
da kokuyu alıyor. “Eyvahlar olsun, 
ocakta yemek mi unuttum!” diyerek 
yataktan kalkıyor. Terliklerini bile 
giymeden mutfağa koşuyor. “Ah ah 
her şey yanmış! Ben bu kadar yemeği 
niye yaptım? Ah Hale, tek başına na-
sıl yiyeceksin bunları, aklın neredey-
di?” Hale Hanım söylenirken bir yan-
dan da tencereleri çöpe döküyordu. 
Bütün yemekler mahvolmuştu. 

“Bisküvi, bu kadar yemek yaparken 
beni neden uyarmıyorsun?”  

İyi de bunları sen kendin için yap-
madın ki, dedim içimden. Sonra ba-
şımla buzdolabının üstündeki fo-
toğrafları işaret ettim. Hale Hanım 
dönüp fotoğraflara baktı. “Çocuk-
lar mı gelecekti? Ondan mı yaptım? 

Unutmuşum,” derken kapının zili 
çaldı. “Bisküvi, geldiler bile. Şimdi 
ne yiyecekler?” diye hayıflandı. Bir 
yandan zil öterken bir yandan çocuk 
gülüşmeleri içeri doluyordu. Koşa-
rak kapıya gittim. Hale Hanım da ar-
kamdan geldi. Kapıyı açtı. “Anne, kaç 
kere çaldık, duymadın mı?” dedi kızı. 
Hepsinin elleri kolları tencereler, tep-
silerle doluydu. Oğlu içeri girerken 
burnunu çekerek, “Yoksa yemek mi 
yaptın? Zahmet etme, her şeyi biz ge-
tiririz demiştik,” dedi. Hale Hanım 
üzüntüyle, “Unutmuşum,” dedi. Bü-
yük torunu Melis koluna girdi. “Üzül-
me anneanne, ben hatırlatırım. Ne 
konuşmuştuk geçen gün? Ben artık 
seninle ve Bisküvi’yle yaşamak istiyo-
rum demiştim. Bu da taşınma yemeği 
zaten.” Hale Hanım’ın gözleri parla-
dı. “Unutmuşum kızım,” dedi ama 
bu sefer sesinde sevinç vardı. Melis, 
anneannesine sıkıca sarıldı. “Bundan 
sonra ben sana hep hatırlatırım.” 

Köpek olmak bazen çok zor. Bak-
mam gereken bir insan varken, iki in-
san oldu. Neyse artık ikisinin de pe-
şinden koşacağım mecbur. 
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DERİN İLE DEDESİ 
ÇİZGİ OYUNDA 

Şaban AKBABA

Dedesi, Derin’i görüntülü aradı. Ekran açıldı. Ama görünürde kimse yoktu. 
Derin’in şaka yaptığını anladı:

“Dedesinin güzeliiii,” dedi şarkı söyler gibi. “Neredesiiin? Saklandın mııı?” 
O öyle deyince telefonun ekranı hareketlendi. Derin göründü. Ağzının iki 

yanında, yanaklarında salçadan benekler vardı.
Dedesi takıldı:
“Torunum palyaço mu olmuuuuş?”
Derin, eğlence fırsatı yakalamış olmanın sevinciyle yanıtladı:
“Eveeeet, ben bir palyaçoyuuuum…”
“Hani burnun kırmızı değil.”
Bunu der demez Derin görüntüden çıktı. Az sonra döndüğünde çok komik 

görünüyordu. Dedesi kahkahayla gülmeye başladı.
“Ne yaptın öyle? Salçayı burnunla mı yedin?”
Derin de gülüyordu.
“Evet dedeciğim. Salçayı hep burnumla yerim.”
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Başını yana çevirdi. Kulak memele-
rinde bile salça vardı.

“O ne o?” diye sordu dedesi.
“Küpeeee.” 
Dünyayı corona canavarının sardığı 

günlerdi. Virüs adlı, gözle görüleme-
yen küçük bir canlı insandan insana 
bulaşıyordu. Hasta ediyor hatta öldü-
rüyordu. Özellikle yaşlılar için daha 
tehlikeliydi. Bu yüzden dışarı çıkma-
ları yasaklanmıştı. Derin’in dedesi de 
yaşlıydı, torununu görmeye gidemi-
yordu. Yalnızca görüntülü telefonla 
görüşebiliyorlardı. 

“Bak sana ne göstereceğim?” dedi 
dedesi.

Derin çok meraklı bir kızdı.
“Ne?” diye sordu heyecanla.
“Bir şeyler çizdim. Bakalım beğene-

cek misin?”
Çizdiği resmi gösterdi.
“O ne ya?” dedi Derin. “Çocuk tek 

başına mı top oynuyor?”
“Bravoooo,” dedi dedesi. “Bildin, 

aynen öyle.” 
“Adı ne?”
“Bilmiyorum. Ona bir ad vermek is-

ter misin?”
“Sercan olsun.”
“Tamam, olsun. Pekiii, beğendin mi 

çizimlerimi?”
Derin, komik bulmuştu. 
“Beğendim dedeciğim…” diyerek 

güldü. “Hiç güzel değil. Çizik çizik 
bir şey. Biraz salça sürseydin bari. Hiç 
değilse renkli görünürdü.”

“Bak ama bildiiin. Çocuk top oynu-
yor, dedin. Demek ki iyi çizmişim.”

Bunu dedikten sonra dedesi görün-
tüden çıktı. Bir tatlı kaşığı salçayla 
döndü, çizimin üstüne boca etti. Gül-
me sırası tekrar Derin’e gelmişti. Göz-
leri yaşarıncaya kadar güldü. 

“Sanırım yeteri kadar güldün. Top 
nereye gidiyor, söyleyebilir misin?”

“Dedeciğim sence?”
“Yorumu sen yapacaksın kuzucu-

ğum.”
“Çocuk çok hızlı vurmuş. Dağlara 

doğru uçup gidiyor.”
“Sonra?”
“Gidip buluta çarpıyor.”
Aslında dedesi kuşa benzer bir şey 

çizmişti. Ama Derin buluta benzet-
mişti.

“Sonra?”
“Çarpınca yere düşüyor.”
“Yere mi?”
“Denize.”
“Denize mi?”
“Denizde yüzen çocuğun kucağına.”
               
“Ona da bir ad vermelisin.”
“Tamam dedeciğim. O bir kız, değil 

mi?”
“Evet.”
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“Onun adı da Aynur olsun.”
“Aynur yüzüyor mu?”
“Deniz yatağında yatıyor.”
“Topu ne yapıyor?”
“Oynamak için kıyıda oturan arka-

daşı Sercan’a atıyor. Ancak hızlı vur-
duğu için top gökyüzüne yükselip 
güneşin önüne geçiyor. Böylece Ay-
nur karanlıkta kalıyor.” 

“Sonra?”
“Aynur, karanlıktan kurtulabilmek 

için yüzüyor. Ama yolunu şaşırıyor. 
Yanlış yöne gidiyor. Sonunda hayalet-
ler ülkesine varıyor.”

Derin’in hayal gücü dedesinin ho-
şuna gitmişti. Biraz daha ilerletmek 
istedi oyunu.

“Hangi hayaletler var orada?”
“Morduman var. Göbekli ve bir de 

Karabulut.”
“Eyvah eyvah! Hangisinin ülkesine 

gidiyor?”
“Göbekli’nin ülkesine… Adamları 

onu yakalayıp saraya götürüyor.”
“Kim bilir sarayda ne kötü şeyler 

gelmiştir başına!” 
“Hayır, dede. Ya-nıl-dıııın!”
“Nasıl yani?”
Derin, aklındaki kurgunun sevindi-

rici olduğunu düşünerek keyiflendi.
“Dedeciğim,” dedi. “Düşündüğü-

nün tersine, Göbekli çocukları seven 
bir hayaletmiş. Aynur’u çok sevmiş. 

‘Ona yemek, meyve suyu verin,’ diye 
buyurmuş adamlarına. ‘Sonra götü-
rüp evine teslim edin.’ Onlar da öyle 
yapmışlar. Yaa, dedeciğim, gördün 
mü?”

“Gördüm kuzucuğum, bu kez de 
sen kazandın. Çak!”

“Sevinmedin mi?”
“Sevinmem mi? Hem de çok sevin-

dim. Bu yüzden ‘çak’ dedim ya!”
Ellerini telefonlarının ekranına yak-

laştırıp “çak” yaptılar. 
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BENİM KALBİM 
BİR MUTFAK     
Cansu SELÇUK ÇAĞLAR

“Kalbini yorma artık,” dedi annem babama. 
Şaşırdım; “Kalp yorulur mu hiç?” diye sordum
Annem cevapladı; “Öylesine dedim, sen takılma.”
Takıldım, bütün gece düşündüm durdum

Odamda uyuklayan Petek bile şaştı çabama
Kalp neden yorulurdu? Nasıl dinlenirdi acaba? 
Sordum, sordum, bir cevap bulamadan uyudum

Rüyamda kendimi kırmızı bir kapının önünde buldum
“Kalbine daha sık gelmelisin,” dedi kapıdaki görevli
Merakla girdim içeri, şaşkın şaşkın geziniyordum
“Vay canına, kalbim rengârenk bir mutfakmış demek.”

İçerdeki aşçılar pek tonton, birbirinden neşeli
Bir tanesi koca gözlerini açarak gülümsedi

“Neler yaptığımızı göstereyim sana. Gel!” dedi,
Masmavi bir kap çıkardı dolaptan, kenarı çiçekli 
Bir parça hamur yoğurdu anında
Sevgiyle dokundukça hamur kocaman oldu

Hayretle yüzüne baktım, hemen açıkladı
“Sen sarılırken birine, kalpli kurabiye yaparız biz
Sen gülerken kahkahayla, biz pastamızı süsleriz
Sen ağlarsan, doğrarız soğanları; gözümüz yaşlı
Sen kızarsan bir şeye, biber doğrarız bol acılı
Her biri başka lezzet, mutfakta hepsi gerek.”
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“Sen üzgünsen eğer, biz oturup bekleriz
Canımız istemezse, bir şey de pişirmeyiz.”
“Ya yorulursanız beni gözlemekten,” diye soruverdim hemen 
“Bizi merak etme sen, duygular bizim işimiz
Hepsini tek tek dinleyerek dinleniriz 
Ne hissedersek o pişer bu mutfakta 
Biz hepsini severiz.”

Bir bardak çilekli süt uzattı bana sıcacık gülümserken
“Bayılırım,” deyip hemen aldım
Tam içecektim ki uyanıverdim aniden
Karanlıktı ortalık, herkes uyumuştu, “Baba!” diye bağırdım
Petek uyandı sesime, mırlayarak yatağıma sıçradı
Ardından babam geldi yanıma, gece lambamı yaktı

Hemen konuşmaya başlayıp olanları anlattım;
“Kalbimi gördüm rüyamda, içindeki aşçıları
Sen de bakmalısın kalbine
Mutluyken ve mutsuzken de
Dinleyerek dinlenirmiş kalbin
Sırrı buymuş en güzel kurabiyelerin.”

Babam sıcacık sarıldı bana, yanağımı okşadı
“Canım kızım, bazen mutfakta karışır işler
Sonra kalkar, havuçlu bir kek yaparsın
Mis gibi kokunca her yer, gülümser üzüntüler
Hadi şimdi uyuyup sabah annene sürpriz yapalım
Birlikte mutfağa koşalım, annen havuçlu keki çok sever.”

“Yaşasın, harika bir plan,” deyip uzandım çabucak
Çok heyecanlıyım çünkü benim kalbim bir mutfak!
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DEV ASLAN
M. Emin TAŞDEMİR

Her gün yaptığı gibi bütün günü amca-
sının evinde kuzenleriyle birlikte oyun 
oynayarak geçiren Samet, hava karar-
dıktan sonra evine doğru koştu. Kapıla-
rının önüne vardığında, evin ilerisinde 
normal bir aslandan en az 10 kat büyük, 
dev bir aslanın kafasını ileri geri salladı-
ğını gördü. Bir süre şaşkınlık içinde asla-
na baktı. Birden aslanın ağzını kocaman 
açarak kükrediğini gördü. Korku içinde 
hızlıca kapıyı açıp kendini eve attı. İçe-
ri girdiğinde korkudan yüzü bembeyaz 
olmuştu Samet’in. Onun bu durumunu 
anne ve babası da fark ettiler. Telaşla:

“Ne oldu? Niye yüzün bembeyaz?” 

diye sordu annesi.
“Dışarıda dev bir aslan var. Beni gö-

rünce kocaman kükredi,” dedi Samet.
Babası başını okşayarak:
“Dev aslan diye bir şey olur mu oğ-

lum? Hem aslanlar ormanda yaşar. Şeh-
rin içinde aslanın ne işi var? Sen hayal 
görmüşsündür,” dedi.

Oysa Samet gördüğü şeyin hayal olma-
dığından, gerçekten o aslanı gördüğün-
den emindi. Ne kadar anlatırsa anlatsın, 
anne ve babasını bunun hayal olmadığı 
konusunda ikna edemedi.

Ertesi gün amcasının evinden dö-
nerken dün aslanı gördüğü yere doğru 

35 



3636 

baktı. Dev aslan yine aynı yerde başını 
sallıyor, bir süre sonra da Samet’e doğ-
ru kükrüyordu. Samet korkuyla kendini 
eve attı. Anne babasına dev aslanı yine 
gördüğünü söyledi.

Babası Samet’e inanmayan bir tavırla 
ellerinden tutarak:

“Peki o zaman, göster bakalım nerede 
bu aslan?” dedi. Beraber kapının önüne 
çıktılar.

Samet aslanı gördüğü yeri göstererek:
“İşte! Bakın tam orada. Kafasını nasıl 

sallıyor gördünüz mü?” dedi.
“Oğlum orada aslan falan yok. Salla-

nan ağaçlar var sadece. Ağacı aslan mı 
zannettin?” dedi annesi.

“Hayır! Aslan işte! Görmüyor musu-
nuz?” diye karşılık verdi Samet.

“Hep bu televizyonda seyrettiği şeyler-
den etkileniyorsun. Artık öyle her önü-
ne gelen şeyi izlemek yok anladın mı?” 
dedi babası. 

Samet gördüğünün dev bir aslan oldu-
ğundan emindi. Ancak yine de babası-
nı daha fazla kızdırmamak için başını 
sallayarak onayladı. Artık dev aslandan 
kimseye bahsetmemenin daha doğru 
olacağını düşündü. Amcasının evinden 
her döndüğünde dev aslanı görüyor, 
korkuyor ama korkusunu gizlemeye 
çalışıyordu. Bir hafta boyunca hiç kim-
seye gördüğü dev aslandan bahsetmedi 
Samet. Bir hafta sonra yine amcasından 
dönerken korkarak kendini hızla eve 
attı. Sessizce salona geldiğinde dedesini 
karşısında gördü. Dedesi kollarını açmış 
ona sarılmasını bekliyordu. Samet şaş-
kınlıkla bir süre dedesine baktı.

“Özlemedin mi beni? Niye sarılmıyor-
sun dedeye bakayım? Niye böyle yüzün 
bembeyaz olmuş. Hasta mısın yoksa?” 
dedi dedesi. Hayır anlamında başını sal-
ladı Samet.
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“Yine dev aslanı görmüştür,” dedi ba-
bası.

“Hangi dev aslanı?”
“Aslan maslan yok baba. İlerideki 

ağaçları dev aslan zannediyor.” 
“Haaa desene senin küçükken gördü-

ğün aslanı görmüş”. 
“Babam da mı görmüş aslanı?” diye 

sordu Samet.
“Ben çocukken aslan falan görmedim. 

Ne aslanından bahsediyorsun baba?” 
dedi babası.

“Unutmuşsun. Sen de görürdün o as-
lanı,” diyerek Samet’in elinden tuttu de-
desi. Onu evin diğer odasına götürdü. 
Odaya girince Samet merakla dedesine 
sordu:

“Gerçekten babam da görmüş müydü 
o aslanı?” 

“Evet ama şimdi unuttu.” 
“Ama nasıl unutabilir ki?” 
“İnsanlar büyüdüklerinde küçükken 

gördükleri birçok şeyi unutabiliyor. O 
aslanı sadece çocuklar görür.”

“Çok korkuyorum onu gördüğümde. 
Görmemek için büyümeyi mi bekleme-
liyim şimdi?”

“Hayır, büyümeyi beklemen gerekmi-
yor. Sadece aslandan korkmamak için 
kendine koruyucu bir nesne bulman ge-
rekiyor.”

“Koruyucu nesne mi? Nasıl bir şey o?”
“En sevdiğin oyuncağını avucunun 

içine koyarak üç kere ‘sen koruyucu 
nesnesin’ dersen o oyuncak senin koru-
yucu nesnen olacak. Seni aslandan ko-
ruyacak. Aslanı gördüğünde koruyucu 
nesneyi aslana doğru uzatıp ona doğru 
ilerlediğinde aslanın yok olup ağaca dö-
nüştüğünü göreceksin. 

“Demir misketim koruyucu nesnem 
olabilir mi?” dedi Samet.

“Olabilir tabii. Şimdi dediklerimi yapa-
rak onu koruyucu nesneye dönüştür.”

Samet dedesinin söylediklerini yapa-
rak demir misketini koruyucu nesneye 
dönüştürdü. Ertesi gün dedesiyle bera-
ber kapının önüne çıktılar. 

“İşte orada,” dedi Samet.
“Hadi şimdi ona doğru ilerle. Kork-

ma!” dedi dedesi.
Samet misketi uzatarak dev aslana 

doğru yürüdü. Biraz ilerledikten sonra 
aslanın ağaca dönüştüğünü gördü. İşe 
yaramıştı koruyucu nesne. O günden 
sonra Samet misketini yanından ayır-
madı. Dev aslandan da artık hiç kork-
madı. Biraz büyüyünce onun aslan de-
ğil karanlıkta rüzgârda sallanan ağaçlar 
olduğunu fark etmişti. Ama büyüyünce 
de küçükken o ağaçları dev aslan olarak 
gördüğünü asla unutmadı.
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Sevgili Çocuklar;
Bu sayımızda ailenizdeki yetişkinler ve çocuklarla oynayabileceğiniz, meyve saatlerini 

oyuna dönüştürebileceğiniz, birbirine bağlı iki oyun hazırladık.

HALKA MUZ OYUNU

Oyun Malzemesinin Hazırlanması
(Bıçak kullanılacak kısımlar bir yetişkin tarafından gerçekleştirilmelidir.)
Bir portakalın sapının olduğu üst kısım yatay olarak kesilerek açılır. Sert bir 

pipet ya da dondurma çubuğu, açılan kısma saplanır. 
Bir muz, kabukları soyulmadan 1cm kalınlıkta halka halka kesilir. 

Nasıl Oynanır?
Kız- erkek birlikte oynanır, oyuncu sayısı sınırsızdır. Her yerde oynanabilir.
Her oyuncuya eşit sayıda muz halkası verilir. Oyuncular muzların içini dışın-

daki halkaya zarar vermeden çıkarmaya çalışır. Muzların içini çıkarıp halkaları 
hazırlayan, portakala saplanan çubuğa muz halkalarını belirli bir uzaklıktan 
atarak geçirmeye çalışır. En kısa sürede en fazla muz halkasını sağlam şekilde 
çubuğa geçiren oyunu kazanır.

Muzparmak Oyunu
Çubuğa geçirilen muz halkaları çubuktan bir elin her parmağına diğer el kul-

lanılmadan teker teker alınarak geçirilir. Beş parmağın tamamına halka hâlinde-
ki muz kabukları geçirilince iki el parmak uçlarından birleştirilir. Başparmak-
tan başlayarak sırayla her parmaktaki muz halkası diğer elin parmağına teker 
teker geçirilir. Burada önemli olan parmak uçlarını birbirinden hiç ayırmamak, 
parmakları yan yana birbirine değdirmemek ve parmak sırasını şaşırmamaktır. 
Halkaları diğer ele geçirmeyi ilk tamamlayan oyuncu oyunu kazanır.
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SONU ÇOK GÜZEL
Yetgül KARAÇELİK

Çalışma masasının üstünde hep aynı 
yerde duran silgisi ortadan kayboldu-
ğunda onu hiç aramadı Liza. Çünkü ba-
zen yanlış yazdığında silmeye üşendiği 
için kalemiyle üstünü çizerdi. Annesi 
ve öğretmeni kızdığında ise hızlıca şu 
cevabı verdi: “Doğrusunu yazınca kar-
şılaştırıyorum, hem silgim de bitmemiş 
oluyor.” 

Öğretmeni biraz düşündü bu sözleri, 
“Haklı sanırım,” dedi kendi kendine. 
Ama yine de yanlış yazdıklarını silmesi-
ni rica etti Liza’dan.

Annesi ise gözlerini kısıp şüpheyle 
baktı Liza’ya çünkü Liza’nın üşengeç ol-
duğunu biliyordu.

Ödevini son bir kez kontrol ettikten 
sonra defterini kapatıp yatmadan önce 
dişlerini fırçalamaya gitti. Masanın altı-
na düşmüş olan silgiye bastı, canı acıdı 
ama yerden kaldırmadı. Ve silgi bir haf-
tadır oradaydı. 

Odasına döndüğünde hemen yatağa 
atladı. Işığı söndürmedi. Yataktan çık-
mak istediyse de vazgeçti, “Gece bir 
daha kalkınca kapatırım,” dedi içinden. 
Ama gece kalkmadı ve odasının ışığı sa-
baha kadar açık kaldı.

Haftanın son günüydü, sabah erken-
den kalkıp okula gitti. Bütün arkadaş-
larının gözleri çoraplarına takıldı. Ço-

raplarından biri kırmızıydı, diğeri ise 
mavi. Arkadaşları önce güldüler, sonra 
da nedenini sordular. Hatta çorap alma-
yı teklif edenler de oldu ancak Liza hiç 
düşünmeden cevap verdi yine:

“İki çorabın da aynı olmasına gerek 
yok, aslında bu bir kural değil. Ayrı-
ca farklı renklerde çorap giymek artık 
moda, haberiniz yok mu?”

Kafasını kaşıdı Uraz, “O halde bir çift 
çorap yerine tek çorap alacağız…” dedi.

Eylül de hemen fikrini söyledi, “Evet, 
yeni moda bu.”

Gökçe çoktan kararını vermişti, “Ben 
de pazartesi günü sarı ve pembe çorap-
larımı giyeceğim.”

Başını evet anlamında salladı Liza, bi-
raz da şaşırdı çünkü işin aslı öyle değil-
di. Sabah mavi çoraplarını giyecekti an-
cak diğer tekini bulamadığı için kırmızı 
olanı geçirmişti ayağına. Fakat sonra bu 
yaptığı mantıklı geldi ona. Diğer arka-
daşları da ona hak vermiş olacaktı ki bü-
tün arkadaşları çoraplarının tekini çıka-
rıp diğer arkadaşlarıyla değiştiriyordu.

Okuldan sonra eve döndü Liza, yağ-
mur yağmıştı. Ama sokakta hiç salyan-
goz yoktu. Toprak bulup kazımak istedi, 
solucanları görürdü belki. Oysa toprak 
yoktu. Sitenin ortasında tek başına du-
ran çam ağacına selam verip içeri girdi. 
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Cumartesi günü arkadaşları kapıya 
gelmişti, zili duyduğu halde kapıyı aç-
madı Liza. Dışardakiler hep birlikte ona 
seslendiler. Oyuna çağırıyorlardı. Liza, 
pencereyi açıp bağırdı, “Evde çok işim 
var, siz oynayın.” Sonra da koltuğa uza-
nıp eline tabletini aldı, oyun oynamaya 
başladı. Annesi elinde tuttuğu sürahiyle 
onu izliyordu ve her zamanki gibi tek 
kaşı yukarıdaydı. “Çıkıp arkadaşlarınla 
oyna, sokakta oynamanın yerini tutar 
mı bu?” diyerek kızdı ona. Annesinin 
elindeki boş sürahiyi gösterdi. “Onu 
dolduracağım, sonra da dolaba koyaca-
ğım, odamı da toplayacağım. Bir sürü 
işim var,” dedi Liza. Şaşırdı annesi. Bi-
raz da sevindi. Acaba? O anda telefonu 
çaldı, “Alo?” diyerek salona yöneldi. Boş 
sürahiyi doldurmak da Liza’ya kaldı.

Musluğun altına yerleştirdi sürahiyi. 
Nedense o gün ip gibi ince akıyordu su. 
Biraz bekledi önce, “Ooo, kaç saat sürer 
bu?” diye düşünüp salona geçti, koltuğa 
uzandı tekrar. Oyunda birinci basama-
ğı geçmişti. Aklına açık kalmış musluk 
geldi, sürahi dolmuş muydu acaba? Dol-
madığına karar verdi, şimdi boşu boşu-
na kalkmaya da gerek yoktu. Oyununa 
devam etti.

Bir ara ayağı yere değdi. Yerler ıslan-
mıştı. Su taşmış olmalıydı ama annesi-
nin ne zamandır yerleri silmediği geldi 
aklına. Bu sayede yerler bir güzel temiz-

lenecekti. Umursamadı, böyle iyiydi.
Su biraz yükselmeye başladı, hafif te-

dirgin olsa da yerdeki saksılara takıldı 
gözleri, annesi kaktüsleri çok seviyordu 
ancak onlara çok az su veriyordu, dipleri 
hep kuruydu. Bu sayede kaktüsler doya 
doya su içecekti. Gülümsedi.

Tam o esnada, yani en güzel yerinde 
uyandırdı annesi. Sürahi çoktan dol-
muş ama evi su basmamıştı. Annesi her 
zaman her yere yetişen çok değişik bir 
canlıydı. Suyun fazla açık kalmasına da 
izin vermemişti tabii.

Gözlerini açmadan, gülümseyerek an-
nesine söylendi. “Anne dur biraz. Sonu-
nu göreyim. Sonu güzel bitiyordu, çok 
güzel…”

Az sonra suyun seviyesi epey yüksel-
mişti, neredeyse boyunu geçecekti. “İşte 
bu!” deyip ayağa fırladı Liza. Japon ba-
lıkları, küçük ahtapotlar, su kaplumba-
ğaları… Suyun içinde yüzmeye başla-
mıştı. O kadar kalabalık ve renkliydiler 
ki bütün dünyayı güzelleştirmeye yeter-
lerdi. Kapıları, pencereleri açtı Liza, hep 
birlikte mahalleye taştılar…
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BİLGE RÜZGÂR 
İLE RENKLER

Dilek YÜKSEK 

Bir varmış bir yokmuş. Bu ülkede her 
şeyin ve herkesin rengi siyah ya da be-
yazmış. Çiçeklerle çocuklar, bunlardan 
başka renkler olsa nasıl olur, diye merak 
eder olmuş.

Bir gün toplanıp uzakların yolcusu, 
Bilge Rüzgâr’a gitmişler. Ona yeni renk-
ler hayal etmek istediklerini ama bunu 
yapamadıklarını anlatmışlar. Sonra da 
en çok merak ettikleri şeyi sormuşlar:

“Gezdiğin yerlerde siyah ve beyazdan 
başka renk gördün mü?” 

Bilge Rüzgâr cevap vermiş:
“Gördüm, hem de çok. İsterseniz gidip 

getireyim onları.”
Çiçekler ve çocuklar sevinçle; 

“İsteriiiz!” diye cevaplamış bir ağız-
dan.

“Tamam,” demiş Bilge Rüzgâr, vınnn 
diye esip gitmiş.

Çocuklar, sabırla Bilge Rüzgar’ı bekle-
meye koyulmuşlar. 

Aradan birkaç saat geçmeden Bilge 
Rüzgâr’ın sesi duyulmuş:

Vınnn, vınnn diye esmiş, bir bulutu 
sürükleyerek çocukların önüne getir-
miş.  

“Size mavi bulutu getirdim,” diye ses-
lenmiş. “Şimdi yağmur yağacak. Mavi 
buluttan boşalan damlalar her şeyi ma-
viye boyayacak. İsteyen kalsın, isteme-
yen saklansın!”
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Mavi buluttan yağmur yağmaya başla-
mış. Nehirleri, gölleri, gökyüzünü mavi-
ye boyamış.

Bilge Rüzgâr yine esmiş, başka bir bu-
lutu sürükleyip getirmiş.

“Sıra kırmızı bulutta,” demiş. “Yağmur 
yağdıracak ve her şeyi kırmızıya boya-
yacak. İsteyen kalsın, istemeyen saklan-
sın!”

Kırmızı buluttan dökülen yağmur 
damlaları çiçekleri, çilekleri, çatıları bo-
yamış. 

Bilge Rüzgâr bir kez daha esmiş, bu 
defa da sarı bulutu getirmiş.

“Şimdi yine yağmur yağacak. Damlalar 
her şeyi sarıya boyayacak. İsteyen kalsın, 
istemeyen saklansın!” diye seslenmiş.

Sarı buluttan yağmur yağmış. Arıları, 
mısırları, güneşi boyamış.

Çocuklar neşe içinde eğlenirken sor-
muşlar:

“Bilge Rüzgâr, bu kadar mı? Başka bu-
lut yok mu?”

Çocukların sorusunu duyan kırmızı 
bulut cevaplamış onları:

“Yalnız biz varız. Ama bizler anne bu-
lutlarız. Ana renkleri taşırız. Diğer renk-
ler bizden doğar. Ara renkler oluşur,” 
demiş. “Bakın, size bu durumu da gös-
tereceğiz.

Birden bulutlar arasında bir hareket-
lilik başlamış. Maviyle kırmızı bulut 
sevgiyle birbirine sarılınca mor renkli 
yağmur yağmış. Menekşeler, patlıcanlar 
mora boyanmış. 

Sonra kırmızı ve sarı bulut kucaklamış 
birbirini. Turuncu yağmur yağmış. Ha-
vuçlarla portakalları boyanmış. 

Sürüp gitmiş sevgi seli. Başka kucak-
laşmalardan başka renk yağmurlar yağ-
mış, doğadaki birçok nesne farklı renk-
lere boyamış.

Çocuklar, oluşan renk cümbüşüne çok 
sevinmişler. Onları heyecanla alkışlamış, 
Bilge Rüzgâr’a teşekkür etmişler.
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KİRPİ
Songül BOZACI

Zoi ile Hayvanlar Âlemi

Merhaba arkadaşlar ben Zoi. 
Türkiye’de bulunan hayvanlar 
arasında “Hint Oklu Kirpisi” ol-
duğunu öğrenince kirpi hakkında 
bildiklerimi paylaşmak istedim. 
İsminde kirpi olduğuna bakmayın 
Oklu Kirpi ile bildiğimiz kirpiler 
akraba değiller.

Ülkemizin neredeyse her ye-
rinde görülen kirpi dostlarımız 
özellikle çalı, yeşillik ve ağaçların 
olduğu bölgelerde yaşamayı ter-
cih ediyorlar. Evlerini çalıların al-
tında toprak içine açtıkları tünel 
ile oluşturuyorlar. Bazen de ağaç 
kovuklarında hatta kaya yarıkla-
rında yaşam alanlarını oluşturu-
yorlar. En sevdikleri mevsim yaz 
ve gündüz pek dışarı çıkmıyorlar 

daha çok gece dışarı çıkıp avlanı-
yorlar. Ne mi avlıyorlar derseniz, 
solucanlar, termitler, kırkayaklar 
ve çekirgeler ilk aklıma gelenler. 
Bahçelerin en büyük dostu ola-
biliyorlar çünkü ekilen sebzelere 
zarar veren salyangozları yiye-
biliyorlar. En ilginç olan ise çok 
zehirli bazı böcek türlerini sindi-
rebiliyor olmaları. Düşünün o bö-
cekler bizi soksa hemen acile kal-
dırılmamız gerekebilir. 

Hava sıcaklıkları dört derece-
nin altına düşmeye başladığında 
kirpiler kış uykusuna yatıyorlar. 
Bundan dolayı onları kışın pek 
göremiyoruz. Fakat ilkbahar ile 
birlikte kış uykusuna yatan bütün 
hayvanlar gibi uyanıyorlar. Doğa-
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da ömürleri yaşadıkları bölgeye 
göre değişiyor. Bazen dört yıl ba-
zen de on sekiz yıl yaşayabiliyor-
lar. Benim anlattığım bu kirpiler 
ülkemizin her yerinde fakat Hint 
Oklu Kirpisi daha çok Akdeniz 
bölgesinde görülüyor. En çok da 
Hatay ilimizde görüldüğü söyle-
niyor. Umarım Hatay’a seyahat et-
tiğimizde onlarla karşılaşabilirim. 
Normal kirpilerden çok daha bü-
yük olduklarını biliyorum. 

Yaban hayatı koruma uzmanla-
rı bu sevimli hayvan dostlarımızı 
evlere almamamızı söylüyor. On-
ların doğadan kopuk bir hayat 
geçirmesini istemeyiz değil mi? 
Eğer bakıma ihtiyaç duyan kirpi 
yavruları bulursak onlara yardım-
cı olmalıyız. Doğanın dengesinde 
zararlı böcekleri yiyen kirpilerin 
en büyük yiyecek düşmanının süt 
olduğunu lütfen unutmayın. Çün-
kü laktozu sindiremiyorlar. Bu 
arada kedi köpek kuru mamasını 
çok seviyorlar. Eğer sokak hayva-
nı dostlarımıza mama bırakırsanız 
bilin ki kirpi dostlarımız da onları 
yiyebilir. 

İnsanlara hiçbir zararı olma-
yan bu hayvan dostumuzun uzun 

ömürlü olması için elimizden ge-
leni yapalım arkadaşlar. Onlar do-
ğanın en sevimli homurtularını 
çıkartan canlılarından biri. Doğa-
da ise en korktukları hayvan yır-
tıcı sansar ve baykuşlar olabiliyor. 
Dikenleri onları bu yırtıcılardan 
korumak için var. Eğer tehdit his-
sederlerse düz duran dikenleri 
birden dikleşiyor ve yırtıcıya bu 
dikenlerini saplamaya çalışıyorlar. 
Umarım hiçbiri yırtıcılarla karşı-
laşmaz. Son olarak şunu söylemek 
istiyorum henüz nesli tükenen 
hayvanlar arasında değiller. Bütün 
türlerinden dünyanın her yerinde 
bulunmakta. 
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KAYIP KASABA

Umay PUSULUK
11 Yaşında

Yıllar önce bir pilot kaybolmuş gökyüzünde,
Alışık olduğu dünya yok olmuş gözünde,
Yere yaklaştığında belirmiş bir kasaba,
Etrafındaki kuşlar demiş ona “Merhaba!”

Çocuklar yaşıyormuş kasabada sadece,
Hepsi bakmış pilota şaşkın gözlerle,
İlk kez bir yetişkin görüyorlarmış hayatlarında,
“Sen de kimsin?” diye sormuşlar ona merakla.

Minik evler iç içeymiş ağaçlarla,
Sohbet etmişler ufak tefek şakalarla,
Pilot çok sevmiş bu kayıp kasabayı,
Uyanınca çok özlemiş gördüğü bu rüyayı.
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Demet EKMEKÇİOĞLU

YEREBATAN SARNICI

Merhaba benim adım Arke. Annem, 
babam arkeolog. Bu yüzden bu adı ver-
mişler bana. Bu da arkadaşım Loji. Ai-
lemin hediyesi. Paketini açtığımda sı-
radan bir oyuncak diye düşünmüştüm. 
Yanıldığımı kısa bir süre sonra anladım. 
Kendisi tarihteki her şeyi bilen bir robot. 
Bu yüzden ona Loji adını verdim. Ailem-
le sürekli farklı yerlere kazılara, müze-
lere gidiyoruz. Senden önce Anadolu’da 
hangi uygarlıklar vardı öğrenmek ister-
sen bizi takip et. Bu sefer yolculuğumuz 
Yerebatan Sarnıcı’na. 

Annem ve kuzenimle İstanbul’un gör-
kemli tarihinin izlerini keşfetmek için 
yollara düştük. Teyzem kuzenim Ali’yi 
telaşla yanımıza bırakıp gitti. Teyzem 
hep bir yerlere yetişir ve hep çok işi var-
dır, hep yoğundur. Ali de hep çok ko-
nuşur. 

“Biliyor musunuz 57 dakikada gel-

dik. Trenin 3. vagonuna bindik. Tren 
18 durakta durdu. Yol boyunca annem 
7 e-posta yanıtladı. 3 kişiyle telefon gö-
rüşmesi yaptı.  İlki 1 dakika 20 saniye 
sürdü. 2. ve 3. konuşma 3 dakikayı geç-
ti. Annemin ayda kaç saat telefonla ko-
nuştuğunu hesaplamaya çalıştım. Orta-
lama 2 dakikalık konuşmadan günde en 
az 60 görüşme yapıyordu. Bu da nere-
deyse 24 saatlik gününün 2 saatini, ayda 
2,5 gününü telefonda geçirmesi demek-
ti. Bir de benim çok konuştuğumu dü-
şünüyor.”

“Alemsin Ali, bunu mu hesapladın. 
Hadi hızlı hareket edelim. Kalabalık art-
madan içeri girelim,” dedi annem.       

Upuzun bilet kuyruğunun yanından 
geçtik. Biletleri internetten almıştık. Bu 
sayede beklemedik.  Ali, “Sırada 126 kişi 
vardı. Her biri gişede 30 saniye beklese, 
63 dakika sıra beklerdik,” diyerek yeni 

47 



48

bir hesaplamayla yanımızdaydı. Onun 
matematikle olan ilişkisine alışmıştık. 
Gülerek karanlığa doğru ilerledik. Önce 
görmekte biraz zorlansak da gözümüz 
hemen alıştı. Basamaklardan iniyorduk. 
Birden aklıma geldi, Loji’yi çantamdan 
çıkardım, açtım. Hemen konum tarama-
sı yaptı. Kafasını üç yüz altmış derece 
döndürdü. Önce aşağı baktı, sonra yu-
karı ve anlatmaya başladı.

“Şu an İstanbul’da Yerebatan Sarnıcı’n-
dayız. Şehrin su ihtiyacını karşılamak 
için Bizans İmparatoru I. Justinianus ta-
rafından 6. yüzyılda yaptırılmış.”

Biraz ürperti, bir tutam gizemle, deği-
şen ışıkların arasında sütun ormanında 
gezinmeye başladık. Üstümüze sular 
damlarken sarnıcın kuzeybatı tarafında-
ki kalabalığa doğru yöneldik. Bizi önce 
yan duran bir heykel karşıladı, sanki ha-
fifçe bize gülümsüyordu. Az ilerisindeki 
ise ters yerleştirilmişti. Bize donuk do-
nuk bakıyordu. Bunların Medusa Hey-
keli olduğunu söyledi annem. Loji’ye 
sordum. “Medusa nedir?”

“Medusa, güzelliğiyle herkesi büyüle-
yen mitolojik bir karakterdir. Hakkında 
pek çok hikâye vardır. En bilineni baktı-
ğı herkesi taşa dönüştürdüğüdür.”

“O yüzden ters konmuş demek?”
“Bakanların taş kesilmemesi için böy-

le konulduğu düşünülüyor. Ayrıca özel 
yerleri korumak için Medusa heykelleri 
kullanılırmış.”

“Neyse daha fazla Medusa’ya bakma-

yalım çocuklar, size Ağlayan Sütunu da 
göstermek istiyorum,” deyince annem, 
hızla oradan uzaklaştık. 

“Ağlayan Sütun nedir Loji?”
“Sarnıcın yapımında çalışıp hayatını 

kaybedenler anısına dikilmiş bir sütun-
dur.” 

“Gerçekten çok ilginç, yüzlerce sütun 
içinde sadece bir tanesi farklı,” dememle 
Ali’nin cevap vermesi bir oldu. 

“Hesapladım tam 336 sütun var Arke.”
“Hepsini saymış olamazsın Ali.”
“Aslında dikdörtgen bir yer olduğun-

dan çok kolay oldu. 12 sıra ve her sırada 
28 sütun var.”

“336 mı gerçekten Loji?” 
“Evet 336 sütundan oluşan dünyanın 

en eski su deposundayız.” 
Bu kadar basit tanımlanamayacak ka-

dar görkemli bir yerdeydik. İstanbul’un 
çok katmanlı tarihinden bir yeri, Ro-
ma’dan Bizans’a, Osmanlı’dan Cumhuri-
yet’e uzanan 1500 yıllık bir tanığı ziyaret 
etmiştik. Çıkarken sormadan edeme-
dim. “Ali, sen kesin saymışsındır. Kaç 
basamak inerek tarihin derinliklerine 
ulaştık?” 

“Tam 52 Arke, bir yıldaki hafta sayısı 
kadar.” 
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Çocukların en sevdiği yazarlardan biri 
olan Şermin Yaşar tarafından, başkenti-
miz Ankara’da çok güzel bir müze açıldı. 
Adı: Kelime Müzesi. Öncelikle müzenin 
ilk ziyaretçilerinden biri olduğum için 
kendimi çok şanslı hissettiğimi söyle-
meliyim. Neden mi şanslıyım? Çünkü 
harika bir müze kurulmuş. İnsan gezer-
ken çok eğleniyor. Sizi daha fazla heye-
canlandırmadan müzeden bahsetmek 
istiyorum. 

Ankara, müzelerinin sayısının fazla ol-
ması sebebiyle şanslı illerimizden biri. 
Özellikle Ulus’tan yürüyüp Ankara Ka-
lesi’ne doğru çıkarken birçok müzeyle 
karşılaşabiliyorsunuz. Bu müzelerin ba-
şında tabii ki cumhuriyetimizin kurulu-
şunun en önemli tanıkları olan birinci 
ve ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 
geliyor. Ankara’nın yine çok önemli bir 
müzesi olan, insanlığın yüzlerce yılına 

şahitlik eden Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi de bu bölgede. Tıpkı kelimelerin 
en önemli gününde, yani Dil Bayramı-

Melih YILDIZ

KELİMELERİN ARTIK BİR 
MÜZESİ VAR 
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mızda kurulan Kelime Müzesi gibi… 
Kelime Müzesi’ni gezerken birçok yeni 

kelimeyi ve bu kelimelerin nerelerde 
kullanılabildiğini öğrenebiliyoruz. Tabii 
ki her müzede olduğu gibi burada da öğ-
renirken çok eğleniyoruz! Müzede nere-
deyse tüm eserler ilgimi çekti ama ben 
bir kısmından bahsedeyim size. Zaten 
gelip göreceğinizden eminim. O yüzden 
her şeyi anlatmam doğru olmaz. 

Kelime Müzesi’nin giriş katında uzun-
ca bir süre kalmak istiyorum. Çünkü 
kadınlar ve erkekler için kâğıtlardan 
hazırlanmış ceketler çok ilgimi çekiyor. 
Ceketlerin üzerindeki kâğıtlarda yüz-
lerce kelime yazılı. Bu ceketler o kadar 
güzel ki kâğıtlardan değil de kaliteli bir 
kumaştan yapılmış gibiler. Neredeyse 
alıp giymek istiyorum. Ama o anda bir-

den büyüleniyorum. Çünkü hemen yan 
tarafımda Cumhuriyetimizin kurucusu, 
aynı zamanda Türk Dil Kurumu’nu da 
kurarak Türkçemize sahip çıkan Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün üç boyutlu resmi 
duruyor. Sanki Atatürk karşımda, Türk-
çemizi kullanarak uzun uzun sohbet 
edecekmişiz gibi kalakalıyorum. Bana, 
“Hadi çocuk bu müzenin tamamını gez, 
bak Türkçemiz ne kadar zengin!” der 
gibi. Bunun üzerine vakit kaybetmeden 
müzenin diğer bölümlerini gezmeye 
başlıyorum. 

Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi tek 
kattan oluşmuyor Kelime Müzesi. Tam 
dört katlı. Üç katı müzenin sergileme 
bölümüne, en üst katı ise yönetim bö-
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lümüne ayrılmış. Müzenin içinde adım-
larımı attıkça şaşırıyorum. Günlük ha-
yatımızda kullandığımız dilin, basit gibi 
görünen kelimelerin aslında ne kadar 
önemli olduklarını keşfediyorum. Bir-
çok eseri size anlatmak istiyorum ama 
sizin gezinizin büyüsü bozulmasın diye 
de kendimi sınırlamam gerektiğini bili-
yorum. 

Gezerken bir anda duvara asılı “ko-
nuşma şablonu” ilgimi çok çekiyor. Bu 
eserle “Laf Salatası” deyimi anlatılmak 
isteniyor. Şablonun içinde yüzlerce harf 
var; anlamsız, boş, anlaşılmayan söz-
leri anlatıyor bize. Küçük bir camekâ-
nın içinde toplanmış, ortadan kırılmış 

kırmızı renkli kürdanlar da dikkatimi 
çeken eserler arasında. Burada da “Çıt-
kırıldım” kelimesine dikkat çekiliyor; 
yani, ince, dayanaksız çabuk etkilenen 
insanlara söylenen kelimeye… 

Kelime Müzesi’nde, kurucusu Şermin 
Yaşar’ın kişisel koleksiyonuna ait eser-
lere rastlamak da mümkün. Müzelerde 
sergilenen böylesine kişisel eserlerden 
çok etkilenirim. Özellikle bunlar bir ya-
zara aitse…  Vitrinde sergilenen eserin 
önünde dakikalarca kalıp bir zamanlar 
sevdiğim yazarın kişisel eşyası olduğunu 
düşünerek, sanki o yazarla aramda gizli 
bir bağ kurarım. Bu müzede ise Şermin 
Yaşar’a ait iki eser beni zaman yolculu-
ğuna çıkarttı. Bunlardan biri, yakın za-
manda aldığı Türk Edebiyatının önem-
li ödüllerden biri olan Sait Faik Öykü 
Ödülü’nün plaketi; diğer ise “Dedemin 
Bakkalı” adlı kitabında anlattığı dedesi-
nin bakkal defteri… Bu iki eserden çok 
etkilendiğimi söyleyebilirim.

Kelime Müzesi ile ilgili çok şey anlat-
mak istiyorum ama sizin de müzeyi zi-
yaret etmek istediğinizi bildiğimden ya-
zımı sonlandırıyorum. Çünkü bu harika 
müzenin tamamını size anlatırsam biraz 
olsun merakınızı etkilerim diye düşü-
nüyorum. O hâlde yolunuz Ankara’ya 
düşerse ilk önce Türkçemize en çok sa-
hip çıkan kişi olan Atamızı Anıtkabir’de 
ziyaret etmenizi, daha sonra da Kelime 
Müzesi’ni ziyaret etmenizi öneriyorum.
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Merhaba sevgili çocuklar. Önceki sa-
yımızda sizinle Türkiye’mizin canlıla-
rını ve biyoçeşitliliğimizi görmüştük. 
Bu sayıda da endemik bitkilerimizden 
bahsedelim. Endemik demek, o bölge-
ye özgü, başka yerde bulunma ihtima-
li düşük olan demektir. Endemik bir 
böcek, bir çiçek, bir meyve, bir bitki 
ya da ağaç hatta sadece belirli bölgede 
görülen bir hastalık bile olabilir. Ülke-
miz endemik bitkiler açısından olduk-
ça zengin bir ülkedir. Neredeyse 12 
bine yakın bitki çeşitliliğimiz bulunur 
ve bunların 3 binden fazlası endemik-
tir. Sizler de çevrenizde farklı gördü-
ğünüz bitkilerin fotoğraflarını çekerek 
veya resimlerini yaparak bu bitkiler-
le ilgili araştırma yapabilirsiniz. Hadi 
şimdi bitkilerimizi tanıyalım ve daha 
sonra onlara ait aşağıdaki bulmacayı 
çözelim. 

Ters Lale (Fritillaria imperialis): 
Özellikle Van ve çevre illerimizde 
görülerek Doğu Anadolu bölgesine 
yayılan ters lale, soğukta yaprakları 
donan, güneşi gördüğünde ise eski 
hâline dönüşen bir çiçek türüdür. 
Boyu 80 cm’e kadar uzayabilir. Dalla-
rında genellikle 6 tane çiçek bulunur 
ve bu çiçekler ters durmasıyla ünlen-
miştir. 

*UpstateNYer 
https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=6667581

Aslı Pınar ZORBA YILDIZ

ENDEMİK 
BİTKİLERİMİZ
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Kazdağı göknarı (Abies nordmannia-
na subsp. equi-trojani): Boyu 30 met-
reye kadar uzayabilen, Kazdağların-
da yetişen ve ülkemize endemik, ışık 
istekleri az, hızlı büyüyen görkemli 
ağaçlardır.

*https://tr.wikipedia.org/wiki/Kazda%C4%9F%-

C4%B1_g%C3%B6knar%C4%B1

Ankara çiğdemi (Crocus ancyren-
sis): İsmini “ancyrensis” yani Anka-
ra’dan alan bu bitki, özellikle İç Ana-
dolu Bölgesi’nde görülmektedir. Çok 
yıllık otsu, sarı renkli, ülkemize özgü 
bir çiğdem türüdür. Karbonhidratlı 
yapısından dolayı çiğ ya da pişirilerek 
tüketilebilir.

*http://www.fleurs-des-montagnes.net

İstanbulensis (Crocus olivieri subsp. 
istanbulensis): Özellikle İstanbul Kar-
tal ve Sultanbeyli ilçelerinin sınırla-
rı içinde yer alan Aydos ormanında 
görülen, endemik bir bitkidir. Şubat 
ayında ortaya çıkmasıyla baharı müj-
deleyen sarı renkli çiğdem türü ola-
rak bilinir.

*https://ajansuniversite.istanbul.edu.tr/istan-
bulun-cigdemi-acti/
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Hadi şimdi de bulmacamızı çözelim: 
1. Şubat ayında açar, baharı müjdeleyen İstanbul çiğdemi, 
2. Çiçekleri yere bakan, Doğu Anadolu’da görülen endemik çiğdem türü. 
3. Uzunluğu ile Kazdağları’nı kaplayan hızlı büyüyen endemik ağacımız. 
4. İsmini Ankara’dan alan çok yıllık otsu bitki. 
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Çözüm:  
1. İstanbulensis 2. Ters Lale 3. Kazdağı göknarı 4. Ankara çiğdemi 
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AYTÜL AKAL’A SORULAR
Beyköyü Ortaokulu 7/A Sınıfı Öğrencileri

1) Yazmaya nasıl başladınız?
“Yazmaya nasıl başladınız,” derseniz, 

öğretmenim okuma yazma öğretti, ilk 
kez birinci sınıfta başladım yazmaya 
diye yanıtlarım. “Kitap yazmaya” ne 
zaman başladığımı sorarsanız da ke-
sin bir başlangıca işaret edemem, her 
zaman yazdım ben çünkü. Dergilerde 
çalıştım, gazetecilik yaptım; hep yaz-
dım, yazdım. Çocukluktan beri “kitap 
yazma” hayalim vardı, onu nasıl ger-
çekleştirebileceğimi, ne yazacağımı 
bulamadım uzun yıllar. Çocuklarıma 
anlattığım masalların kitap olabilece-

ğini neden sonra fark ettim, böylece 
kendimi çocuklar için yazarken bul-
dum…

2) Neden yazar olmak istediniz? Ya-
zar olmaktan mutlu musunuz?

Yazmayı çok seviyorum, yazar olma-
mın nedeni bu. Çocukluğumda gün-
lük tutardım, şiir yazardım. Büyüdü-
ğümde de yazmakla ilgili bir mesleğim 
olmasını hayal ederdim. Çocukluk ha-
yalimi gerçekleştirmiş olmaktan elbet-
te çok mutluyum. 

3) İlk eserinizi ne zaman yazdınız? 
Yayımlarken neler hissettiniz?

İlk eserim aslında 1982 yılında ya-
yımlanan Kent Duygusu adlı bir şiir 
kitabıydı. Daha sonra masallar anla-
tarak çocukların dünyasına girdim ve 
oradan hiç çıkmak istemedim. İlk ma-
sal kitabım Geceyi Sevmeyen Çocuk, 
1991’de yayımlandı. Çok heyecanlı ve 
mutluydum. 
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4) Ay Şairi şiirini neden yazmak is-
tediniz? Hangi duygu etkili oldu yaz-
manızda?

Sınıf arkadaşlarım şiir yazdığım için 
benimle alay ederlerdi, çok üzülür-
düm. Çocuklar aynı duyguyu yaşama-
sın istedim. Şiir yazmanın güzelliğini 
ve derinliğini anlatmak, arkadaşlarla 
alay etmenin hoş olmadığını örnek-
lemek istedim. Bir yandan da şiir yaz-
maktan çekinenleri, yazmaya heves-
lendirmek istedim.

5) En sevdiniz eseriniz hangisidir?
Yazmaya başladığım eseri sevmesem, 

zaten yazmam ki. Zaman çok değerli-
dir çünkü.

Öykü, masal, roman, şiir, anı, tiyatro 
oyunları gibi farklı edebiyat türlerinde 
184 kitabım var; şiiri öyküden çok ya 
da romanı masaldan çok severim gibi 
bir ayrım yapmam mümkün değil. Ay-
rıca üç yaşa seslenen resimli kitapla, 
yetişkine bile seslenebilen bir romanı 
karşılaştırmak da mümkün değil. Her 
kitabımı çok severek yazdım; yoksa 
onu yazmayı bırakır, başka konu, baş-
ka tür yeğlerdim.

6) Okurken en çok sevdiğiniz yazar 
ve eserler hangisidir?

Macera, heyecan ve mizah olsun iste-
rim okuduğum kitapta. Ama kesinlik-

le içinde felsefe ve psikolojik derinlik 
de olmalı ki, zevkle okuyayım, ken-
dimi geliştirebileyim, düşüncelerimi 
zenginleştirebileyim. Ayrıca kitabın 
bana zekâ oyunları sunmasını, şaşırt-
masını, heyecanlandırmasını isterim; 
sonunu daha başından tahmin ettiğim 
kitaplar bana çok sığ gelir, okumak is-
temem. Bu tür yazabilen her yazarın 
kitabını okurum, ayırt etmem, ancak 
elbette yazarın dilinin de akıcı olması-
nı beklerim. 

7) En sevdiğiniz oyun ve yemek 
hangileri?

Sokak oyunlarını çok severdim kü-
çükken. Şimdi çocuklar bile zor bulu-
yor sokakta oynama fırsatını, hele ki 
benim yaşımda zaten artık imkânsız. 
Çocukken oyuncağım yoktu, ablam-
la dergilerden resimler keser, onlarla 
evcilik oynardık. Şimdiyse bir kitabın 
kurgusunu oluşturmak bana oyun gibi 
geliyor. 

Sevdiğim yemeklere gelince… Seb-
ze yemeklerini, salatayı, meyveleri ve 
abur cuburu severim.

Bu güzel soruları için Beyköyü Ortao-
kulu (Erzurum, Tekman) 7/A sınıfı öğ-
rencilerine ve öğretmenleri Zeki Altın’a 
teşekkür ederim. 
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Boyama Sayfası / Gamze GÜLLER
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TAKYON 
MAVİLİKLERDE

Gaye DİNÇEL

Adım Takyon. Deniz renginde, 
dalgaya benzeyen bir cam parça-
sıyım. Beni eline alan insanları 
iyileştiriyorum. Nasıl mı? Hayal, 
Takyon diye bir şifa enerjisi yük-
ledi bana. Adım ondan geliyor. Ha-
yal kim mi? Beni satın alan çocuk. 
Alerji diye bir hastalığı var. Dışarı 
çıktığımızda, beni elinde tutmayı 
unutmazsa hapşırmaktan, burnu-
nu kaşımaktan kurtuluyor. 

Denize gitmek istiyorum, mavi-
liklerde olmayı düşlüyorum. Hayal, 
arkadaşına anlatırken duydum. Be-
nim yapmaya çalıştığıma ışınlanma 
deniyormuş. 

Kaç defa gözlerimi kapatıp ışın-
lanmayı denedim ama başarama-
dım. 

Bugün Hayal beni masasında unu-

tup okula gitti. Gözlerimi kapadım, 
rahatladım, denizi düşledim. 

Birden ıslandığımı hissettim, Ha-
yal’in avucunda olduğu gibi değil, 
daha çok. Gözlerimi açtım. Yeşil, 
turuncu, mor balıklar yüzüyor et-
rafımda. Kırmızı mercanlarla kum 
tepeleri kaplamış denizin altını. 

Daha önce hiç duymadığım bir 
ses duydum. Sarsılmaya başladım, 
sanki büyük bir dalga içine aldı 
beni. Kocaman bir grilik kapladı 
her yeri. Tam korkmaya başlamış-
tım ki biri konuştu:

“Korkma küçük taş, Yunus’um 
ben.” 

“Yunus mu!” 
Kocaman ve güler yüzlü bir balık 

bu! Diğer balıkların yüz tanesi fa-
lan birleşse anca bir yunus eder. 
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− Yüzgecime tutunursan seni gez-
direbilirim.

− Nasıl? Elim yok ki. 
− Şöyle yaklaşayım bakayım.
− Aaa! Yapıştım yüzgecine! 
− Mıknatıs gibisin.
− Mıknatıs da ne?
− Bana böyle yapışmanı sağlayan 

güç. 
− Demek Takyon mıknatıslı bir 

şey!
− Takyon da nesi?
Sıradan bir cam parçasıyken na-

sıl Takyon’a dönüştüğümü, Hayal’i 
nasıl iyileştirdiğimi anlatırken ne 
göreyim, bir denizatı!

− Denizatı ne kadar güzel!
− Tanışmak ister misin?
− Evet!
Denizatı o güzel burnuyla beni 

okşayarak selamladı, biraz gıdık-
landım. 

Birden dev bir dalgayla karşılaş-
tık. Denizatı uzağa savruldu, biz de 
zar zor durabildik. Siyah bir duvar 
gördüm. Üstünde milyonlarca kü-
çük çıkıntı vardı. Yunus bu duvarın 
yanında minicik kaldı. 

− Yu, yu, Yunus. Bu, bu, bu da ne?
− Sakin ol Takyon. Bu gördüğün 

bir balina. Öyle dev gibi olduğuna 
bakma, barışçıl bir hayvandır. Hay-
di onu selamlayalım.

Yunus, Balina’ya doğru yüzdü. 
Başı olduğunu tahmin ettiğim bir 
yerde durduk. Yunus sesini yüksel-
terek duyurmaya çalıştı.

− Merhaba Balina! Bak sana Tak-
yon’u tanıştırayım.

Balina garip sesler çıkararak bize 
baktı. Hep birlikte denizin yüzeyi-
ne yaklaştık. Balina, başından gök-
yüzüne doğru su fışkırttı. Hayatım-
da gördüğüm en büyük fıskiyeden 
bin kat daha çok su!

− Merhaba Takyon. 
− Merhaba Balina.
− Anlat bakalım, Takyon ne anla-

ma geliyor? Hiç duymamıştım.
Balina’ya da anlattım. Sessizce 

dinledi ve ilgiyle sordu:
− Peki, bu şifa üzüntüye de iyi ge-

lir mi? 
− Sanırım iyi gelir.
− Bugün en sevdiğim arkadaşla-

rımı kaybettim. Bu tarafa doğru 
yüzüyorduk. Bir ara çok acayip, 
rengârenk bir balık gördüm. Ona 
bakarken dalmışım. Bir baktım ki 
arkadaşlarım yok! Onları arayıp 
duruyorum saatlerdir. Yoruldum, 
umudum kırıldı. 

− İstersen senin yüzgecine gele-
yim, bakalım üzüntün azalacak mı?

Yunus beni Balina’nın yüzgecine 
bıraktı, hemen yapıştım. 
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− Gözlerini kapat Balina, derin 
nefes al, kendini rahat bırak. Ben-
den sana akan şifaya odaklan. İçin-
de bir kıpırdanma hissediyor mu-
sun?

− Evet, garip bir his, kalp atışı 
gibi. İçim ısınmaya başladı.

− Çok güzel. Bu sıcaklığı hisset, 
rahatla.

− Aa hafifliyorum sanki.
− Harika!
Bir süre Balina’yla kaldım. Gide-

rek ferahladığını hissediyordum. 
Sonunda gözlerini açtı, bana sev-
giyle baktı.

− Çok teşekkür ederim Takyon. 
Yorgunluktan, üzüntüden eser kal-
madı. İçim umutla doldu. 

− Yaşasın! İşe yaradığıma çok se-
vindim. 

Balina, beni yüzgecinden başının 
üstündeki deliğe bıraktı. Karanlık-
tı, “Eyvah” demeye kalmadan su 
fışkırtmaz mı! Suyun üstünde dans 
ederken gökyüzünü görüyordum. 
Neredeyse bulutlara dokunacak-
tım! 

Biraz eğlendikten sonra Balina 
beni Yunus’un yüzgecine koydu. 
“Yolcu yolunda gerek, bir an önce 
arkadaşlarımı bulayım” diyerek 
uzaklaştı.

Yunus’la birlikte arkasından ba-

kakaldık. 
Hayal’i özlediğimi fark ettim. 

Okuldan gelmiş midir acaba? 
Yunus’a veda edip gözlerimi ka-

padım ve evdeki masanın üzerinde 
olduğumu düşündüm. Gözlerimi 
açtığımda gerçekten oradaydım. 
Hayal’in ayak seslerini duydum. 
Tam zamanında! 
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Kuyruklu Yıldız’ın Evi
Yazar: Yaşar Miraç, Burcu Yılmaz
Yayınevi: Dinozor Çocuk

Kuyruklu Yıldız hep yollardadır. Kayarak, arkasında ışıktan bir 
iz bırakarak gider gecede. Bu yolculuğunda hep yalnız ve öz-
gürdür. Çocuklar onu çok merak eder: Neden hiç durmuyor? 
Aradığı bir şey mi var?
Evini mi bulamıyor? Bu sorulara yanıt bulmak için çocuklar 
Kuyruklu Yıldız’a mektup yazar.
Kuyruklu Yıldız onlara yanıt verir mi?..
Ozan Yaşar Miraç’ın yazdığı bu masalı, Burcu Yılmaz ışıklı 
renklerle resimledi.

Akasyalı Meydanın Çocukları
Yazar: Hatice Demir
Yayınevi: Günışığı Kitaplığı

Köyün meydanında yıllara meydan okuyan akasya ağacı fırtı-
nada devrilince, onun gölgesine sığınmaya alışık herkes şaşırır. 
Üstelik, ağacın gövdesinde umulmadık bir şey saklıdır. Her gün 
gelip, kimseyle konuşmadan akasyanın altında oturan Musta-
fa Amca da artık ortalıkta görünmez olur. Ayber ve Efe, onun 
sessiz yalnızlığından ürkseler de, ihtiyarın ağaçla yakınlığını 
merak ederler. Çocukların yardımseverliği sayesinde geçmişin 
anıları çiçeklenmeye, ağacın gizemi çözülmeye başlayacaktır…

Mahalleyi Kurtarmanın Yolları
Yazar: Anıl Mert Özsoy
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları

Yeni Mahalle sakinleri zor bir yaz geçiriyor. Depreme dayanık-
sız bulunduğu için kentsel dönüşüm kararı çıkarılan evlerini 
kısa bir süre içinde terk etmek zorundalar. Ekonomik kaygılara, 
kanunlardaki adaletsizliğin öfkesi karışıyor. Güneş de herkes 
kadar üzgün. Yazları gelmeye çok alıştığı bu mahalleden ayrıl-
ma fikri de kaygılandırıyor onu, anneannesi Zeliha ve onunla 
birlikte yaşayan dayısı Can’ın nereye taşınıp nasıl yaşayacakları-
nı bilememek de. Ancak eskiden gazeteci olan dayısı Can kolay 
kolay pes etmeye niyetli değil. Mahalledeki bütün nesilleri 
cesaretlendirecek, içinde bulundukları zorluğa hep birlikte bir 
çare bulmalarını sağlayacak bir fikri var. Dayanışmayla, ortak 
anılarla ve müzikle canlanan bir fikir. 
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Kartal Belediyesi Masal Müzesi, pop-up ki-
taplar konusunda oldukça zengin bir kolek-
siyona sahiptir. 1900’lü yıllara ait Kırmızı 

Başlıklı Kız pop-up kitabını da Kartal Bele-
diyesi Masal Müzesi’nde görebilirsiniz.


