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Gün batımına yakınken yaşlı adam en güzel manzarası olan banka otur-
du. Bu adam etrafındakiler tarafından sessiz amca olarak bilinirdi. Çünkü 
ağzı değil gözleri konuşurdu bu adamın; insanın gözleri ağlardı, ağzı de-
ğil. Mahallenin en yaşlı kişisiydi. Evinde tek başına yaşardı ne bir torunu 
vardı ne de bir çocuğu… 

Her zamanki gibi gün batımını izleyerek düşünmeye başladı. Yine aynı 
şeyi düşündü; yalnızlığını… Bu adamın bir babası yoktu. Bu yüzden kü-
çükken herkes onunla babasız diye dalga geçerdi. Yetimliğinden kaynak-
lanıyordu yalnızlığı. 

O gün diğer günlerden farklı bir şey oldu. Sessiz adamı küçük bir çocuk 
uzaktan izlemeye başladı. Çocuk, suratı asık adamı kendisine benzetti. 
Haftalardır kendisiyle oynayan bir arkadaşı bile yoktu. Çocuk arkasına 
saklandığı ağaçtan banka doğru yürüdü, sessizce adamın yanına oturdu. 
Adam ise bunu fark etmedi bile. “Efendim, niye şu güzel güneşe suratınız 
asık bakıyorsunuz? Canınız mı sıkıldı benim gibi?” dedi çocuk. Adam 

biraz düşündü. Farkındaydı ki çocuk birileriyle ko-
nuşmak istediğinden yanına gelmişti. Beyaz saçla-
rını karıştırdı. “Sıkıntım dışlanmışlığım,” dedi. Ço-
cuğun aklında soru işaretleri belirdi. 

“Peki, neden dışlandınız ki?” diye fısıldadı çocuk, 

YAŞLI BİR DOST
Nisa GÖKTEKİN 

İnegöl Prof. Dr. Selçuk Yahşi Ortaokulu 6/A
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herkes küçükken çok gizli bir şey-
den bahsedermiş gibi. Yaşlı adamsa 
tüm içtenliğiyle çocuğun saflığına, 
sevecenliğine gülümsedi.

Bu çocuk son günlerde ilgisini 
çekmişti, kimse onu oyununa almı-
yordu. Çocuğa destek olmak isti-
yordu içten içe. Kendisi gibi olma-
sını istemiyordu. “Küçükken babam 
yok diye dışlanırdım, hiçbir çocuk 
oyununa almazdı beni. Son günler-
de hep seni izledim, sen niye diğer-
leriyle hiç oynamıyorsun ufaklık?” 
diye sordu ilgi odağını kendisinden 
çekerek.

“Ben de dışlanıyorum, tüm çocuk-
lar bana fakir diye bağırıyor,” dedi 
hüzünle. Yaşlı adam içten içe çocu-
ğa üzüldü, o da kendisi gibiydi, ya-
payalnızdı. Yaşlı adam birden ayağa 
kalktı. Çocuk şaşkınlıkla arkasın-
dan bakarken “Hadisene daha fut-
bol oynayacağız,” dedi. Çocuk bir 
anda gülüverdi, ilk defa bir arkadaşı 
olacaktı. Futbol sahasına doğru gü-
lüşerek yürüdüler. Artık ikisinin de 
arkadaşı vardı.

O an çocuğun içinde, sol kısmın-
da solan bir çiçek açtı, batan güneş 
yine doğdu, kozasındaki kelebek 

kanatlandı, ayağı kırılmış o minik 
serçe özgürce uçtu.

 Yaşlı adamın yıllar önce unuttuğu 
duyguları sanki “Selam, ben tekrar 
geldim eski dostum!” diyerek yaşlı 
adama sıkıca sarıldı. Hem bu sefer 
sarılan duygu kıskançlık değildi. 
Başka, çok başka duyguları hisset-
ti. Sevgiyle bakan gözleri yorgunluk 
işareti vermişti. Sanki kilometreler-
ce koşmuştu ve şimdi sonunda otu-
racak bir bank bulmuştu.

Çocuk bir ağacın altında adama sa-
rıldı. Biri küçücük erkek çocuk di-
ğeri altmışlarında, iki kişi. Biri için-
deki tüm sevgiyi yaşlı arkadaşıyla 
paylaşacak ve ondan sevgi alacak, 
diğeri ise bu küçük dostunu sev-
gisiyle koruyacak. Yeterdi bir dost, 
yarım kalan sevgimizi tamamlama-
ya. Ne gerek var herkesle arkadaş 
olabileceğimiz şu dünyada birilerini 
dışlamaya. Haydi uzat şimdi elini o 
sevmediğin kişiye, o da bir insan de 
kendine… İnsanlar nefret edilmek 
için değil sevilmek için var, sakın 
unutma. 

-İnsanları seven herkese sevgilerle…
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Adım Takyon. Deniz renginde, dalgaya benzeyen bir cam parçasıyım. Beni eline 
alan insanları iyileştiriyorum. Nasıl mı? Hayal, Takyon diye bir şifa enerjisi yükle-
di bana. Adım ondan geliyor. Hayal kim mi? Beni satın alan çocuk. Alerji diye bir 
hastalığı var. Dışarı çıktığımızda beni elinde tutmayı unutmazsa hapşırmaktan, 
burnunu kaşımaktan kurtuluyor. 

Denize ışınlanmayı başardığımdan beri çok heyecanlıyım. Aklım fikrim yine 
ışınlanmakta… Bu kez gökyüzüne. Uçmak nasıl bir şey acaba?

Geçen akşam Hayal arkadaşına anlatıyordu. İnsanlar uçak diye bir şey yapmış-
lar, ona biniyorlarmış. Uçağa binmek değil, kendim uçmak istiyorum. Uçmak 
için kanat lazımmış. Ağaçlarda gördüğüm kuşlardakilerden. 

Hayal yine beni evde unuttu. Fırsat bu fırsat! Gözlerimi yumdum, kanatlarım 
olduğunu, uçabildiğimi düşledim. 

Gözlerimi açtığımda gökyüzünün sonsuz maviliğini gördüm. Yüksek bir dağ-
dayım. Yanımda kocaman bir beyazlık var. Bulut gibi değil, kıpırdayan bir şey. Bir 
ses duyuyorum.

− Sen de kimsin böyle?

TAKYON GÖKLERDE
Gaye DİNÇEL

8 
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Bana mı sesleniyor? Çok kalın, kor-
kutucu bir ses. 

− Sana soruyorum.
− Ba-ba-bana mı?
− Evet, kimsin sen bakayım?
− Adım Takyon. Buraya ışınlandım. 

Uçmak istiyorum ama kanatlarım yok.
− Takyon ha? Hiç duymadım. Nere-

densin, ne yaparsın, anlat bakalım.
Sıradan bir cam parçasıyken nasıl 

Takyon’a dönüştüğümü, Hayal’i nasıl 
iyileştirdiğimi, denize ışınlanma mace-
ramı anlattım.

− Demek öyle. Yaklaş bakalım kana-
dıma.

Kanadı o kadar büyük ki üstüne nasıl 
yapışıverdim bilmiyorum. Mıknatıslı 
olmak işe yaradı. 

− Aferin, ne güzel yerleştin.
− Siz kimsiniz acaba?
− Ben Kartal’ım. Gökyüzünün en bü-

yük kuşlarından biriyim. Gözlerimin 
keskinliğiyle tanınırım. Madem uçmak 
istiyorsun, uçalım bakalım. 

Dağın tepesinden havalanıyoruz. Dü-
şeceğim diye çok korkuyorum, titre-
meye başlıyorum. 

− Korkma küçük taş, seni düşürmem. 
Bulutlara bak.

Bulutların içinden geçiyoruz. Hafifçe 
ıslandım. Uzaktan göründükleri gibi 
küçük değiller. Her bulutun içinde 
uzun süre kalıyoruz. Kartal’ın kanatla-
rı arasında rengârenk ışıklar dolaşıyor. 
Mavi, yeşil, sarı, kırmızı, mor... 

Bulutları geçince aşağı bakıyorum. 
Yer ne kadar uzak! Yine mi titriyorum?

− Endişelenme Takyon. Ben yerdeki 
her şeyi görebiliyorum. Şu tarladaki 
çiftçiyi, hatta ekinlerin arasında hopla-
yan tavşanı. 

− Tavşan mı? O kadar küçük bir hay-
vanı nasıl görebilirsin ki? Ben çiftçiyi 
bile göremiyorum. Tarla neresi acaba?

− Doğru ya, sen kartal değilsin, uzağı 
seçemezsin. Benim gördüklerimi göre-
bilmeni isterdim.

− Bu mümkün mü?
− Deneyelim bakalım. Gözlerini ka-

pat, dünyaya benim gözlerimden bak-
tığını düşün. Sessiz ol, ben de aynısını 
düşüneceğim.

Aradan ne kadar zaman geçti bilmi-
yorum. Kartal’ın sesiyle irkildim.
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− Aç bakalım gözlerini.
Hayret! Yerde ne kadar çok şey var. 

Yürüyen insanlar, yollar, tarlalar… İşte 
çiftçi! Yoksa şuradaki de tavşan mı?

− Görebiliyorum! Tavşanı görebiliyo-
rum!

− Demek işe yaradı.
− Nasıl oldu?
− Bu da benim küçük sırrım. Sen 

manzaranın keyfini çıkarmaya bak.
Mor çiçek tarlaları, çiçeklerin arasın-

da koşuşan çocuklar, yuvalarına sakla-
nıp hoplayarak çıkan tavşanlar, kulü-
beler, sarı kocaman çiçeklerin olduğu 
başka tarlalar…

Başımı kaldırdım. Karşımda acayip 
bir şey vardı. Gökyüzünü baştan başa 
kaplayan çok renkli bir şey. Bulut desen 
değil, ışık desen değil.

− Bu gördüğümüz nedir acaba?
− Ona gökkuşağı denir. Yedi renkten 

oluşur. Genellikle yağmurdan sonra çı-
kar. 

− Burada yağmur yağmıyor ki.
− Belki orada yağmıştır. 

− Gökkuşağının içine girebilir miyiz?
− Bilmem. Bir daha gelirsen deneye-

biliriz. Gökkuşağı çok uzakta, o kadar 
uçarsak yavrularım aç kalır.

− Yavruların mı?
− Evet, onları göremedin. Haydi yuva-

ma dönelim.  
Yeryüzünün ve gökyüzünün güzellik-

lerini izlemeye doyamadım. Üstelik dö-
nerken bir uçakla karşılaştık. Uzaktan 
geçiyordu ama sesi çok yüksekti. Uzak-
laştıkça kartala benzediğini fark ettim, 
kanatlarını ona bakarak mı yapmışlar 
acaba?

Yuvaya vardık. Kartal’ın yavruları ko-
mik sesler çıkarıyorlardı. Meğer acık-
mışlar. Kartal beni bırakıp avlanmaya 
gitti. Görüşüm normale dönse de gök-
yüzünde süzülüşünü izlemek çok gü-
zeldi.

Ben de artık yuvama dönebilirim. 
Gözlerimi kapadım, evi düşündüm, aç-
tığımda sehpadaydım. Hayal neredeyse 
okuldan gelir. Keşke maceramı ona da 
anlatabilsem…

10 
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Dilimde Onun Adı 
Gökhan AKÇİÇEK

Nil Ayçenk için...

Kaktüs çiçeğinin duyduğu
İlk şarkının
Melodisi gibi
Süslemek ister misin?
Bu şiiri.  

Yeni sevinçler önermelisin
Öyleyse
Harmandalı, çiftetelli
Kirpikleri bir ceylanın
Güle değmeli.

Ne kadar güzelsin
Demelisin
Gündüzsefası
Ve rengin hiç solmasın
Çit sarmaşığı.

Tatlı dillim,
Alın terim
Sen şiirler okudukça
Yeşeriyor harfleri
Türkçenin.
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YANGIN

Şeyma YİĞİT
İnegöl Prof. Dr. Selçuk Yahşi Ortaokulu 8.Sınıf.

Anadolu’nun verimli toprakların-
da, ceviz ağaçları sonsuza dek uza-
nıyormuş izlenimi veren bir tarlada, 
sonbaharın gelmesiyle birlikte ce-
vizler olgunlaşmaya başlamıştı. Tar-
la sahipleri Ayşe Hanım ve Mehmet 
Bey bu durumdan çok memnunlar-
dı.

O bölgede oldukça tanınan insan-
lardı ve onların ataları da yıllarca çift-
çilikle uğraşmıştı. Köyün çıkışında 
ceviz tarlasının tam karşısında sessiz 
ve sakin bir evde yaşıyorlardı. Ger-

çek huzurun bu olduğu konusunda 
ikisi de hemfikirdi. Bu huzuru borç-
lu oldukları köyün en bereketli, en 
büyük ceviz tarlası için yıl boyunca 
çok emek vermişlerdi. Emeklerinin 
karşılığını alıyor olmak onlar için ta-
rifsiz bir duyguydu.

Ayşe Hanım, “Bu kadar emek har-
cadığımız tarlamızın ürününü almak 
çok güzel,” dedi. Mehmet Bey ise 
yüzündeki gururla gülümsüyordu. 
Ama mutlulukları uzun sürmedi.

Rüzgârın delice estiği bir gece çığ-

12 
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lıklar uyandırdı karı kocayı. Tüm köy, 
tarladan eve sıçrayan alevleri görüp 
gelmiş fakat ev ve tarla için hiçbir şey 
yapamamışlardı. Köy halkının çığlıkları 
onları alevler içinde kalmaktan kurtar-
mıştı. Sabaha karşı köylülerin yardımıy-
la yangın diğer evlere sıçramadan sön-
dürüldü. Fakat sahip oldukları her şey 
bir gecede yanıp kül olmuştu. 

Güneş doğduğunda yangından geriye 
sadece küller kalmıştı. Tüm köy halkı, 
onların bu durumuna çok üzüldü. El 
birliğiyle onlara yeni bir ev yapmayı 
teklif ettiler. Evleri olsa bile nasıl geçi-
neceklerdi… Artık tarladaki meyve ve 
ceviz ağaçları da yoktu.

Yangından geriye kalan küllere bakıp 
burada yaşayamayız, diye düşündüler 
Ayşe Hanım ile Mustafa Bey. 

Köylerini bırakıp gitmeyi ikisi de is-
temiyordu ama insan bazen çaresiz ka-
lır ve mecburen bir şeylerden vazgeçer. 

Hayatlarında hiç gitmemiş oldukları 
şehre yani hiç onlara göre olmayan kar-
gaşanın tam merkezine göç edebilirler-
di. En azından şehirde akrabalar vardı. 
Onlara yardım ederlerdi. İnsan çaresiz 
kaldığı zamanlarda bir yol bulur hayatta 
kalabilmek için. Vazgeçmek kolay olan-
dır, asıl başlangıçlar bilmediğin bir yer-
de her şeye yeniden umutla başlamakla 
olur.

13 
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Babam bir kaptan. Uzak yol kaptanı. 
Kocaman bir gemiyi kullanıyor. 
Ta nerelere gidiyor, bir bilseniz...
Gittiği her ülkeden farklı, rengârenk kartpostallar yolluyor bana. Hepsini bi-

riktiriyorum. Önceden çekmecemin en alt rafını onlara ayırmıştım. Ama artık 
kitaplığımdaki kutudalar. 

Kutuyu iki yıl önce babam getirmişti şimdi hatırlayamadığım, adı zor söylenen, 
okyanusa kıyısı olan bir ülkeden. 

Gövdesi koyu, kapağı uçuk yeşil boyasını görür görmez çığlık attığım kocaman 
bir ahşap kutu. Yeşil, en sevdiğim renk. 

Kutunun kilidi demir. Ama anahtarsız olanlardan.
Böyle çengelli bir ucu var, hani öteki taraftaki yuvarlağa geçirince kapananlar-

dan. 
Açık yeşil kapağın dört kenarını da minik beyaz papatyalardan oluşan dimdik 

çizgiler süslüyor. Ortaları bir sarı, bir kahverengi, bir sarı, bir kahverengi papat-
yaların.

Ve biri sol üst, diğeri sağ alt köşede iki kelebek resmi var. 
Her seferinde hayran hayran baktığım. Soldaki kocaman kanatlı, rengârenk. Di-

ğer kelebekse daha küçük, sarı ve kahverengi benekleri var. 

KARTPOSTALLAR, 
BABAM ve BEN

SEVİYE MERİH

14 



1515 15 15 

Hiç kelebeğe dokundunuz mu sahi? 
Kanatlarına tozlar yağmış gibi oluyor-

lar; kadifemsi, yumuşacık. Geçen mayıs 
gittiğimiz bir okul gezisinde Nurcan’ın 
omzuna konmuştu bir tane. Hepimiz 
toplanıvermiştik heyecanla. 

Biz bağrışarak zıp zıp zıplarken öğret-
menimiz elini usulca yaklaştırmıştı ve 
hoop, minik kelebek onun avucunda…

En yakın bendim öğretmenimize. 
Bir dedektif gibi inceleyebilmiştim 

minik misafirimizi.
Hatta parmağımı kanatlarından biri-

ne sürüvermiş, bu kadar narin olabil-
mesine çok ama çok şaşırmıştım. 

Kaçmaya kalkmamıştı hiç! 
Öğretmenimiz beni fark etmiş ve do-

kunmamamızı istemişti. 
Sonra bir anda pırrr… 
İşte kartpostal kutumun üstündeki 

küçük kelebek de tıpkı ona benziyor. 
Renkleri aynı. Büyüklüğü bile. 

Belki o gün ona ne kadar hayran bak-

tığımı hissetmiş ve bu kez ta uzak di-
yarlardan o bana gelmiştir! 

Bir kartpostal kutusu kapağında!
Ah, kartpostallar diyordum, değil mi? 
Babamın yolculukları boyunca atma-

yı hiç unutmadığı, birbirinden güzel 
kartpostallar. 

Bazen tek tek, bazen de üçlü, beşli, 
onlu set olarak ulaşırlar bana. Avustral-
ya’daki kanguruları, Norveç’teki somon 
balıklarını ve uçsuz bucaksız buzullarla 
kaplı fiyortları, Amerika’da denizin tam 
ortasındaki Özgürlük Heykeli’ni, İtal-
ya’nın su kenti Venedik’teki gondolları, 
Afrika’daki doğal yaşam parkını, hatta 
zürafa otelini, çölün göbeğindeki Mısır 
piramitlerini hep bu kartpostallardan 
gördüm ilkin, onlardan öğrendim. 

Babam uzun yolculuklarından eve 
döndüğünde birlikte saatler geçiriyo-
ruz kartpostallarımın başında. 

Bir keresinde kâğıt ev bile yapmıştık. 
Yani kartpostal ev! Tam iki katlı. Üçün-



cü katını bir türlü çıkamamıştık. Yıkıl-
mış durmuştu. Kahkahadan kırılmıştık 
o gün.  

İşte kartpostaldan kartpostala öyle 
çok eğleniyoruz ki babamla. 

Tek tek ters çevirip hangisinin hangisi 
olduğunu bulmaya çalıştığımız hafıza 
oyunumuzu mu dersiniz, yoksa üzer-
lerindeki resimlere bakarak ülkeleri ve 
başkentleri tahmin etme oyunumuzu 
mu? 

Elbette babam benden çok biliyor. 
Hem oraları gezen gören de kendisi! 
Ama çoğu zaman ben kazanmışım gibi 
yapmıyor mu? Hah hah haa! Bunu an-
lamak öyle kolay oluyor ki aslında! 

Bulamamış da düşünüyormuş gibi eli-
ni çenesine dayıyor, “Ihmm… hmmm!” 
diye sesler çıkarıyor. 

Hele bir de “Şey burası, şey! Hmm… 
Dur, neydi? Aaaa! Biliyorum ben bura-
yı ama… Şimdi söyleyeceğim. Dilimin 
ucunda, dur!” diye söylenmesi yok 
mu?

Bilmiyormuş numarası yapıyor. Be-
nim ondan önce söyleyivermemi bek-
liyor. Ben de hiç çaktırmıyorum bunu 
ona. 

Pat cevabı söyleyiveriyorum! 
Ben bildikçe, onun gözleri parlıyor. 
Benimle gurur duyuyor, hissediyo-

rum. 
Benim de ağzım kulaklarımda tabii 

ki!
Babam, ülke ülke geziyor. 
Kartpostallarım, kutuda biriktikçe bi-

rikiyor.
Bir gün belki ben de gider gezerim 

bütün ülkeleri.
Yoo yo, belki değil; kesin giderim! 
Kafama koydum bunu, bakın!
Bütün sevdiklerime de birbirinden 

harika kartpostallar yollarım oralardan. 
Değil mi ki dört gözle beklenir kart-

postallar?
Tıpkı babaların beklendiği gibi…

16 



17

ELİME KUŞ KONDU
Aymen AKÇAY

Karlı, buzlu bir kış günüydü. 
Öğle yemeği için okuldan eve gi-

diyordum. Yol kenarında, karların 
üzerinde küçük bir karaltı gördüm.

Merak ettim. Eğildim, baktım. 
Ansızın kanadını çırpınca ürktüm.  
Yavru bir kuş olduğunu anlayınca 
yavaşça uzandım, onu avucuma al-
dım.

İncecik gagası minnacık vücudun-
da hayli uzun duruyordu. Kahve-
rengi tüyleri çırpı bacaklarını ka-
patmıyordu. Elimdeki minik kadife 
yumak, yüreğimi okşuyordu. 

Biliyorum uçmak istiyordu. Elimi 
gagalayınca avucumu açtım. Bo-
yumdan yükseğe kaldırdım. Uç-
masına izin verdim. 

Uçmayı denedi. Denedi ama ba-
şaramadı. Tekrar avucuma sığındı. 
Sakinleşti. Boynunu içe çekti. Ga-
gasını göğsüne yasladı. Gözlerini 
kapadı.

Onu kalbimin yanına getirdim. 
Montumun fermuarını açıp koy-
numa soktum.

Ona zarar vermeyeyim diye çok 
dikkatli davrandım.

Hızlıca yürüdüm, zili çaldım. 
Annem kapıyı açtı. Heyecanla 
“Annecim bak elime kuş kondu,” 
dedim.

17 
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Uzak ülkelerin birinde kocaman bir orman varmış. Bu ormanda 
rengârenk çiçekler yetişir ve çeşit çeşit hayvanlar yaşarmış. Kuş-
lar, sincaplar, ağaçkakanlar, çekirgeler, maymunlar… Daha neler 
neler… Bu kuşlardan biri var ki ormanın en güzel dans eden can-
lısı oymuş. Ona Muhteşem Cennet Kuşu derlermiş. Mavi Cen-
net Kuşu diyenler de varmış. Dans ederken kanatlarını açması ve 
gözleriyle vücudunun mavi renge dönüşmesinden dolayı bu adı 
almış.

Diğer canlılar onun dans yeteneğini kıskanırlarmış. Hatta bazı-
ları onunla alay edermiş. 

Muhteşem Cennet Kuşu, bu duruma çok üzülürmüş. Sessizce 
yuvasında ağlarmış. 

Yine böyle üzgün olduğu günlerden biriymiş. Gökyüzünden 
büyük, renkli bir şeyin kendisine doğru yavaş yavaş geldiğini gör-
müş.

Bir de bakmış ki ne görsün! 
Kocaman turuncu bir balon.
Muhteşem Cennet Kuşu:

Balbalon’un En Az Kendisi 
Kadar Tuhaf Arkadaşları

Havva YILMAZ
BALBALON İLE MUHTEŞEM CENNET KUŞU

18 
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-Merhaba, demiş balona.
Balon da ona:
-Merhaba, demiş.
Muhteşem Cennet Kuşu: 
-Kimsin sen, nereden geldin, adın ne, diye art arda sorular sor-

muş. 
Balon biraz şaşırarak biraz da utanarak:
-Benim adım Balbalon, buraya çok uzak bir yerden geldim, 

demiş.
Muhteşem Cennet Kuşu, balonun adını duyar duymaz gül-

meye başlamış:
-Ne? Balbalon mu? Ha ha ha!
Balbalon’un bir anda yüzü asılmış.
Bunu Muhteşem Cennet Kuşu da görmüş. 
Balonla alay ederek ne kadar yanlış davrandığını anlamış. 
Balbalon’dan özür dile-

miş.
Özürden sonra Balba-

lon’un yüzü yeniden gül-
meye başlamış.

Soru sorma sırası Balba-
lon’a gelmiş:

- Peki, senin adın ne?
Muhteşem Cennet Kuşu 

cevaplamış:
- Mavi Cennet Kuşu 

ya da Muhteşem Cennet 
Kuşu diyebilirsin.

- Ne güzel adların var, 
demiş Balbalon.
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Bu kez de Muhteşem Cennet Kuşu’nun yüzü asılmış.
Balbalon:
-Ne oldu, neden üzüldün, ne dedim ki ben? diye sormuş.
Muhteşem Cennet Kuşu:
-Ormandaki diğer canlılar beni pek sevmez, dans ettiğimde korkup kaçarlar 

benden. Oysa muhteşemliğim dansımdan gelir.
Balbalon:
-Aa sen dans edebiliyor musun? diye sormuş.
-Evet, demiş Muhteşem Cennet Kuşu.
Balbalon:
-Benim için dans et, lütfen lütfen… diye ısrar etmiş.
Muhteşem Cennet Kuşu:
-Öyleyse önce şurayı güzelce temizleyeyim. Dans edebilmem için temiz bir sah-

ne gerekli, demiş.
Beraberce temizlemişler gösteri alanını.
-Şimdi her şey hazır, gösteri başlasın.
Muhteşem Cennet Kuşu kanatlarını sonuna kadar açmış ve zıplamaya başlamış. 

Balbalon’un bugüne kadar gördüğü en güzel dansmış bu. 
Dans bitince Balbalon hayranlıkla alkışlamış. 
-Sana neden muhteşem dediklerini şimdi daha iyi anlıyorum, demiş.
Böylece aralarında güzel bir arkadaşlık başlamış. 
Muhteşem Cennet Kuşu’nun yalnız günleri nihayet sona ermiş. Balbalon’la ar-

kadaş olmuşlar. Balbalon’un ormandan ayrılma vakti geldiğinde Muhteşem Cen-
net Kuşu üzülmüş ama her dans ettiğinde arkadaşının uzaklardan onu alkışladı-
ğını düşünüp mutlu olurmuş.
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Ben Gezegen Olsaydım
Hanzade SERVİ

Ben gezegen olsaydım,
Hep saklambaç oynardım
Keşfedilmemek için

Bir denizim olurdu
Suyu ılık, dalgalı
Ve bir orman, içinde
Tüm hayvanlar kalmalı

Güneş’e ne çok yakın
Ne çok uzak dururdum
Çünkü çok yaklaşırsam,
Sıcaklıktan kururdum

Hangisini istersem,
O mevsimi yaşardım
Plüton’u da alıp
Galakside koşardım

Ben gezegen olsaydım,
Uyurken Ay’ı söndürür,
Kendimi Güneş’in çevresinde,
Üç kere döndürürdüm

Ben gezegen olsaydım,
Yıldızlarla oynardım
Her gece ışıldayıp,
Dünya’ya göz kırpardım
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Bir Bir 
Haydar ERGÜLEN

Biri varsa
biri daha vardır
biz ona
iki demiyoruz
iyi diyoruz
bir bir daha
iyi eder
ikiden önce
bir birini artırır: iki
birden daha iyi!
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HAYALPEREST BALİNA SAŞA
Özlem AÇAR

Okyanusun serin sularında yaşar Saşa. Tüm gün yüzer, yeni sular keşfeder, 
uçsuz bucaksız hayaller kurar. Öyle ki gerçekle hayali birbirine karıştırdığı 
olur kimi zaman. Hak edilmiş bir lakaptır Saşa için “Hayalperest”. 

“Bu kadar hayal kurmak iyi değildir Saşa.”
“Saşa yine hayal dünyasında kaybolmuş.”
“Saşa ben aslında yokum, ben senin düş gücünün bir parçasıyım. Hah hah 

hah.”
Sık sık eleştiri ve alay oklarına hedef olmak pek de umurunda değildir Sa-

şa’nın. Kim ne derse desin niyeti yoktur düşlerinden vazgeçmeye. 
Saşa, arkadaşları gibi okula gitmek istemez. “Sorumluluk” dediğinse öyle 

istemelere kalmaz.  
Düzenli aralıklarla söylenir: “Neden her balina gidiyor diye ben de okula 

gitmek zorundayım?”
“Okula gitmezsen şarkı söylemeyi öğrenemezsin. Şarkı söylemeyi öğrene-

mezsen kendi yüzgeçleri üzerinde duran bir balina olamazsın,” derdi annesi. 
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Bir gün, arkadaşı Pugi ile Saşa’yı okula götüren sularda, yüz-
geçlerini savura savura ilerlerken iç çekti bizimki:

“Okul yolu kilometrelerce sürse keşke.” 
“Zaten yüzgeçlerimde hâl kalmadı her gün git gel… Git gel… 

Derdin ne Saşa!”
“Baksana şu suların derinliklerine, gökyüzü diyarından dünya-

mıza süzülen ışık huzmelerine… Şu mercan kayalıklarını süsle-
yen rengârenk bitkilere baksana!”

“Hıhh, başladı yine bizimki. Eğer biraz daha oyalanırsak öğret-
menimizden fırça yiyeceğiz.”  

Bu sözleri sinir bozucu hâle sokan üslup, Saşa’nın canını sık-
madı. Onun derdi düşlerini paylaşabileceği birilerini bulabilmek 
değildi ki. Tamam, kendisine eşlik eden birileri olsaydı etrafında, 
hayır demezdi. Belki mutluluğu ikiye bile katlanırdı. 

“Ben geç kalmak istemiyorum Saşa, hızlanıyorum,” dedi ve 
gözden kayboldu Pugi. 

Saşa yüze dura, soluklana dinlene vaktin nasıl geçtiğini anla-
madı. Bir ara kurduğu hayallere öyle daldı ki kendine geldiğin-
de kaybolduğunu anladı. Zihnini şöyle bir yokladığında “Okul, 
okula gidiyordum…” diye mırıldandı. “Ama burası okul yoluna 
hiç benzemiyor ki.”

Beklenen gerçekleşti sonunda. Saşa kayboldu. Kaybolduğunu 
anlayınca kuyruğunun ucuna kadar titredi. Tanıdık bir yüz, hiç 
değilse bildik bir kaya aradı kaygılı bakışları. Yok yok yok! Kü-
çücük bir ipucu bile yok. 

“Sonsuzluğa uzanan bu okyanusta ne kadar küçük, küçücü-
ğüm. Yolumu nasıl bulacağım, nasıl?”

“Çok kolay! Sen balinasın, şarkını söylesene. Binlerce kilomet-
re ötelere ulaşır sesin,” dedi oradan geçmekte olan bir denizatı. 
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Yüzgeçleri umutsuzca aşağı büküldü Saşa’nın. “Ben şarkı söylemeyi bilmi-
yorum.” Denizatı, hızla uzaklaştığı için Saşa’yı duymadı. Sağına baktı, soluna 
baktı, yukarı baktı, aşağı baktı. Suların ortasında çaresizce asılı kaldı. 

“Heey ne dikiliyorsun burada, devam etsene,” diye terslendi vatoz balığı. 
Ağlamaklı bir sesle yanıtladı Saşa, “Kayboldum.” 
“Balinaların kaybolduğu nerede görülmüş? Şarkını söylesene!” Ardında öf-

keli baloncuklar bırakarak kayboldu Vatoz, suların karanlığında. Bir caretta 
caretta, bir palyaço balığı, bir kılıç balığı geçti Saşa’nın yanından. Hepsi de 
aynı şeyi söyledi:

“Şarkını söylesene, hemen bulurlar seni.”
Her defasında aynı kırık dökük sesle yanıtladı Saşa “Ben şarkı söylemeyi 

bilmiyorum.”
Ne kadar zaman geçti bilinmez, uzaklardan bir balina sürüsünün kendisine 

doğru yüzmekte olduğunu gördüğü an sevinçten ne yapacağını şaşırdı Saşa. 
Okula hayli geç kalınca Saşa’nın başına gelenleri kestirmek çok da zor değildi. 
Başta öğretmeni, onun ardında sınıf arkadaşları Saşa’yı aramaya çıkmışlardı. 
Neyse ki çok geç olmadan bulmuşlardı onu. O günden sonra Saşa hayal kur-
maktan vazgeçti mi dersiniz? Hayır elbette vazgeçmedi ama bu tecrübe sa-
yesinde öğrenmenin özgürleştirici gücünü kavradı. Bir daha hiç kaybolmadı 
Saşa.

25 



26

GEVEZE
Tuğba SANCAK

İlayda, babasının tayini çıktığı için başka bir okula 
gitmek zorunda kaldı. Eski öğretmenini ve arkadaşla-
rını çok özlüyordu. Yeni okuluna isteksizce gidiyordu.

Rüyasında, bahçede gördüğü bir kediyi seviyordu. 
Yeni komşuları İclal teyze, elinde pazardan aldığı seb-
zelerle birden karşısına çıkıp:

-Sevme o kediyi, mikrop kaparsın, elleme onu, hasta 
olacaksın! diye bağırdı.

Bu şirin, gri tüylü sevimli hayvanın ona zarar vere-
cek olmasına şaşırdı. Yeşil gözleriyle ona dostça bakı-
yordu. İlayda birden kan ter içinde annesinin sesiyle 
uyandı.

Of yine erken kalkmak zorundaydı. Şimdi eski oku-
lunda olsa sevinçle koşardı.

Servisten inip bahçeye doğru yürümeye başladı. 
Aaa o da ne! Bir ses duydu. Kuş cıvıltısı değildi, kö-
pek havlaması hiç değildi. Yaklaştıkça bunun bir kedi 
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olduğunu anladı. Sarı parlak tüylerinin 
bir kısmı beyaz ve kahverengi olan ke-
diyi gördü.

Sırasına oturduğunda da yanından ay-
rılmadı kedi. Hiç susmadan miyavladı-
ğına göre benden bir şey istiyor olmalı, 
diye düşündü. Hımmm sanırım bu ge-
veze aç olmalı, dedi. Beslenme çantasını 
açtı, acaba ona ne verebilirdi. Yaşasın-
nn! Küçük bir kutu süt vardı. Kaptaki 
meyveleri hızlıca yiyip sütü boşalan 
kaba döktü. Kedi, sütü görünce içmeye 
başladı. Mine öğretmen sınıfa girdi onu 
görünce gülümsedi:

-İlayda ben de Geveze’yi mama ver-
mek için arıyordum. Sütü ona sen mi 
verdin? dedi. 

İlayda onun kediyi tanıyor olmasına 
şaşırdı.

Şaşkınlıkla:
-Bu kedinin adı Geveze mi? diye sor-

du.
Öğretmeni Geveze’nin okullarında 

yaşayan bir kedi olduğunu, okuldaki 
diğer öğretmenlerin de Geveze’yi sevdi-
ğini, beslediğini anlattı.

İlayda bu duruma şaşırdı. Demek ki 
bu okul sadece öğrencilerin değil bu 
kedinin de yuvasıydı. Geveze, sütünü 
bitirdikten sonra İlayda’nın bacaklarına 
sürtünüp teşekkür etti, kapıdan çıkıp 
gözden kayboldu.

Teneffüsleri iple çeken İlayda, her de-
fasında bahçeye heyecanla koştu, onu 
aradı ama bulamadı. Okul çıkışında ka-
pının önünde çocuklar etrafını sarmış 
onu seviyorlardı. O da mırıl mırıl mi-
yavlıyordu. İsmet amcanın korna sesini 
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duyunca İlayda servisine binip evine 
döndü ama aklında hep o vardı.

Akşam zil çalınca koşup kapıyı açtı, 
babasının boynuna sarıldı.

-Babacığım, bugün çok mutluyum, 
dedi.

-Benim güzel kızımın mutluluğunu 
neye borçluyuz acaba?

-Bugün beslenme çantamdaki sütü 
kediye içirdim. Üstelik okulun kedisiy-
miş, öğretmenler de onu her gün besli-
yormuş.

Babası İlayda’nın yanağına kocaman 
bir öpücük kondurdu.

- O halde sütünü kendin iç, ona mama 
alalım. Üstelik süt kediler için çikolata 
gibidir. İnsanlar sağlıklı yaşamak için 
nasıl sürekli tatlı yememelilerse kediler 
de besin değeri yüksek mamalar yeme-
li, dedi.

-Babacığım, bu saatte Geveze’ye 
mama alabilir miyiz?

-Haydi gidip bakalım.
Birlikte dışarı çıktılar, açık bir veteri-

ner buldular. İlayda, merakla sorduğu 
sorulara cevap aldı. Kedilerin iyi bakı-
lırlarsa on altı yıl yaşadıklarını, çocuk-
lar hastalıklardan korunmak için nasıl 
aşı oluyorlarsa kedilerin de onlar gibi 
aşı olmaları gerektiğini, böylece hem 
kendilerinin hem de onları seven in-
sanların sağlığına zarar gelmediğini öğ-

rendi. Bazen kediler insanların yaşamı-
nı bile kurtarabilirmiş.

İlayda, Geveze’nin mama kutusunu 
baş ucuna koyup erkenden uyudu. He-
men sabah olsun istedi.

Sabah keyifle uyandı. Neşeyle gü-
lümseyerek bahçeye girdi ama mırmır 
Geveze yoktu. Teneffüslerde tekrar ba-
kındı, seslendi, onu göremedi. Ders-
te neden öğretmenime sormuyorum, 
diye düşünüp parmağını kaldırdı. Mine 
öğretmen “Evet İlayda?” dediği anda 
sınıf kapısı açıldı. Ağzındaki minicik, 
ıslak yavruyla Geveze içeri girdi. Yavru-
yu İlayda’nın sırasının üzerine bıraktı. 
Gene mırmır anlatmaya başladı. İlayda, 
öğretmeni ve sınıftaki diğer çocuklar 
ona şaşkınlıkla baktılar. O ise sevinci-
ni İlayda’yla paylaşmak istemişti. Hep 
birlikte yavruya ecza dolabındaki pa-
muklardan bir yuva yaptılar. Minik ke-
diyi sessiz bir yere taşıdılar. İlayda çok 
mutluydu.

Okuldan eve döndüğünde yaşadıkla-
rını annesiyle babasına anlattı. Onlar da 
çok mutlu oldular. Annesi Geveze’nin 
yavrusu büyüdüğünde onu sahiplene-
bileceklerini söyledi. Bu çok güzel bir 
haberdi.

İlayda artık sevinçle okuluna gidiyor-
du. Geveze, yavrusuna gözü gibi bakı-
yor, yavru da gün be gün büyüyordu.
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MİYA’NIN 
YENİ ARKADAŞI

Hilal BÜYÜKKARA

Benim adım Miya. Büyük bir apartmanın bahçesinde yaşayan bir kediyim. 
Burada yaşayan çocuklarla çok iyi anlaşırım. Bilge, Elif ve Ömer her sabah 
sırayla yemek verirler bana. Ben de tüylerimi okşamalarına izin veririm.

“Miyaaaa, nerdesiiiiin?”  sesini duyar duymaz koşarım. Bilirim ki yemeğimi 
getirmiştir birisi.

Bir sabah bahçeye simsiyah, küçücük bir kedi daha geldi. Minik bacakları 
titriyor, incecik sesiyle miyavlıyordu. Sesi duyan Bilge hemen aşağı indi. 

- Sen de kimsin minik misafir? Gel, bakayım sana, dedi. Yavaşça kucağına 
aldı.

O sırada Elif ve Ömer de geldiler. Çocuklar onu görünce heyecanla çığlık 
attılar:

- Ayyy ne kadar sevimli! Siyah bir yün yumağı gibi, dedi Elif.
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Minicik ıslak burnu ile çocukları 
kokladı, hepsiyle tanıştı. Benimle en 
çok ilgilenen iyi kalpli Bilge, yavru-
yu o kadar çok sevdi ki onu kucağın-
dan indirmedi. Renginden dolayı ona 
“Gece” ismini verdiler. 

Bilge arkadaşlarına:
- Arkadaşlar, bu çok küçük bir yav-

ru. Onu beslemeliyiz ama nasıl, dedi.
Elif, ellerini çırparak:
- Geçen kış bahçede bulduğumuz 

kediyi annem şırınga ile beslemişti. 
Bizde var, kullanabiliriz, dedi.

Koşarak apartmana giren Elif, olan-
ları annesine anlattı. Annesi de şırın-
ganın içine sulandırılmış süt koydu. 
Elif sevinçle şırıngayı kaptı, bahçeye 
koştu.

Tüm bunlar yaşanırken kimse bana 
bakmamıştı. Hatta Bilge’nin bacakla-
rına sürtünüp ona miyavladım:

- Miyaaavvvv, miyavvvvvvv!
Beni duymadılar bile…  Sadece Bil-

ge:
- Biraz bekler misin Miya, Gece ile 

ilgileniyoruz, dedi.
Gece’nin karnı doyunca Bilge’nin 

kucağında uyuyakaldı. O uyurken 
Elif ve Ömer de karton kutudan bir 
yuva yaptılar. Gece’yi de içine yatır-
dılar.

Kafamda sorular belirdi o an:
- Artık beni sevmiyorlar mı? Bana 

yemek vermeyecekler mi? Yoksa beni 
bahçeden gönderecekler mi? 

Duvar kenarına oturmuş bunları 
düşünürken Bilge yanıma gelip tüyle-
rimi okşadı:

- Miya, bak sana arkadaş geldi. O 
senden küçük. Eminim sen onu ko-
rursun. Yemeğini onunla paylaşır, bir-
likte güzel oyunlar oynarsınız. Sana 
güveniyorum, dedi. 

Beni de Gece’nin yanına yatırdı.
Bir anda neşem yerine geldi. Bah-

çeyi paylaşmak bence de harika bir 
fikir. Bilge’nin elini yaladım, başım-
la ona sürtündüm. Tüylerimi yalayıp 
Gece’nin yanına uzandım.
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Şaban AKBABA

Kumru sesiyle uyandım güne
gurruk guk gurruk guk
göz göze geldim bir kez daha
balkonumdaki öyküyle

Sessizce dinlemeye durmuştu yüreğimin sesini
ve kahkahasını yaşama sevincimin
pırrrr diye uçtu ansızın
dönüp omzuma bıraktı içinden geçenleri.

Şanslı günümdeydim
ne dilesem tutacaktı
barış diledim.
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KİBİRLİ KİRPİ KİPİ
Arzu KAYA

Kibirli kirpi Kipi dışarı başını uzatmış ve “Bugün oklarımı kime 
batırsam acaba…” diye düşünmüş. Yavaş yavaş yürümüş. “Bir ok, 
iki ok, üç ok…” Biri bir elmaya, biri bir yıldıza, derken biri de 
Salyangoz Nebula’ya denk gelmiş ama Nebula oralı bile olmamış. 
Önüne gelene atıyormuş oklarını Kipi. “Neyse canım…” diyor-
muş içinden de “Kime denk geldiği önemli değil, şu can sıkıntım 
geçsin de.”

“Hey!” demiş, bembeyaz gülerek Ay, “Ne yapıyorsun sen?”
“Ok atıyorum,” demiş Kipi
“Ama neden?” demiş Ay
“Bilmem, bir nedeni yok. Biliyorsun benden daha üstün kimse, 

yani bana yeni bir şey öğretebilecek kimse yok. Bu yüzden, yani 
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her şey ve herkes benden değersiz 
olduğu için…” 

“Sen neler söylüyorsun?” demiş Ay, 
üzgün…

“Bilmem, nedenini bilmiyorum, 
dedim işte canım, kirpiler ok atar…” 

“Bence sen çok kibirli bir kirpisin.”
“Evet.”
“Neden peki?”
“Çünkü kimse beni sevmedi. Her-

kes batacağım diye korkuyor. Ama 
benim de iğnesiz, sadece sarılmaya 
yarayan bir karnım var değil mi?”

Ay gülümsemiş. O sırada Salyangoz 
Nebula yeniden görünmüş.

Ay demiş ki Kipi’ye, Salyangoz’u 
göstererek “Söyle bakalım, peki şu 

salyangozcuk ne yapsın peki? Her 
tarafı kabuk…” 

“Hey, hey,” demiş Salyangoz, “bana 
acımanıza gerek yok, bizim öm-
rümüzün yarıdan çoğu sarılmakla 
geçiyor toprağın altında zaten. Ka-
buklandığımızda da işte yağmura sa-
rılıyoruz.”

Ay çok etkilenmiş Salyangoz’un 
anlattıklarından. Kipi birden Salyan-
goz’un kabuğundan geçen yağmuru 
düşünmüş. Buna çok şaşırmış. Uzun 
süredir ilk kez yeni bir şey öğreni-
yormuş.

“Uzun süredir ilk kez yeni bir şey 
öğreniyorum. Teşekkür ederim,” de-
miş Nebula’ya.
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“Acaba hep yuvana kapandığın, ba-
şını dışarı çıkarıp bir şeyleri merak 
etmediğin için olabilir mi?” demiş 
Ay.

Kipi bundan sonra her şeyi araş-
tırmaya karar vermiş. Büyük bir or-
manda yaşıyormuş ve gerçekten de 
son zamanlarda aradığı her şeyi yu-
vasının önündeki ağaçlıkta buldu-
ğu için bir yere gitmiyormuş. Yeni 
bir şey öğrenmenin etkisi ile herke-
si kendinden değersiz gördüğü için 
pişman olmuş. 

“Affedersin Salyangoz, affedersin 
Ay,” demiş. “Bundan sonra öyle geli-
şigüzel ok atmak yok. Bütün canlılar 
birbirimizden farklıyız ve değerliyiz. 
Ben hemen gidip araştırmalarıma 
başlıyorum. Her şeyi öğrenmek isti-
yorum. Ama önce gidip sarılabilece-
ğim birilerini bulayım.”

Kipi tam uzaklaşmak üzereyken Ay 
eğilmiş: 

“Hey buraya bak,” demiş. Kipi dö-
nüp bakmış. Ay’ı karşısında görünce 
bir şaşkınlık daha yaşamış. Ay koş-
muş, Kipi’ye sarılmış.

Kipi’nin sevinçten gözleri dolmuş, 
yanakları kızarmış. 

“Kirpilere bayılırım,” demiş Ay.
Kipi çok mutlu olmuş, sevinçten 

birkaç ok atmış. Ay gökyüzüne çı-
karken yanaklarına batan bir iki oku 
fark etmemiş…

Bir çocuk o sırada annesine, “Anne 
ay dedeye baksana, yanaklarına iğne 
batmış,” demiş.

Annesi de “Ah yavrucuğum hayal 
gücün ne geniş, seninle gurur duyu-
yorum,” demiş. 

Tabii burada böyle bir öykü oldu-
ğunu bilmiyormuş.

34 



35

KUYRUKSUZ BİTEN 
KUYRUKLU HİKÂYE     

Cansu SELÇUK ÇAĞLAR

Çalışma masasının üstünde hep aynı yerde duran silgi-
si ortadan kaybolduğunda onu hiç aramadı Liza. Çünkü 
bazen yanlış yazdığında silmeye üşendiği için kalemiyle 
üstünü çizerdi. Annesi ve öğretmeni kızdığında ise hızlı-
ca şu cevabı verdi: “Doğrusunu yazınca karşılaştırıyorum, 
hem silgim de bitmemiş oluyor.” 

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

Annesi ise gözlerini kısıp şüpheyle baktı Liza’ya çünkü 
Liza’nın üşengeç olduğunu biliyordu.

Ödevini son bir kez kontrol ettikten sonra defterini ka-
patıp yatmadan önce dişlerini fırçalamaya gitti. Masanın 
altına düşmüş olan silgiye bastı, canı acıdı ama yerden 
kaldırmadı. Ve silgi bir haftadır oradaydı. 

Odasına döndüğünde hemen yatağa atladı. Işığı söndür-
medi. Yataktan çıkmak istediyse de vazgeçti, “Gece bir 
daha kalkınca kapatırım,” dedi içinden. Ama gece kalk-

35 



36

madı ve odasının ışığı sabaha 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. 

Cumartesi günü arkadaşları kapıya 
gelmişti, zili duyduğu halde kapıyı aç-
madı Liza. Dışardakiler hep birlikte ona 
seslendiler. Oyuna çağırıyorlardı. Liza, 
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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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YAVRU TAVŞANCIK 
VE IRMAK PERİSİ

Bahar UYSAL KARAKUŞ

Çoook uzak ülkelerin sessiz sedasız 
ormanlarından birinde masmavi uçuşan 
elbisesi ve beyaz kanatlarıyla, siyah saç-
lı, güleç bir ırmak perisi yaşarmış. Bu or-
manın içinden çok duru, temiz ırmaklar 
geçermiş. Ormandaki hayvanlar birbir-
leri ile iyi anlaşıp geçinip giderlermiş.

Irmak perisi iyiliksever ve zor durum-
da kalanlara yardım eden, sevgi dolu bir 
periymiş. Yardıma ihtiyacı olanları, zor 
durumda kalanları ırmağın hızla akıp 
gürlemesinden ve ırmağın üzerindeki 
yansımadan anlarmış. Irmak onun gö-
rünmeyen büyük bir gözü gibi, orman-
daki her şeyi görür ona haber verirmiş. 
Haberi alan mavi kalpli ırmak perisi, 
işini gücünü bırakır beyaz kanatları ile 
uçarak yardıma koşarmış. 

O gün, ırmak perisi koca çınar ağacına 

kurulu hamağında uyuyormuş. Irmağın 
coşkulu çağıldaması ve taşmasıyla irkil-
miş birden. Irmağın üzerinde beliren ça-
resiz yavru tavşancığın korkmuş hâlini 
görmüş.

Yavru tavşancık, arkadaşları ile sak-
lambaç oynarken ormanın derinliklerin-
de aniden yolunu kaybetmiş. Arkadaş-
larından hiçbiri yokmuş etrafta. Yoldan 
geçen kimsenin olmadığı ıssız bu yerde 
ağlamaya başlamış. Arkadaşlarına ses-
lenmiş ama onu duyan kimse olmamış. 
Yavru tavşancığın ağlamasını işiten huy-
suz dev uykusundan uyanmış. Güzel 
bir akşam yemeği olarak gördüğü yavru 
tavşancığı kovalamaya başlamış. Yavru 
tavşancık hızlı hızlı koşmuş, küçük bir 
mağaraya gizlenmiş. Nefes nefese, bura-
da korkudan titrerken aniden bir ışıkla 
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beliren ırmak perisi ile biraz sakinleş-
miş. Irmak perisi yavru tavşancığı ka-
natları arasına alıp götürürken heybetli 
dev onları yakalamış. Periden zorla tav-
şancığı almış.

Irmak perisi: 
“Ne istiyorsun yavru bir tavşancıktan? 

O daha çok küçük onu hemen bana 
ver,” demiş.

Dev: 
“Sen sözünde durmadın, bana çikola-

tadan kaplı bir ev verdin ama o ev çoktan 
eridi. Şimdi de açlıktan ölemem. Önce 
bu yavru tavşancığı sonra da ormandaki 
diğer hayvanları sırayla yiyeceğim,” de-
miş.

Irmak perisi: 

“O zaman seninle bir anlaşma yapalım. 
Sen kimseye bir daha kötülük yapma 
ben de av, orman ve ay tanrıçası olan Ar-
temis’ten aldığım güçlerle hiç bitmeyen, 
her tarafından çikolata damlayan, erime-
yen bir çikolata sarayı yapayım ormanın 
uzağında. Ormandaki diğer canlılara da 
iyi davranacaksın daima,” demiş.

Dev: 
“Gözlerimle görmeden inanmam,” de-

miş.
Irmak perisi hemen Artemis’e durumu 

anlatmış. Onun sihirli gücüyle ormanın 
uzağında kocaman, her tarafından çiko-
latalar damlayan, yedikçe yiyecekleri tü-
kenmeyen bir saray yapmış. 

Devi oraya götürmüş, dev de elindeki 
yavru tavşanı ırmak perisine vermiş. Bir 
daha kötülük yapmayacağına söz ver-
miş.

Yavru tavşan büyük bir sevinçle, ırmak 
perisini öpmüş. O da “Bir daha bilmedi-
ğin, tenha yerlere gitme,” demiş. Yavru 
tavşancığa sarılmış ve onu evine bırak-
mış. 

Akşama teslim olan ormanda, ırmak 
perisi gökyüzünü huzurla izlemiş. O 
anda bir yıldız kaymış, o da her yaptığı 
iyilikten sonra kayan yıldızlarda tüm ev-
ren için çok güzel dileklerde bulunmaya 
devam etmiş…
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Demet EKMEKÇİOĞLU

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ

Merhaba benim adım Arke. 
Annem, babam arkeolog. Bu 
yüzden bu adı vermişler bana. 
Bu da arkadaşım Loji. Ailemin 
hediyesi. Paketini açtığımda 
sıradan bir oyuncak diye dü-
şünmüştüm. Yanıldığımı kısa 
bir süre sonra anladım. Ken-
disi tarihteki her şeyi bilen 
bir robot. Bu yüzden ona Loji 
adını verdim. Ailemle sürekli 
farklı yerlere kazılara, müze-
lere gidiyoruz. Senden önce 
Anadolu’da hangi uygarlıklar 
vardı öğrenmek istersen bizi 
takip et. Bu sefer yolculuğu-
muz İstanbul Arkeoloji Müze-
si’ne. 

Yarıyıl tatilini evde geçirmek 

pek de eğlenceli değildi. Ney-
se ki annemin müzede bir top-
lantıya katılacağını öğrendim. 
Ben de o saatlerde müzede ge-
zebilirim diyerek annemi ikna 
ettim. Müzenin yeni açılan 
bölümlerini görmemiştim. Bu 
benim için harika bir fırsattı.

Müzeye girer girmez annem 
bir sürü tembihler sıralayıp 
yanımdan ayrıldı. Ben de öz-
gürce gezebileceğim için çok 
mutluydum. Çantamdan Lo-
ji’yi çıkardım. Düğmesine ba-
sıp onu açtım. Hemen konum 
taraması yaptı. Kafasını üç yüz 
altmış derece döndürdü. Önce 
aşağı baktı, sonra yukarı ve 
anlatmaya başladı.
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Şu anda İstanbul Arkeoloji Müzesi’n-
deyiz. Dünyanın pek çok yerinden ge-
tirilen eserlerin sergilendiği bu müze 
dünyanın en büyük ve önemli müzele-
ri arasındadır. Türkiye’nin müze olarak 
inşa edilen en eski binasıdır. 1891’de res-
sam, arkeolog, sanatçı ve müzeci Osman 
Hamdi Bey tarafından ziyarete açılmıştır. 

Loji anlatırken sol tarafa doğru yürü-
meye başladım. Kalabalık da o tarafa 
doğru artıyordu. Kalabalığın önünde 
bir rehber konuşuyordu. Rehberin an-
lattıklarını dinlemeye başladım. “Ana-
dolu’nun Arkaik dönemi, Hellenistik ve 
Roma dönemlerine ait çok iyi korunmuş 
heykeller bekliyor bizi burada. Büyük 
İskender heykeli, İmparator Hadrianus 
heykeli, Antik dönemin en ünlü kadın 
şairi Sappho’nun heykeli, Tykhe heyke-
li, Nehir Tanrısı Okeanos heykeli, Zeus 

heykeli göreceğimiz en önemli heykel-
lerden.”

Heykelleri inceleyerek ilerliyordum. 
Sanki müzede değil de bir modern sanat 
galerisindeydim. Işıklandırma heykelle-
ri öyle çarpıcı hâle getiriyordu ki etki-
lenmemek mümkün değildi. Binlerce yıl 
önce mermeri bu kadar detaylı işleyen 
heykeltıraşları düşünerek üst kata çık-
tım.

İkinci kattaki Troya odası o kadar gü-
zel hazırlanmış ki Troya şehrinin nasıl 
defalarca yeniden kurulabildiğini gö-
zünüzde canlandırabiliyorsunuz. Troya 
kazı şeridi arkeolojik kazıların nasıl kat-
man katman yürütüldüğünü de kolay-
ca açıklıyor. Troya’nın dokuz kez nasıl 
yıkılıp inşa edildiğini de yapılan dijital 
çalışmayla izleyebiliyorsunuz. Bu bölüm 
arkeolojiye ilgi duyanlara arkeologların 
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çalışma biçimlerini ve tekniklerini çok 
güzel sunmuş. Ülkemizden kaçırılan 
Troya hazinelerini düşünerek ilerliyor-
dum ki bir camekândaki eserler ilgimi 
çekti. Üzerinde Lydia dilinde yazılar olan 
sikkeler, ana tanrıça figürini, dağ keçisi 
ve kuş biçimli bronz heykeller. Bilgilen-
dirme yazısını okumaya başladım. Oku-
dukça sevindim çünkü hepsi yıllar önce 
Amerika’ya kaçırılan eserlerimizmiş. 
Kültür Bakanlığı yetkililerinin itirazları 
ve çalışmaları sonucu ait oldukları top-
raklara, ülkemize geri getirilmiş. 

“Eğer istenirse yurtdışına kaçırılan 
eserler ülkemize getirilebiliyormuş değil 
mi?” deyince Loji anlatmaya başladı.

“Ülkemizden kaçırılan eserler…” 
“Dur Loji dur. Sadece sesli düşün-

düm,” diyerek lahitlerden oluşan bölü-
me geçtim. Oldukça gizemli duruyordu. 
“İskender Lahdi,” diye sesli söyleyince 
Loji yine konuşmaya başladı. 

“MÖ 4. yüzyıla ait, Sidon Kralı Abda-
lonymos’a ait olduğu düşünülen kral 
lahdidir.   Üzerinde Makedonya Kralı 
Büyük İskender’in Perslerle yaptığı sa-
vaşlara ilişkin rölyefler bulunduğu için 
‘İskender Lahdi’ denilmiştir. Bu müze-

de bulunan en önemli eser olarak kabul 
edilmektedir.”

“Gerçekten önemli bir eser Loji, salon-
daki ihtişamına, üzerindeki detaylara 
baksana, kusursuz bir işçilikle mermerin 
bu şekle dönüştürülebilmesi müthiş.”

Hayran hayran etrafa bakarak gezer-
ken kocaman bir masa etrafında toplan-
mış meraklı kalabalığı gördüm. Yanları-
na yaklaşınca anladım. Masa sandığım 
şey devasa bir ekranmış. Herkes ekrana 
elini sürüp toprak eşeler gibi hareketler 
yapıyor, ardından da buldum, diyerek 
seviniyor. Durur muyum hemen ben de 
katıldım, toprak görüntüsündeki ekrana 
elimi sürterken beliren şey beni de he-
yecanlandırdı. Üzerine tıkladıkça ortaya 
daha büyük bir şey çıkıyordu. Kocaman 
bir sikke belirdi ekranda. Yanında da 
açıklaması: Sikke (Yenikapı Metro 2010 
Kazıları Buluntusu) Bir arkeolog oldu-
ğumu hayal ettim. Uzun süre bu dijital 
kazı alanının başında vakit geçirdim. Bir 
sürü eser bulup ne olduklarını öğren-
dim. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anla-
madım. 
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Boyama Sayfası / Gamze GÜLLER
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7 Farkı Bulun / Esra İLTER  DEMİRBİLEK
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Gönül ÜNAL
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Aslı Pınar ZORBA YILDIZ

Her canlı canlıdan mı doğar? 
Redi’nin Deneyi

Omne vivum ex vivo

1600’lü yıllarda Francesco Redi isimli bir 
bilim insanı bir gün bir şeyi fark eder. Fark 
ettiği şey “her canlının canlıdan mı doğar?” 
sorusunun cevabıdır aslında. O yıllarda kabul 
edilen görüş, cansız nesnelerin de herhangi 
bir canlıyı meydana getirebileceğidir. Bu ne 
demek açıklayalım sizlere... Mesela saman-
lıklarda çok fare bulunabilir ve o dönemin 
insanları farelerin samanlardan oluştuğunu 
düşünmektedir. Fare canlı ancak saman can-
sızdır. Samanın bekleyerek fareleri oluşturma 
düşüncesi şu an bize çılgınca gelse de o dö-
nem birçok insan buna inanmaktadır. Başka 
bir örnek verecek olursak, sularda yaşayan 
balıkların veya göllerde bulunan timsahla-
rın yine suda bulunan yosunlardan oluştu-
ğu düşüncesi vardır. Bir başka örnek ise ette 
kurtların kurtcukların oluşmasının etten 
kaynaklandığını düşünmeleri... O dönemin 
insanlarının inandığı bu düşünceye abiyoge-
nez yani kendiliğinden oluş teorisi denmiştir. 
Cansız varlıkların da canlıları oluşturabildiği 
düşüncesidir bu teori. İşte tam da o yıllarda 
yaşamış olan Francesco Redi bu düşünceyi 
redderek bilim insanı olmanın ilk kuralı olan 
şüpheci yaklaşımıyla canlıları ve doğayı in-
celemeye başlamıştır. Redi’nin farkettiği şey, 
bir köpek veya kedi yavrusunun yine anne 

ve baba köpeklerden oluştuğunu görmesi, 
yosunların yosun olarak kaldığı veya hayvan 
yemi olarak kullanılan samanların güvenli ve 
temiz bir şekilde saklandığında fareleri oluş-
turma imkânının olmadığıdır. 

 https://sci-flies.com/spontaneous-generation’dan alınmıştır.

Redi hemen bir deney tasarlar ve bu dene-
ye “Kavanoz Deneyi” ismini verir. Üç tane 
kavanoz alan Redi her bir kavanoza bir parça 
et koyar ve ilk kavanozun ağzını açık bıra-
kır. İkinci kavanozun ağzını sıkıca kapatır. 
Üçüncü kavanozun ağzını ise gevşek ve hava 
alacak şekilde tülbent bez ile örter. Birkaç 
gün boyunca kavanozları bekletir. Ağzı açık 
olan birinci kavanozun içindeki et parçası 
ilk günden itibaren kötü kokular oluştura-
rak çürümeye başlar ve o koku sinekleri cez-
bettiği için bir sürü sinek kavanoza doluşur. 
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Sinekler sadece doluşmakla 
kalmaz hem yiyecek hem 
yaşam ortamı buldukları için 
çiftleşerek ileride sinekleri 
oluşturacak kurt kurtçukları 
meydana getirir. Yeni hayata 
gelen kurt kurtçuklar büyü-
yerek metamorfoz dediği-
miz dönüşümü yaşar, gelişir 
ve yeni sineklere dönüşür. 
Ağzı sıkıca kapalı olan ikin-
ci kavanozda ise ette ne bir 
çürüme ne bir sinek ne de 
kurt oluşumu görür.  Ağzı 
tülbentle kapalı olan üçüncü 
kavanozda ise et çürümeye 
başlar, koku ortalığa yayı-
lır ve tıpkı ilk kavanozdaki 
gibi sinekleri kokuya çeker. 
Ancak üçüncü kavanozun 
ağzı tülbentle kapatıldığı için 
sinekler tesadüfen kokuya 
gelseler bile ete yani yiyece-
ğe ulaşamadan geri döner-
ler. Redi bu durumda fark 
eder ki tülbentli kavanozun 
üstünde yine de birkaç tane 
sineğin çiftleşmesiyle oluşan 
kurt kurtçuk bulunsa da ilk 
kavanozdaki kadar sinek 
gözlenmez. Üçüncü kava-
nozda sineklerin veya kurt 
kurtçukların daha çok olma-
sının sebebini kokuşmuş ete 
ulaşabilmeleri sonucu besle-
nebilmeleri ve daha çok si-
nekle çiftleşme şansının art-
ması olarak düşünür Redi. 

Redi o anda farkeder ki her 
canlı yine canlıdan meydana 
gelmektedir. Yani et cansız-
dır, bir kurt kurtçuğu ancak 
bir dişi ve erkek sineğin çift-

leşmesi oluşturabilir. Eğer 
böyle olmasaydı, bir masa-
dan bir bebek de dünyaya 
gelebilir miydi? Redi’nin ak-
lında deli sorular dolanmaya 
devam ederken birçok kurt 
kurtçuk çeşidini de keşfeder 
ve parazitoloji dediğimiz bu 
bilime katkıları sayesinde 
parazitolojinin babası olarak 
tarihe geçer.

Aynı dönemlerde dünya-
nın başka bir yerinde her 
canlının kendi canlısından 
oluştuğuna inanarak de-
neyler yapan Louis Pasteur 
de Francesco Redi ile aynı 
sonuçları bulacağı farklı de-
neyler yaparak biyogenez te-
orisini ortaya atar ve kanıtlar. 

 Louis Pasteur

*Albert Edelfert’in portresinden

Böylelikle dünyanın farklı 
noktalarında çalışan bilim 
insanları farklı deneyler ya-
parak ortak bir sonuca va-

rırlar ve tek bir ağızdan yük-
sek sesle bağırırlar! Omne 
vivum ex vivo! Yaşasın her 
canlı canlıdan doğuyor! 
Tıpkı bizim annemiz ve ba-
bamızdan dünyaya gelme-
miz gibi, bazı tek hücreli 
canlıların veya solucanların 
ikiye bölünerek çoğalması 
gibi... Sizler de çevrenizde 
gözlemlediğiniz canlıların 
nasıl dünyaya geldiğini in-
celediğinizde sokağınızdaki 
anne kedinin bebeklerini 
emzirdiğine tanıklık ede-
ceksiniz. Eğer bilim insanı 
olmak istiyorsanız, insan-
lar ne düşünürse düşünsün 
çevrenizde gördüğünüz her 
olaya şüpheci yaklaşmaktan 
sakın korkmayın ve sürekli 
sorular sorun. İlk zamanlar 
Francesco Redi’ye de inan-
mayan birçok insan olmuş-
tu ama şimdi görüyoruz ki 
o yavvru kedilerin anneleri 
yine bir kedidir. Bir sonraki 
sayıda görüşmek üzere.

Nobel, Tomris ve anneleri

https://sci-flies.com/spontaneous-generation
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TURUNÇ
Uğraş ABANOZ

Evvel zaman içinde, kalbur saman 
içinde, dereler şırıl şırıl, mırıl mırıl akar-
ken, dağların karlı tepelerinden soğuk 
mu soğuk rüzgârlar esermiş, gök mavi, 
dal yeşilmiş. Kim demiş, kime demiş, ne 
demiş, neden demiş, ben size anlatıyo-
rum çocuklar, siz de tez zamanda başka-
larına anlatın e mi...

Evvel zaman içinde dedik ya az ev-
vel, kalbur saman içinde, işte bundan 

çok çok zaman önce, Yağmur şehrinde 
dev bir kız yaşarmış. Elleri kocaman, 
kolları kocaman, başı minik, gövdesi 
ağaçlar kadar geniş, elleri dallara yakın, 
mavi benekli elbisesinin içinde tatlı bir 
kızmış bu. İsmi Turunç... Annesi onu, 
“Gel benim nazlı havucum, gel benim 
bal kızım!” diye severmiş. Görenler dö-
nüp bir daha, bir daha bakarlarmış bu 
dev kıza. Bakarlarmış, çünkü ülkenin 
hiçbir yerinde böyle devasa bir kız yok-
muş. Onlar bakmak istermiş de bakalım 
bizim nazlı kız bu bakışlardan hoşlanır 
mıymış, tabii ki hayır! Gel zaman git 
zaman, zaman bu durmaz yerinde, akar 
tıngır mıngır, paldır küldür. Kış bitmiş, 
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yaz gelmiş, bizim Turunç kız, zaman-
la dev olmayı dert etmiş kendine. Nasıl 
dertlenmiş, bilseniz şaşarsınız! “Ben de 
arkadaşlarım gibi çıtı pıtı, mini mini ol-
mak istiyorum, onlardan farklı görün-
mekten bıktım!” diye diye annesinin ba-
şının etini yemiş. Annesi, yine böyle bir 
gün, “Hadi benim güzelim kızım, sen bi-
raz gez, temiz hava al,” deyince, Turunç, 
portakal ağaçlarının olduğu bahçede yü-
rümeye başlamış. Uzun kulaklı, tüyleri 
boz bir köpeğin peşine takılmış. Köpek 
dili dışarıda yel gibi koşmuş, Turunç da 
peşinden. Boz köpek, yassı kayanın ya-
nında durup etrafa bakınmış, nefeslen-
mişler, elma yemiş, su içmişler... Sonra 
Turunç üzülüp, “Ah ah! Vah vah!” de-
miş, oradan geçen yaşlı bir kadın duy-
muş bu ahları, vahları, durup dikilmiş, 
gölgesi kısacıkmış, neredeyse bizim dev 
kızın beline geliyormuş.

“Merhaba! Güzel kız, niye bu kadar 
üzgünsün, nedir bu ahlar vahlar!”

Turunç, çok şaşırmış, etrafında dönüp, 
“Ben miyim güzel?” demiş şaşkınlıkla.

Kadın, “Eveet!” demiş, çantasından 
bir parça ekmek çıkarıp beyaz buluta 
bakmış, kuşlar cik cik ötmüş, kurbağa-
lar vıraklamış... “Herkesin kendine göre 
güzelliği vardır, sen de çok güzelsin!”

Turunç, kadına inanmaz gözlerle bak-
mış, karnı guruldamış, “Az önce elma 
yedim ama,” demiş, “bak karnım nasıl 
gurulduyor!” gözü mis gibi kokan ek-
mekteymiş.

Kadın, Turunç’un ekmeğe baktığını 
görünce, “İster misin?” demiş sevecen-
likle.

Turunç başını aşağı yukarı sallamış, 
kadın, ekmeği uzatmış. Turunç, hapur 
hupur yemiş, teşekkür ederek yoluna 
devam etmiş. Yürümüş, yürümüş, boz 
köpeğin arkasından şarkılar söyleye 
söyleye gitmiş. “Benim kollarımda aman, 
uzanır dallara, benim kollarımda aman, 
uzanır göklere, ahh benim uçan kuşum gö-
tür beni göklere,” şarkısını mırıldanırken 

56 



5757 

birden küçülmeye başlamasın mı! Ufal-
mış, ufalmış, ufalmış... O kadar ufalmış 
ki boz köpek, “Hav!” demiş, şaşırmış 
onu göremeyince! O görmemiş ama bi-
zim Turunç tüylerinin arasına zıplamış, 
köpeğin sırtına hooop diye oturmuş. 
Köpek, koşmuş, koşmuş, koşmuş. Tu-
runç, hoplamış zıplamış, sağa sola sav-
rulurken, uzun tırnaklarıyla köpeğin 
üstünde zıp zıp zıplayan pireyle karşı-
laşmasın mı! Pire, pıt demiş gelmiş yanı-
na. Turunç çığlık atmış. Pire, yavaş yavaş 
yürürken boz köpek, su içmek için eğil-
miş. Turunç, boz köpeğin boynundan 
cumburlop suya! Pire, karnını tuta tuta 
gülmüş.

“Sen bu tüylere hiiiç alışmazsın turun-
cu saçlı minik!” demiş kahkahalarla! 
Turunç, bakmış olacak gibi değil, başla-
mış yüzmeye, bildiği tüm yüzme teknik-
lerini kullanmış, kurbağalama, kelebek, 
serbest, sırtüstü...

“İyi ki yüzme biliyorum,” demiş ba-
loncukları pıt pıt patlatırken.

Yüzmüş, yüzmüş, yüzmüş, köpek suyu 
içtikçe su azalmış. Turunç rahatlamış, 
pireye      görünmeden köpeğin sırtına 
çıkmış. Boz köpek, hızla oduncunun 
yanına koşmuş. Oduncu, köpeğin sırtı-
na uzanmış. Turunç, “Hayırrrr!” demiş, 
“Şimdi tüyleri okşamanın vakti mi?” 
kocaman parmaklardan kaçmış. Boz kö-

pek, sahibinin yanında birkaç kere hav-
layıp kuyruğunu sallamış, sevilmekten 
mutluymuş, dili dışarıda etrafı izlemiş. 
Oduncu, sakalına uzanıp, “Sende tuhaf 
bir hâl var Boz,” demiş, “Tüylerin de çok 
kirli, akşama dereye gidip şöyle güzelce 
yıkanalım mı ne dersin?” bunu duyan 
Turunç zangır zangır titremiş! “Ne! Yine 
mi su!” Tüylerin arasında, dağınık saçla-
rını toplayıp korkuyla bakmış oduncu-
ya! Oduncu, balta elinde uzaklaşırken, 
dev kız, “Tehlike geçti!” deyip tüylerin 
arasından çıkmış. Boz köpek, yaşlı ka-
dının yanına dönmüş. Turunç, köpeğin 
sırtından inerken büyümeye başlamış...

“Ama,” demiş, “bu, bu nasıl olur!”
“Sen küçülmek istemedin mi güzel 

kız?” diye cevap vermiş kadın, “Ben de 
sana büyü yaptım! Nasıl zor muymuş 
küçük olmak?”

“Çok zor,” demiş Turunç, “Küçük ol-
mak çok zor, anladım, teşekkür ederim, 
ben kendimi seviyorum!”   

Turunç’la Boz, evin yolunu tutmuşlar, 
dev kız yaşadıklarını düşünmüş.

“Önce küçüldüm, sonra büyüdüm, ya-
şadıklarım ancak masallarda olur!” de-
miş.

Gökten üç elma düşmüş, üç elma yeter 
mi bu masalı dinleyenlere, şimdilik biri-
ni verelim dev kıza, birini yesin anlatan, 
biri de gelsin siz değerli çocuklara.
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Çiftçi Mürteza
Özgül Kömürcü
Resimleyen: Merve Işlak
Omes Çocuk

“Acaba hangi mısırın altına saklandın?” sorusunun peşinden 
elinde merceği düştü yola Çiftçi Mürteza. Gece demedi gündüz 
demedi aradı mısırları kıkır kıkır güldürenleri.
Neler oluyordu mısır tarlasında?
Çiftçi Mürteza’nın macerası için sayfaları çevirmeye hazır 
mısın?
Hazırsan haydi başlayalım!

Tüylü Bir Uzaylı Macerası
Sabri Safiye
Günışığı Kitaplığı

Uzaylılar neden kötü olsun ki?
 
İlk çocuk romanında okurlarını fantastik bir yolculuğa çıkaran 
Sabri Safiye, uzaygemisinin kayıp kaptanı Felis’in izini süren 
dört yakın arkadaşın macerasını özgün üslubuyla anlatıyor. 
Hayvan hakları, bilim ve teknoloji gibi güncel temalarıyla dik-
kati çeken roman, çocukları soluk soluğa okuyacakları, sürp-
rizlerle dolu bir maceraya davet ediyor; görünenin ardındaki 
görünmeyenin keşfine merak uyandırıyor. “Uzaylılar kötüdür!” 
klişesi ve gezegendeki kaynakların sonlanma tehdidi üzerine 
yeniden düşünmeye çağırıyor. Üstelik, bu anlamlı ve heyecanlı 
macera bitecek gibi de değil!

Oman’ın Güzel Kalemi
Doğan Gündüz 
Can Çocuk Yayınları

Oman’ın Güzel Kalemi, çok sevdiği kalemini kaybeden 
bir çocuğun ve bulunma yolunda bir elden bir başkasına 
geçen kalemin hikâyesi gibi görünse de, sıradan bir kaybo-
luş hikâyesi değil. Anlatının da bizzat arayışın bir parçası 
olduğu, farklı yaşamların bu güzel kalemle birbirine ilmik-
lendiği özel bir hikâye.
 
Bu hikâyeyi herkes su gibi okuyabilsin diye Doğan Gündüz 
muzip bir oyun oynuyor. Alfabemizin bir harfine hiç yer 
vermeyerek, lipogram oyununa Türkçe ile katılıyor. Res-
sam Vaghar Aghaei de benzer bir oyunu renklerle yapıyor.
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Sevilen masal karakteri Kurbağa Prens’in 
oyuncağını Masal Müzesi’nde görebilirsiniz. 


