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MASAL ve ÇOCUK

“Derin an lamlar ,  yaşamın öğrett iğ i  hak i-
kat lerden öte ,  çocuk luğumda bana an lat ı lan 

per i  masa l lar ında yat ıyor . ” 
Fr iedr ich Sch i l ler

Masal ve çocuk sözcüklerinin yan yana gelişi, birbirini çok se-
ven iki arkadaşın bir araya gelip neşeyle oyun oynaması gibidir. 
Çocuklar masalı duyunca mest olur. Masal, çocuk dinleyici ile bu-
luştuğunda yanaklarında elvan elvan çiçek açar. Masal çiçeklenir 
mi demeyin, çocuğun masal ile muhabbetini dinleyin. O vakit 
göreceksiniz masal çiçek gibi açıp, mis kokusunu yaydıkça; çocu-
ğun kalbinde kuşlar öter, karnında kelebekler uçar, nefesi rüzgara 
karışır, gözlerinin önünde;  dağlar, taşlar, kurtlar, kuşlar, ağaçlar 
ve yıldızlar can bulur. Masal çocuğun hayal aleminde canlanır-
ken, çocuk da kendini masalın dünyasında kaybeder. Kaybolmak 
korkulacak bir şeymiş gibi gelir kulağa, lakin öyle değildir. Ço-
cuk kendini masalda kaybedince masal okuluna gitmiş demektir. 
Masal okulunda çok şey öğrenir çocuk; hayatı, kendini, varlık 
alemini öğrenir ve varoluşunun anlamını keşfeder.
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Masal okuluna gitmek istemeyen çocuk neredeyse yok gibi-
dir. Haydi gelin; çocuğun insanlığın kadim bilgisini öğrendiği, 
kendi içindeki kadim insanı masallar aracılığı ile keşfettiği masal 
okuluna biraz daha yakından bakalım. Bu okulun nitelikleri ne-
lerdir? Masal okulu çocuğa nasıl bir alan açar ki, çocuklar büyük 
bir hevesle oraya gitmek için can atarlar?

İnsanlığın en eski mektebidir masal okulu. Öyle bir yerdir ki 
burası, oraya giden bir daha mezun olmak istemez. Masal okulun-
da çocukların şen kahkahaları kuşların ötüşüne, neşeyle koşma-
ları atların ritmine, derin nefesleri rüzgarın akışına karışır. Çocuk 
masalla bir olur. Çocuk, masalı dinlerken masal olur. Hayal et-
tiği masal imgelem dünyasında öyle canlanır ki, masal çocuğun 
o andaki gerçeğine dönüşür. Masal çocuk aracılığı ile canlanır. 
Alman romantizminin önemli temsilcilerinden biri olan Novalis, 
“Dünyanın benim aracılığımla canlanmak gibi eski bir yetene-
ği var,” derken, masalın da çocuğun hayal dünyası aracılığı ile 
canlanmak gibi eski bir yeteneği olduğunu biliyor muydu acaba? 
Masal okulu, masala can verirken çocuğun yaratıcı imgelemini 
geliştiren, hayal dünyasını zenginleştiren bir sanat okuldur.

Masal, insanlığın deneyim hafızasına kök salmış ve gerçeğin 
sembolik formda anlatıldığı bir sanat eseridir. İnsan neden sanata 
ihtiyaç duyar? İnsan neden masal anlatır? Masallarda kahraman-
lar insanlığın yaşayabileceği her türlü insanlık halini deneyimler. 
Çocuk, kahramanın macerasını takip ederken onun yerine geçer 
adeta; onun gibi hisseder, onun gibi düşünür, onun gibi çelişkiler 
yaşar, onun gibi maceraya atılır. Kahraman gibi olan çocuk o anda 
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kendi değildir artık. Masal okulu çocuğa kendi sınırlı kişiliğinin 
ötesinde, insanlığın her türlü yaşam deneyimiyle zenginleştirilmiş 
bir dünya sunar. Çocuk, masal okulunda insanlığın deneyim hafı-
zasına bağlanır, oradan kendi payına düşeni alır.

İnsan, varoluşunun sınırlı yapısını ancak sanat ile aşabilir. 
Sanat eseri sayesinde başka hayatları, başka halleri deneyimler. 
Bireysel olandan çıkıp bütün olana temas eder. Her türlü insan-
lık haliyle bütünleşme istenci insanı sanat eseri ile temasa iter. 
Çocuk masal kahramanlarının maceralarında,  halden hale girer, 
ejderhaları evcilleştirir, kötülerle mücadele eder, cadıları fırına 
atar, kurdun karnından çıkar, güvercinlerin ona yardım etmesine 
izin verir, kendi serüveninde cesurca ilerler. Bir yaşama sığama-
yacak nice yaşantılar sığar masallara. Masal okumak ve dinlemek 
çocuğun sınırlı varoluşundan ve yaşam koşullarından çıkıp, kah-
ramanların olasılıklarla dolu dünyasında alternatif hayatlar yaşa-
masına yardımcı olur. Bu deneyim çocuğun kişiliğinin gelişmesine 
çok büyük katkıda bulunur. Masal okulunda çocuk sanatsal açı-
dan duyarlılık kazanır. Masal çocuğun estetik eğitimini destekler.

Masal kahramanları evrensel insanlık değerlerini davranışla-
rında bedenlendirerek gözler önüne sererler. Masal, özünde iyi-
lik ve kötülük arasında bitmek bilmeyen bir mücadeleyi anlatır. 
Kahramanların sembolize ettiği iyi ve kötü iç gerçekliğimizde de 
mevcuttur. İnsan olmak demek varoluşun derinliklerinde bu iki-
li doğayı taşımak demektir. Her insan kendinde iyilik ve kötülük 
tohumlarını taşır. İnsan; duyumsama, akıl ve tahayyül yetisi ile 
donatılmıştır. Ayrıca varlığının derinliklerinde ilkel içgüdüler, 
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arzular, duygular, sezgiler mevcuttur ve bunlar çoğu zaman bir-
birleriyle savaş halindedirler. İnsan olmak kendi iç alemimiz-
deki bu karmaşadan bir düzen yaratabilmekle mümkündür. İn-
sanın yaşam macerası, içsel karmaşasını düzene koyması ve dış 
dünyada kendine anlamlı bir yer edinme çabasıdır. Bu kaostan 
kozmos yaratma çabası çocuklukta başlar. Çocuklar ilkel dür-
tülerini anlamaya ve derin içsel karmaşalarına düzen vermeye 
ihtiyaç duyarlar. Çocuklar hayatı merak ederken, hem hayatın 
ön görülemeyen, karmaşık dinamiklerini hem de iç dünyaları-
nın derin karmaşasını anlamak isterler. Arayışlarında çocuğa en 
iyi masal rehberlik eder. Çünkü masal hayatın zıtlıklarla dolu 
temel yapısını en iyi anlatan metinlerdendir. Masallarda kötüler 
kapı dışarı edilmez. İyiliğin temsili karakterler olduğu gibi, kö-
tülüğü temsil eden karakterler de vardır. Masal kahramanı çok 
boyutlu, derin karakterler değildir aslında. Her biri içimizdeki 
bir yanımızı temsil eden tek boyutlu tiplerdir. İyi ve kötü ma-
salda karşılaşır ve sonunda kötülük yapan cezasını bulur. Masal 
çocukların anlayacağı sadelikte konuşur ve kahramanları ya iyi 
ya da kötü diye anlatır. İyiler kötüye, kötüler iyiye dönüşmez 
masallarda. İyi ve kötü çocuğun içindeki güçlerin birer yansı-
masıdır. Masal kahramanı ile özdeşleşen çocuk esasında iyi ve 
kötünün karşılaşmasından heyecan duyup, merak ederken, ni-
hayetinde kazanan iyi ile birlikte kendi içindeki iyilik tohumunu 
yeşertir. Masal okulunda çocuk içindeki iyilik tohumlarını nasıl 
yeşerteceğini öğrenir. 
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Masal çocuğun anlam arayışında ona arkadaşlık ederken, 
duygularını daha iyi anlamasına yardım eder, ilkel dürtülerini 
tanımasına vesile olur ve herkesin benzer karmaşalar yaşadığı-
nı, yalnız olmadığını gösterir. İç dünyasındaki çelişkili, karma-
şık hallerin, kıskançlık, öfke ve saldırganlık yöneliminin normal 
olduğunu anlatır. Öte yandan çocuk masal sayesinde bu yıkıcı 
duygulara ve ilkel dürtülere yenik düşerse başına neler gelebi-
leceğini görür. Bu ona seçim hakkı olduğunu hatırlatır. Masal 
kahramanı sayesinde eylemleri ve seçimleriyle kendi hayatını 
yaratabileceğini öğrenir. Masal okulu çocuğa seçim yapma şan-
sının olduğunu hatırlatırken, yaptığı seçimler ve attığı adımlarla 
yaşamını kendisinin inşa edeceğini öğretir.

Masal kahramanları; dünya ile güvenli bağlar kurar, canlı 
karşılaşmalar yaşar, umutlarını kaybetmeden kendi macerala-
rında ilerlerler. Masal dinleyen çocuk kahraman ile özdeşleşip 
onunla birlikte zorlukları aşar. Kahraman macerası son buldu-
ğunda dünyasında kendine güvenli bir yer bulmuştur. Masal ço-
cuğa güvenli bağlar kurabilen bir kahraman imgesi sunar. Bu 
imgeyi içselleştiren çocuk yaşam mücadelesinde kendi macera-
sını  korkusuzca yaşamayı öğrenebilir. Pes etmemeyi, her zorluk-
la beraber kolaylığın geleceğini, yalnız olmadığını, yardım iste-
menin güzelliğini öğrenir. Masal okulu çocuğa dünyada kendine 
güvenli bir yer bulabilmesi için yardım eder.

Masallarda adalet ilkesi gözetilir, hak yerini bulur, suçlu ce-
zasını çeker, sonunda iyiler kazanır. Masal çocuğa, bütün seçe-
neklerin tükendiği ve kaybetmeye en yakın olduğu zamanlarda 
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dahi umudunu yitirmemesi gerektiğini öğretir. Umut insanı en 
zor anlarında ileri taşıyan güç kaynağıdır. Umudu olan son nefe-
sine kadar pes etmez. Masal kahramanları ışığa giden pervaneler 
gibi umuda koşarlar, her daim. Çocuk masal aracılığı ile ona 
sunulan kahraman imgesi sayesinde umudun gücünü keşfeder 
ve onu içselleştirir. Masal okulu çocuğa umut etmeyi öğretir. 
Umudunu yitirmeden, seçimleri ve eylemleriyle hayatını nasıl 
inşa edebileceğini gösterir.

Masal çocuğun bilişsel, duygusal ve duyusal gelişimine katkı 
sunarak yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir. İnsan üç farklı 
şekilde düşünmektedir. İlki beynin sol yarı küresinin sorumlu 
olduğu; mantıklı, kurallı, rasyonel düşünme becerisidir. İkincisi 
sağ yarı kürenin sorumluluk alanında olan çağrışımsal düşün-
me. Çağrışımsal düşünmede duygular, hisler, bedensel duyumlar 
ve sezgiler aktive olur. Üçüncü tür düşünme biçimi ise yaratıcı 
düşünmedir. Yaratıcı düşünmede beynin her iki yarı küresi de 
aktiftir ve toplam zeka kullanılır. Kadim bir anlatı metni olan 
masal da tıpkı insan gibi üç türlü düşünür ve çocuğun bu dü-
şünme becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Masalın da ras-
yonel düşünme becerisi vardır ve bu onun olay örgüsüdür. Art 
arda gelen olaylar öylesine vuku bulmaz, belli bir dizi içinde geli-
şir ve nedensellik ilkesi ile yönetilir. Ayrıca her eylemin belli bir 
sonucu vardır. Masalda olaylar neden sonuç ilişkisi bağlamında 
ilerler. Bu yönüyle masal çocuğun rasyonel düşünme becerile-
rini geliştirir, neden sonuç ilişkisini anlamaya teşvik eder. Çağ-
rışımsal düşünme kişinin biyografik hafızasını harekete geçirir. 
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Masal dinleyen çocuk büyükannesine kurabiye götüren kırmızı 
başlıklı kızın sepetindeki kurabiye kokusunu duyup, annesinin 
ona şefkatle yaptığı kurabiyeleri hatırlayabilir ve ağzı sulanır, içi 
sevgiyle dolar. Masal imgeleri çocuk beyninde duyu ve duygu 
merkezlerini uyararak çağrışımsal düşünmesini tetikler. Yaratıcı 
düşünmede beynin her iki yarım küresi aktiftir. Masal okulunda 
çocuğun beyninin her iki yarım küresi de uyarılır ve masallar 
çocuğun yaratıcı düşünme becerisini geliştirir.

Geleceğimizin kurucu özneleri olacak çocuklarımızın yeni 
çağın insanının özelliklerine eğitilmiş olmaları çok önemlidir ve 
bu bizim sorumluluğumuzdadır. Masalların rehberliğinde kendi 
macerasını yaşayan ve kendi masalını yazan yeni çağın insanının 
özellikleri nelerdir peki? Varoluşunun anlamını keşfetme yolunda 
ilerleyen, dünya ile güvenli bağlar kurabilen, içindeki kaostan na-
sıl kozmos yaratabileceğinin yollarını nispeten öğrenmiş, estetik 
algısı gelişmiş, seçimleri ve eylemleri ile kendini inşa ederken ya-
şadığı toplumu da inşa ettiğinin farkında olan, içindeki kötüyü ta-
nıyan ve buna karşın iyiliğe hizmet etmeyi tercih etmiş, umudun 
yaratıcı gücünü bilen, holistik, yani yaratıcı düşünme ve ekolojik 
duyarlılığı gelişmiş bir insandır o. Değişen düşünme modelleri ve 
yaşam biçimleri bize yepyeni bir çağın geldiğini anlatıyor. Çağın 
dinamiklerine ayak uyduran yeni nesil çocuklar yetiştirmek is-
tiyorsak onları yaratıcı düşünmeyi destekleyen ve doğaya karşı 
duyarlılığı arttıran masallardan mahrum bırakmamamız gerekir. 
Masallar eskiyi taşımaz, hiç değişmeyen ve her çağda geçerli olan 
evrensel insanlık değerlerini çocuklarımıza aktarır. Olgun ağaçlar 
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vakti zamanı gelince bünyelerinde taşıdıkları ham maddeleri-
ni civarlarındaki genç ağaçlara aktarırlarmış. Bu hammaddeler 
ağacın yaşam deneyim ve bilgisinin kayıtlı olduğu zip dosyaları 
gibidir. Masallar da insanlık ağacının ham maddesidir ve masal 
dünyasını çocuğa taşımak insanlığın kadim bilgisini zipli dosyalar 
halinde çocuğa sunmaktır. Bu dosyaların içindekini açmak, an-
lamak, idrak etmek ve yaşamına katmak çocuğun yaşam mace-
rası boyunca keşfedeceği bir serüvendir. Bizim görevimiz insanlık 
ağacının ham maddeleri olan masalları çocuklarımıza taşımaktır, 
gerisi çocuğun yaşamında açılacak masal çiçekleridir.

Masal okuluna yakından bakınca ve masalın çocuk dünyası 
ve yeni çağın insanının eğitimindeki yerini bir kez daha hatır-
layınca, elinizdeki kitap ile somutlaşan Borusan’dan Masallar 
projesinin çocukları çağdaş bir yaklaşımla beslemek isteyen ye-
tişkinlerin can verdiği bir proje olduğunu görüyoruz. Bu güzel 
projeye ev sahipliği yapan Borusan Mannesmann’ı ve çocuklar 
için hayal gücünü katıp masallar yazan tüm Borusan çalışan-
larını kutlamak gerekir. Yetişkinlerin çocuklar için, çocuklarla 
birlikte çalışması gelecek için çalışmak demektir. 

Geçmişin bilgeliğini geleceğin dünyasına taşıyan masalların, 
çocuklarımızı bir yandan kendi yaşamlarının kâşifleri yapması, 
öte yandan evrensel insanlık değerli ışığında yaşayan topluluk-
lar kurmalarına yardımcı olması temennisiyle…

Nazlı Çevik Azazi
Hikaye Anlatıcısı, Yazar, Eğitmen



Teşekkür 

Borusan Mannesmann tarafından yürütülen bu projenin 
liderliğini üstlenen Hande Tokur ve Onur Salman ile

hayata geçirilmesine destek olan 
Pelin Yılmaz ve Serap Yenilmez Çetin’e teşekkürler...
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 Yardımsever Baykuş Kiki
Aslı Akpınar

Bilge’nin canı o gün çok ama çok sıkkındı. Bir önceki gün 
evde oyun oynamaya dalmış ve kitap kulübü için seçilen kitabı 
okumayı bitirememişti. Öğretmenleri, ertesi sabah sınıfa girer 
girmez tüm öğrencilere kitabı okuyup okumadıklarını ve seçilen 
kitabı beğenip beğenmediklerini sormuştu. Sıra Bilge’ye gelmiş-
ti. Öğretmeni, “Kitabı sevdin mi Bilge?” diye sordu. Bilge ayağa 
kalktı ve mahcup bir ses tonuyla, “Öğretmenim, dün oyun oy-
namaya dalmışım, saatin geç olduğunu da fark etmemişim ve 
kitabın devamını okuyacak vaktim olmadı” dedi. Öğretmeni de 
“Peki Bilge, o zaman kitabın kalan kısmını bugün oku ve yarın 
etkinlik dersinde bize kitapta geçen hikayeyi bir sunumla anlat. 
Ardından hep birlikte kitap üzerine yorumlarımızı tekrar konu-
şalım” dedi. 

Bilge, orman yolundan eve giderken bir yandan da kitap su-
numunu nasıl yapacağını düşünüyordu. Tam o sırada kocaman 
bir ağacın üstünde şirin mi şirin bir baykuş gördü. Filmler ve 



1 8

kitaplar dışında daha önce hiç baykuş görmemişti. Baykuş da 
meraklı gözlerle Bilge’yi izliyordu. Sonra Baykuş, birden Bilge’ye 
seslendi “Merhaba çocuk!” Bilge çok şaşırmıştı. Adeta gözleri 
yuvalarından fırlayacaktı. Biraz sakinleştikten sonra kısık bir 
sesle “Merhaba!” diye karşılık verdi. Baykuş, Bilge’ye neden üz-
gün göründüğünü sordu. Bilge de o gün okulda olanları baykuşa 
bir bir anlattı. Baykuş sakince dinledi Bilge’yi ve “İstersen ben 
bu akşam odanın penceresinin önüne gelirim, kitabı bana okur-
sun ve birlikte sunumu nasıl yapacağını konuşuruz” dedi. Bu 
fikir Bilge’nin çok hoşuna gitti. Mutluluktan havalara uçarak 
baykuşun teklifini kabul etti. Sohbet ederken, baykuşun adının 
Kiki olduğunu da öğrendi. 

Akşam yemeğinde Bilge, anne ve babasına kitap kulübü için 
yapacağı sunumdan bahsetti. Aslında öğretmeninin neden bu 
ödevi sadece kendisine verdiğini de anlattı ailesine. Babası Bil-
ge’nin saçlarını okşadı ve “Kitabı okuyup çok iyi anlatacağından 
eminim canım kızım” dedi. Annesi de Bilge’ye sımsıkı sarıldı. 
Bilge, ormanda karşılaştığı baykuştan anne ve babasına bahset-
medi, bir süre sonra herkes bir şeylerle meşgul olmaya başlamıştı 
zaten.  

Bilge, odasının penceresinden gözünü ayırmadan Baykuş Ki-
ki’nin gelmesini beklemeye başladı. Baykuş Kiki az sonra belirdi. 
Planladıkları gibi kitabını Baykuş Kiki’ye okudu. Kitap bittikten 
sonra da üzerine tartıştılar. Bu çalışma Bilge’nin çok ama çok 
hoşuna gitti. Sonra birbirlerine iyi geceler diyerek çok geç olma-
dan vedalaştılar.  



Ertesi gün Bilge, etkinlik dersinde kitap sunu-
munu heyecanla ve hevesle yaptı. Ardından, son-
raki ayın kitabını hep birlikte belirlediler. 

Bilge, Baykuş Kiki’den kimseye bahsetmedi.  
Belki de yeni maceralar için Baykuş Kiki onu okul 
çıkışı yine bekliyordur.    
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Hazineye Giden Yol
Aslı Akpınar

Dante, nehrin kıyısında oturmuş, günlüğünün sayfalarını ka-
rıştırıyordu. Ne kadar da seviyordu günlük tutmayı. Her gün 
yaşadığı üzücü, heyecanlı olayları ve mutlu olduğu her şeyi def-
terinin sayfalarına en ince ayrıntısına kadar yazardı. Belki de 
büyüdüğünde anılarını bir kitap haline bile getirebilirdi. Ama 
bunun için macera dolu olaylar da yaşamak istiyordu. Hayatını 
bazen tekdüze buluyordu ve bu şekilde yaşamaktan sıkıldığı da 
oluyordu. Peki ne yapmalıydı? Acaba uzun bir yolculuğa mı çık-
malıydı? Bu düşünceler aklını kurcalayıp duruyordu. 

Ertesi gün evinin tavan arasında duran kitaplarla dolu rafları 
ve sandıkları teker teker karıştırmaya başladı. Tavan arasında 
dedesine ait eski bir sandık vardı ve uzun süredir kimsenin bu 
sandığı açmadığını fark etti. Toz içinde duran sandığın içini di-
dik didik ederken içindeki bir harita gözüne ilişti. Haritayı eli-
ne aldı ve bütün gece bu esrarengiz haritayı inceledi. Üstünde 
el yazısıyla birçok not ve çizim de vardı. Bu haritadaki yerlere 



gitmek için heyecan duydu. Ertesi sabah haritayı sırt çantasına 
koyarak yola koyuldu. Maceralara yelken açma fikri çok hoşuna 
gitmişti. Keşke yanında arkadaşı Mina da olsaydı. Ama bu ma-
ceraya tek başına çıkmalıydı. Belki de bu macera tehlikeli bile 
olabilirdi. 

Bisikletinin pedallarını heyecanla çevirmeye başladı. Harita-
da ilk gideceği yer, yaklaşık bir saat uzaklıktaki bir kulübeydi. 
Burası haritada yeşil renkle işaretliydi, çok meraklanmıştı. Aca-
ba bu kulübede hazine için bir ipucu mu yakalayacaktı? Kavak 
ağaçlarının arasında yol almaya devam etti. Sonunda çatısından 
dumanlar tüten, yemyeşil bir bahçe içinde olan haritada gördüğü 
o mavi kulübeye ulaştı. Evet, bu küçük ev aradığı ev olmalıy-
dı. Biraz soluklandı, gücünü topladı ve kulübenin kapısını çaldı. 
Kapıyı bir dev açtı. Kocaman cüssesine rağmen oldukça sevimli 
görünüyordu. İlk görüşte deve güven duydu. Devin askılı 
bir şortu, beyaz sakalları ve kocaman mavi gözleri 
vardı. 

Dev, Dante’yi gülümseyerek karşıla-
dı.  “Ben de seni bekliyordum” dedi 
Dante’ye. Dante şaşırdı. Bu dev 
onu nereden tanıyordu? “Siz 
beni tanıyor musunuz bayım?” 
dedi. “Evet, tabii ki” diye 
karşılık verdi Dev. “De-
den bir gün senin gele-
ceğinden bahsetmişti 
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bana” dedi. “Senin bende bir ema-
netin var” dedi. Dante çok heye-
canlandı. Dev içeriden bir kolye 
getirdi. Üzerinde göz alıcı kristal 
bir taş bulunan büyük bir kolyeydi 
bu. Dante, kolyeyi evirdi çevirdi, 
kolyeye bir anlam veremedi. Se-
vimli Dev, “Korkma çocuk, bu 
kolye senin kaderin. Maceranda 
sana yol gösterecek ve yardımcı 

olacak sana” dedi. 

Dante, kolyeyi aldıktan hemen sonra 
haritasına göz atarak ikinci adresine doğru yola çıktı. Yol 

onu bir dağa götürdü. Bu sefer pedal çevirirken çok zorlandı. 
Dağın tepesinde kocaman bir çınar ağacına ulaştı. Haritada 
işaretli yer tam da bu ağaçtı. Ağaca ulaştığında birden ortalık 
karardı ve büyük bir fırtına koptu. Dante, ne yapacağını şaşırdı. 
Fırtına onu yerden yere vuruyordu. Elinde sımsıkı tuttuğu kolye 
birden ışık topuna dönüştü. Dante, şaşkınlık içinde kaldı. Fırtı-
na aniden dindi. Etrafta kuşlar uçuşmaya başladı. Kuşların hepsi 
çınar ağacının kovuğuna kondu. Dante, kovuğun içine göz attı. 
Bir de ne görsün? Parıl parıl parlayan büyük bir anahtar “Beni 
al!” der gibi duruyordu orada. Dante, anahtarı alıp hızlıca çan-
tasına koydu. Bu anahtar belki de hazinenin kilidini açacaktı. 

Sevinç içinde tekrar yola koyuldu. Belki de bu kolye sihir-
liydi ve gerçekten Dev’in dediği gibi ona yardımcı oluyordu. İki 
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saat boyunca hiç durmadan pedal çevirdi. Bu sefer gideceği yer 
bir mağaraydı. Sihirli kolyesi yanında olduğu sürece hiçbir şey-
den korkmuyordu. Mağaraya geldiğinde kocaman yarasaların ve 
kocaman bir ayının mağarayı koruduğunu fark etti. “Ne yapa-
bilirim?” diye düşündü kendi kendine. Sihirli kolye acaba işe 
yarar mıydı? Denemekle ne kaybederdi ki? Kolyenin taşını eliyle 
ovalamayı denedi. Hiçbir şey olmadı. Kolyeyi boynuna geçirme-
siyle tüm yarasalar oradan hızla uzaklaştı. Ayı ise birden uykuya 
daldı.

Dante, nihayet mağaranın içine ulaştı. Mağaranın içinde bir 
hazine kutusu vardı. Gözlerine inanamadı. Demek ki dedesi-
nin haritası bir hazineyi işaret ediyordu. Çantasından çıkardığı 
anahtar ile hazine kutusunu açtı. Kutunun içinde ailesine ait 
olduğunu düşündüğü çok değerli mücevherler vardı. Annesi ve 
babasının Dante’ye yazdığı bir mektup da kutunun içindeydi. 
Dante mektubu okudu. Bu macerayı hayatı boyunca unutmaya-
caktı. Dönüş yoluna geçti. Eve dönünce tüm bu olanları arka-
daşı Mina’ya anlattı. Yazacağı kitabında mutlaka bu maceradan 
bahsedecekti. 
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Mavi ve Uzay Gemisi
Aslı Özkan

Mavi, her akşam yaptığı gibi o akşam da yatmadan önce te-
leskopuyla odasının camından yıldızları izlemiş ve bir gün onlara 
daha yakın olacağı zamanı düşünerek derin bir uykuya dalmıştı. 
Rüyasında hayal ettiği gibi Kızıl Gezegen Mars’ta olduğunu gör-
müştü. Her şey o kadar gerçekmiş ki... Sonunda hayallerinin 
gerçekleştiğini sanmış. Mavi’nin yanında Mars’ta olmayı hayal 
eden diğer çocuklarla üç uzay gemisi ve birkaç astronot da var-
mış. Mavi ve diğer çocuklar heyecan içinde uzay gemisi ve ast-
ronotlara merakla bakmışlar.   

İki uzay gemisinin içi ve dışı tamamen aynı ve çok güzelmiş. 
Tıpkı Mavi’nin de adı gibi uzay gemilerinin isimleri de Mavi-1 
ve Mavi-2’ymiş. Üçüncü uzay gemisinin rengi koyu mavi olduğu 
için adı da Lacivert’miş. Çocuklar üçüncü uzay gemisiyle pek 
ilgilenmemişler. Bu durum Lacivert ve astronotunu çok üzmüş. 
Lacivert kendisini çok yalnız hissetmiş. Bunu fark eden Mavi, 
Lacivert uzay gemisinin içini gezmek istemiş. Dışı her ne kadar 
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farklı olsa da içinin diğer uzay gemileriyle aynı olduğunu gören 
çocuklar da dış görünüş farklılılarının çok önemli olmadığını bir 
süre sonra anlamışlar. 

Mavi, sabah uyandığında rüyasını arkadaşlarına anlatmış ve 
günlüğüne yazmış. Hiçbir şeyi dış görünüşüne göre değerlendir-
memek gerektiğini konuşmuşlar birlikte  ve güzel bir gün onları 
bekliyormuş yine. 
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Pizza Pelerinl i Prens
Aslı Özkan

Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman 
içinde uzak diyarların birinde bolluk ve bereket içinde yaşayan 
kocaman bir krallık varmış.

Güzeller güzeli Ada Kız’ın yolu bir gün bu krallığa düşmüş. 
Bu krallığa Pizza Pelerinli Prensin Krallığı deniyormuş. Böyle 
denmesinin sebebi ise sayısı belli olmayacak kadar çok ve bir-
birinden lezzetli pizzaların bu krallıkta yapılmasıymış. Prens ve 
krallıktaki herkes pizzayı çok severmiş. Sadece pizza değil, sa-
rayda her şeyden bol miktarda varmış; içecekler, giysiler, daha 
neler, neler... Ama Prens yine de mutlu değilmiş; her şeyin o 
kadar çok fazlasına sahipmiş ki büyük kısmı çöpe atılıyormuş.

Ada Kız, Prens’in bu üzüntüsüne bir çare bulabilmek için dü-
şünmüş, düşünmüş… ve aklına parlak bir fikir gelmiş. Krallığın-
da fazla olan tüm bu şeyleri ihtiyacı olan diğer krallıklarla pay-
laşırsa yiyecekler ve giyeceklerin artık çöpe atılmayacağını hem 
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de böylece diğer krallıkları da mutlu edeceğini söylemiş Prens’e. 
Bu fikir Pizza Pelerinli Prens’in çok hoşuna gitmiş.

Fazla olan her ne varsa listesi yapılmış ve hemen ardından 
diğer krallıklara ulaştırılmış. Pizza Pelerinli Prens’ten gelen bu 
ikramları ve kıyafetleri görenler hem çok sevinmişler, hem de 
paylaştıkça mutluluklarının ne kadar da artabileceğini herkese 
göstermişler.

O günden sonra krallıkta hiçbir şey israf edilmemiş ve herkes 
mutlu mesut yaşamlarını sürdürmüşler. Prens, Ada Kız’dan İyi-
lik Prensesi olarak krallığında kalmasını istemiş. Pizza Pelerinli 
Prens de adını İyilik Prensi olarak değiştirmiş. 
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Kaptan Zeze
Ayşe Tuğba Çakmak

Kaptan Zeze masmavi denizlerin en cesur kaptanlarından bi-
riymiş. Tayfası ile birlikte yepyeni yerler keşfetmek ve oralardaki 
çocuklarla tanışmak için denizlere yelken açarmış. Bazen kor-
sanlarla bazen de büyük fırtınalarla boğuşurmuş. Ama Kaptan 
Zeze’yi bunların hiçbiri durduramazmış. Keşfettikleri yerlerden 
ülkesindeki çocuklara küçüklü büyüklü çeşit çeşit hediyeler ge-
tirirmiş.  

Bir gün Kaptan Zeze haritasını incelerken “Keşfedilecek daha 
ne çok yer var” diye geçirmiş aklından. Tam o sırada haritada 
bir ada gözüne takılmış. Bu ada, ülkelerine çok yakın bir ada ol-
masına rağmen daha önce hiç gitmediklerini fark edip şaşırmış. 
Oysa ki yaşadığı ülkenin etrafındaki tüm adaların keşfedildiğini 
sanıyormuş.

Yeni bir yer keşfedecek olmaları Kaptan Zeze’yi çok heye-
canlandırmış. Kendisini bir anda babasının yanında bulmuş. 



Zeze’nin babası da kendisi gibi kaptanmış. Haritada fark ettiği 
yeni adayı kaptan babasına göstermiş. Babası endişeli bakışlarla, 
“Zeze, bu ada sihirli ormanlarla kaplı bir adadır. İçinde kimle-
rin yaşadığını kimse bilmez. Bugüne kadar bu adaya giden biri-
ni hiç duymadım” demiş. Babasının endişeli hali Zeze’yi biraz 
düşündürse de kararından vazgeçirememiş. Hatta adanın sihirli 
olması Zeze’yi bir kat daha heyecanlandırmış.  Hemen tayfasını 
toplamış, hazırlıkları başlatmış. Ertesi gün erkenden yelken aça-
caklarmış. 

Zeze, o gece heyecandan yatağında bir sağa, bir sola dönmüş, 
sihirli ormanda neler vardır acaba diye düşünmekten uyuyama-
mış. Sabah, güneşin ilk ışıklarını göstermesiyle Zeze gözlerini aç-
mış ve yatağından fırlamış, kaptan kıyafetlerini giyerek gemisine 
gitmiş. 

Tayfalar gemiyi hazırlamış ve son kontrolleri yapıyorlarmış. 
Kaptan Zeze’nin gemiye çıkmasıyla birlikte tüm tayfa, yeni yer-
ler keşfetmek için hazırmış. Kaptan Zeze kendinden emin bir 
şekilde “Yelkenler fora, tam yol ileri!” diyerek tayfasını yönlen-
dirmiş. Birkaç saat mavi sularda hızlı hızlı ilerlemişler. Deniz 
durgun, hava açık, gökyüzü masmaviymiş. Güneş denizin suları-
nı ışıl ışıl parlatıyormuş.
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Geminin direğindeki gözcünün, “Ada göründüüüüüüü!” diye 
bağırmasıyla gemide bir hareketlilik başlamış. Adaya yaklaştık-
ça, adayı kaplayan ağaçları daha iyi görmeye başlamış Kaptan 
Zeze. “Babam neden bu adaya sihirli ada dedi acaba? Daha önce 
gördüğüm adalardan hiçbir farkı yok ki” diye geçiriyormuş için-
den. 

Artık adaya iyice yaklaşmışlar. “Demir atıyoruuuzzzzz!” sesiy-
le tayfa tekrar hareketlenmiş. Ama bu sefer hareketlenen sade-
ce tayfa olmamış. Masmavi gökyüzü bir anda kapkara bulutlarla 
kaplanmış. Havada daha önce hiç görmedikleri kuşlar uçmaya 
başlamış. Durgun olan deniz dalgalanmış. Kaptan Zeze ve tayfa-
sı bu hızlı değişiklik karşısında şaşkına dönmüş.

Kaptan Zeze, adadan kendilerine doğru uçarak gelen koca-
man renkli kanatlı bir peri görmüş ve peri bir süre sonra Kaptan 
Zeze’nin yanında belirivermiş.  

Kaptan Zeze “Sen de kimsin?” diye sormuş merakla. Peri, 
“Ben bu adanın iyilik perilerinin kraliçesiyim” diyerek önce 
kendisini tanıtmış. “Sizi uyarmak için buraya geldim, bu adada 
benim gibi iyilik perileri ile kötü cadılar yaşar. Kötü cadılar ne 
zaman bir yabancının adaya yaklaştığını fark etseler hemen fırtı-
na büyüsü yapar, adanın etrafını kara bulutlarla kaplatır, denizi 
köpürtürler” diye devam etmiş. “İşte bu nedenle, şimdiye kadar 
hiç kimse adamıza gelmeye cesaret bile edemedi” demiş. 

Kaptan Zeze, “Babam haklıymış bu ada gerçekten sihirliymiş” 
diye geçirmiş içinden. “Gemimizi bu fırtınadan kurtarmamız 



3 1 

gerek, bize yardım eder mi-
sin?” diye sormuş Peri’ye. 

Peri, “Bunu tek başıma 
yapamam. Benimle adaya 
gelirsen belki bir yol bulabili-
riz” demiş.

Kaptan Zeze gemisini kurtarabilmek 
için hemen, “Tamam geliyorum” demiş. Zeze 
kendisini bir anda adada bulmuş. Kraliçe Peri’nin 
yanında başka periler de varmış. Periler, Zeze’ye adalarında 
yaşananları bir bir anlatmaya başlamışlar. 

Kötü cadılar sürekli adadaki ağaçları yok etmek için uğra-
şırlarmış. Üstelik ormanda bir ağacı keserlerse bir anda onlarca 
başka ağaç da ortadan kaybolurmuş. İyi kalpli periler ise adala-
rının güzelliğinin bozulmaması için cadıların yaptıklarını engel-
lemeye çalışırlarmış.  

Kaptan Zeze, “Bu cadılardan kurtulmanın bir yolu olmalı” 
diye geçirmiş içinden. Kaptan Zeze ve periler birlikte kafa kafa-
ya vermişler, düşünmeye başlamışlar. Tam o sırada Kaptan Ze-
ze’nin aklına bir fikir gelmiş. Zeze fikrini perilerle paylaşmış ve 
hep birlikte plan yapmışlar.   

“Haydi, peri dostlarım hemen işe koyulalım” demiş Kaptan 
Zeze. Periler sihirli güçlerini kullanarak adanın arka tarafında-
ki ağaçsız bölgeye cadıların kötü güçlerinin bile bozamayaca-
ğı büyük ama görünmez bir kafes yapmışlar. Bu sırada Kraliçe 

Kaptan Zeze gemisini kurtarabilmek 
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Peri, Kaptan Zeze’yi gemisine ulaştırmış. Tayfa, gemiyi fırtınada 
sağlam tutmayı başarmış ama çok da yorulmuşlar. Kaptan Zeze 
perilerle birlikte yaptığı planı tayfasına anlatmış. Tayfalar adayı 
kurtaracak olmanın verdiği heyecanla gemideki görev yerlerine 
dağılmış. Gemiyi zor da olsa adanın diğer tarafına götürmeyi ba-
şarmışlar. Adanın diğer tarafından bir yabancının yaklaştığını 
anlayan cadılar, süpürgelerine atlayıp adanın diğer tarafına fırtı-
na büyüsü yapmaya gitmiş. Cadıların oraya varmasıyla perilerin 
yaptığı görünmez kafesin içine düşmeleri bir olmuş. Cadılar ne 
olup bittiğini anlayamadan periler, sihirli güçleri yardımıyla ka-
fesin kapısını hızlıca kapatmış. Cadılar büyülerini yapmışlar ama 
kafesten kurtulamamışlar. 

Periler, kafesi denizin derinliklerine göndermiş. Cadılardan 
sonsuza kadar kurtulmuşlar. Böylece Kaptan Zeze ve Periler 
hem adayı hem de gemiyi kurtarmış. Periler, Kaptan Zeze’nin 
ülkesindeki çocuklar için adalarındaki harika ağaçların lezzet-
li meyvelerinden oluşan sepetler hazırlamışlar. Kaptan Zeze ve 
tayfası ülkelerine dönmüş. O günden sonra Sihirli Ada bütün 
kaptanların ziyaret ettiği harika bir ada olarak sonsuza dek yem-
yeşil kalmış.
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Toti ve Arkadaşları
Ayşe Tuğba Çakmak

Bir varmış bir yokmuş. Develer tellal, pireler berbermiş. Ben 
annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken babam beşikten düş-
müş.  

Yemyeşil bir ormanda, ağaçların içinde, küçük tatlı bir ku-
lübede Toti ve ailesi yaşarmış. Toti’nin babası ormandan odun 
toplar, satarmış. Annesi de ormanın en güzel kurabiyelerini 
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yaparmış. O kadar güzel, o kadar güzel kurabiyeler yaparmış ki 
ormandaki bütün hayvanlar onun kurabiyelerini çok severmiş. 

Toti’nin en yakın arkadaşı Baykuş Coci’ymiş. Toti’nin anne-
si ne zaman kurabiye yapsa kokusunu alır, pırrr diye havalanır, 
hemen Toti’nin kulübesinin yakınına konarmış.

Coci’yi havada gören diğer hayvanlar da kulübenin yakının-
daki rengârenk çiçeklerle dolu çayıra doluşurlarmış. Toti ve 
arkadaşları kurabiyelerini yer, hep birlikte neşe içinde oyunlar 
oynarlarmış. Akşam olunca da herkes yuvasına doğru yola çıkar, 
orman iyice karanlık olmadan yuvalarına dönerlermiş.

Bir gün yine neşe içinde kurabiyelerini yiyip oyunlar oynar-
ken, kendilerini oyuna öyle kaptırmışlar ki ne akşam olduğunu 
fark etmişler ne de onları uyarmaya çalışan Coci’nin sesini duy-
muşlar.  

Hava kararmış, bütün arkadaşları panik içinde, “Ne yapaca-
ğız? Yolumuzu nasıl bulacağız?” diye birbirlerine sorup durmaya 
başlamışlar. 

Toti arkadaşlarına seslenmiş, Coci’nin de yardımı ile arka-
daşlarını etrafında toplamayı başarmış. “Bir kitapta okumuştum, 
böyle durumlarda evlerimize dönmek için öncelikle telaşlanma-
dan bir plan yapmalıyız” demiş. Arkadaşlarının hepsi Toti’yi 
dikkatlice dinlemiş ve söylediklerini uygulamaya başlamışlar. 

Toti’nin söylediklerini yapan arkadaşları, öncelikle etrafta 
koşuşturmayı bırakıp bir araya toplanmışlar. Çünkü bir arada 



olurlarsa daha güçlü olurlarmış. Etrafta buldukları kırık dal par-
çalarını ellerine almışlar. Toti ve arkadaşları her zaman oyun 
oynadıkları bu çayırın her tarafını çok iyi biliyorlarmış. Karanlık 
da olsa yolu bulup çayıra en yakın kulübeye varabileceklerini 
düşünmüşler. Toti elindeki dal parçasıyla yere hemen bir şekil 
çizmiş. Çayırın etrafındaki büyük ağaçları, yakındaki dereyi ve 
en yakın kulübenin yerini işaretlemiş. Yerdeki şekle bakarak en 
güvenli yolu belirlemişler. Bulundukları yerden hareket etme-
den önce birbirlerini kaybetmemek için el ele tutuşmuş ve yola 
koyulmuşlar. Toti’nin yere çizdiği resimdeki ağaçların yanların-
dan sırayla geçerek ilerlemişler. Kulübenin ışıklarını görmeleriy-
le  hepsi derin bir oh çekmiş. Bir süre daha hep birlikte ilerlemiş-
ler ve artık tüm kulübeler görünür olmuş. Kulübelerden, “Noni, 
haydi yemek hazır!” “Loli neredesin?” “Coci haydii sofrayaa” 
sesleri geliyormuş. Toti ve arkadaşları birbirlerine sarılıp veda-
laşmışlar. Ertesi gün yine oynamak için erkenden buluşmaya ka-
rar verip kulübelerinin yolunu tutmuşlar. 
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Verde’nin Üçüncü Dileği
Canan Coşkun Güleç

Verde, hemen hemen her hafta sonu ailesiyle birlikte piknik 
yapmak için evlerinin yakınlarında bulunan koruya gidermiş. 
Oralarda orman hatırası toplamaktan çok zevk alırmış. Birbirin-
den farklı şekil ve renkteki kozalak, meşe palamudu, taş, yaprak, 
ağaç dalları ve çalı çırpıyı toplar; işe yarayacağını düşündükle-
rini alır, diğerlerini ise aldığı yere bırakırmış. Topladıklarını ya-
nından hiç ayırmadığı orman hazinesi adını verdiği kutunun içi-
ne koyarmış. Eve döndüklerindeyse topladıklarıyla mevsimine 
göre değişik değişik tasarımlar yaparmış. Bunun için bazen bir 
yapıştırıcı, bazen de boyalar kullanırmış.

Yine böyle bir piknik dönüşünde, küçük orman hazine kutu-
sunun içindekileri öncelikle kurutmak için kapağını açmış. Bir-
kaç gün sonra, fark etmiş ki bir çubuk, kurudukça diğerlerinden 
daha değişik bir renge bürünmüş. Bu değişik renk, yıldız gibi 
parıltılı ve simli altın-gümüş rengi karışımıymış. Verde, ailesiyle 
gittiği koruyu tekrar gözünün önünde canlandırmış. Bu koruda 
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çam ve meşe ağaçları varmış. Çamların kozalakları olurmuş, 
meşelerin ise palamudu... Bu iki ağaçtan gelen çalı çırpının da 
rengi, şekli ve dokusu belliymiş. Çam kozalakları pütürlü dallar-
da, meşe palamutları ise ince dallarda olurmuş. Bu gördüğü çu-
buk ne meşeye ne de çam ağacına benziyormuş. Sanki o koruya 
ait değilmiş de onu birisi oraya bırakmış gibiymiş. 

Çubuğu yakından incelemeye başlamış. Hatta bir süreliğine 
bir parçasına evdeki mikroskobuyla bile bakmış ama bir farklılık 
görememiş. Verde, çubuğa daha yakından dikkatle bakarken el-
lerinde ısındıkça renginin saydamlaştığını fark etmiş. Avuçlarını 
tamamen kapayıp çubuğu iyice ısıtmış. Sonra birden bir ses duy-
muş. “Merhaba Verde, ne kadar farklı görünüyo-
rum değil mi?” demiş Çubuk.

Verde bu ses karşısında irkilerek aniden 
çubuğu yere atıvermiş. “Aaa… Bu sihir-
li bir değnek!” demiş. “Gördüğün gibi 
konuşuyorum ve evet doğru tahmin 
ettin sihir yapabiliyorum ama bana 
değnek demen biraz güç. Gördüğün 
gibi cılız bir çalıyım işte.”

Verde, “Ben ormanda hazine ku-
tum için bir şeyler topluyordum sadece. 
Gerçekten alırken sizin sihirli olduğu-
nuzu fark etmemişim” demiş.
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Çubuk ise, “Sen beni yanlışlıkla almadın Verde. Ben, bilerek 
senin beni almana izin verdim” demiş.

Kafası iyice karışan Verde, şaşkın gözlerle Çubuk’a bakakal-
mış.

Durumu anlayan Çubuk açıklamaya devam etmiş. “Ben si-
hirliyim ve senin isteyeceğin üç dileği yerine getireceğim. Tek 
yapman gereken saatin dönme yönünde beni üç kez çevirmek 
ve öne doğru hamle yaparak dileğini sesli bir şekilde söylemek. 
Ama sadece üç dilek dileme hakkın var. Senin beni neden al-
mana izin verdiğime gelince, sen bir orman dostusun Verde. Her 
hafta ormana geliyor ve çalı çırpı topluyorsun ama ihtiyacından 
fazlasını almayacak kadar düşüncelisin. Bu nedenle beni hatıra 
kutun için ufak bir hediye olarak düşünebilirsin.”

Verde’nin yüzü aydınlanmış ve gözleri parlamış. Üç dilek mi, 
neler istesem ki şimdi diye düşünmüş heyecanla. Hemen aklı-
na annesinin hafta sonu yapacağı çikolatalı kurabiyeler gelmiş. 
Hafta sonunun gelmesini beklemeden onları şimdi yiyebilse ne 
güzel olurmuş. Çubuğu saat yönünde üç kere çevirmiş ve öne 
doğru bir hamleyle annesinin kurabiyelerinden istemiş.

Çubuk’un işaret ettiği yerde bir tabak kurabiye belirmiş. Ver-
de çok sevdiği kurabiyeleri sıcak sıcak yemiş. İlk ısırık çok lez-
zetliymiş, sonra yavaş yavaş yemeye devam etmiş. 

Kurabiyeleri bitirdikten sonra biraz düşünmüş. “Bir sonra-
ki dileğimde daha kalıcı bir şey isteyebilirim” diye düşünürken 
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aklına babasının gelecek ay alacağı o güzel araba gelmiş. “İşte 
o kırmızı arabayı istiyorum” demiş ve Çubuk’u üç kere çevirip 
bir kere öne hamle yaptıktan sonra istediği arabanın özellikleri-
ni, rengini, büyüklüğünü tüm detaylarıyla söylemiş. Birden Çu-
buk’un işaret ettiği yerde o çok istediği parlayan kırmızı oyuncak 
araba belirmiş. Verde birkaç gün oyuncak arabasıyla uzun uzun 
zaman geçirmiş. 

Verde son bir dileği kaldığını fark edince biraz daha düşün-
meye karar vermiş. Aylar ayları kovalamış. Verde sihirli çubuğu, 
sihirli çubuk da Verde’yi unutmuş. 

Bir gün Verde, annesi ve babasıyla dünya hakkında bir bel-
gesel izliyormuş. Belgeselde dünyadaki büyük bir çevre soru-
nundan söz edildiğini duyunca hemen kulak kesilmiş. Bu sorun 
masallarda duyduğu kötü kalpli cadılardan ya da devlerden bile 
daha büyük bir sorunmuş. Belgesel buzların erimesinden, insan-
ların ihtiyaçlarından fazlasını kullandığından ve dünyanın hepi-
mizin evi olduğundan söz ediyormuş. Verde’nin aklına hemen 
Çubuk gelmiş. Son dileğini böyle önemli bir sorunu çözmek için 
kullanabileceğini düşünmüş. 

 Odasının kapısını hızla açarak uzun süredir saklı olduğu yer-
den sihirli çubuğu çıkarmış, üç kez çevirmiş ve bir kez öne doğru 
hamle yaparak Çubuk’tan dünyayı bu büyük çevre sorunundan 
kurtarmasını istemiş. 

Çubuk, “Dileğin gerçekleştirildi Verde” demiş. 
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Verde kulaklarına inanamamış. “Ne kadar da hızlısın! Kura-
biyeleri ve kırmızı oyuncak arabayı anlıyorum da bu kadar bü-
yük bir çevre sorununu nasıl hemen çözebildin?” diye sormuş. 

Çubuk yanıtlamış. “Bu sorunu çözmek için çok karmaşık 
çözümlere ihtiyaç duymadım Verde. Unutma, ancak insanlar 
davranışlarını değiştirirse, ihtiyaçlarından fazlasını istemez ve 
tüketmezse bu sorun çözülür. Biliyor musun, her çözüm küçük 
bir adımla başlar. Sen zaten bu dileğinle o ilk adımı attın” demiş.

Verde, sonraki hafta sonu Çubuk’u bulduğu yere geri bırak-
maya giderken tüm dileklerinin gerçekleşmesinin verdiği mutlu-
lukla gülümsüyormuş.
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Pinka’nın Kitaplığı
Canan Coşkun Güleç

Pinka’nın en sevdiği şeylerden biri, her gün annesiyle birlikte 
yaptığı akşamüstü yürüyüşleriydi. Ancak bugün annesinin evde 
çok işi olduğu için, evlerinin geniş bahçesi içinde kendi başına 
yürüyüş yapmaya karar vermişti. Geniş dallarının rüzgârla oy-
naştığı, salkım söğüt ağaçlarının arasından geçerek tahta çitle-
rin olduğu yeşillik alana ulaştı. Tahta çitleri babası marangozluk 
becerisini kanıtlamak istercesine bir başına yapmıştı. O çitleri 
babasının yaptığını bilmek Pinka’yı hep mutlu ederdi.

Bu kez tahta çitlerin ağaçlarla buluştuğu köşede küçük bir 
çıkıntı dikkatini çekti. Yakınlaştığında bu küçük çıkıntının as-
lında minik bir kapı olduğunu fark etti. Ne tuhaftı! Doğrusu 
burada daha önce böyle bir kapı olduğunu hatırlamıyordu. Hat-
ta babasının böyle bir kapıyı yaptığından söz ettiğini de anımsa-
yamadı. Kapının önünde dururken içeride ne olduğunu merak 
etti. Sonra, “Bu kadar küçük bir kapının ardında ne olabilirdi 
ki?” diyerek vazgeçti. Eve doğru yürümeye yönelmişti ki birkaç 
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adım attıktan sonra birden bir 
merak duygusuna kapıldı. 

Kapıya yaklaştı ve açtı. 
Kapı o kadar küçüktü ki 
neredeyse içinden ge-
çemeyecekti. İçeri gir-
diğinde büyük bir uğraş 
sonunda kapıdan geçe-

bilmiş olmanın sevinciyle 
silkelendi. Başını kaldırdığında 

gördüğü manzara karşısında neredeyse küçük dilini yutacaktı. 
Kat üstüne kat, kitap üstüne kitap ve sonsuzluğa uzanır gibi bir-
birine dolanan merdivenler… Aldığı keskin eski kitap kokusu 
da Pinka’yı düşündürdü. Burası hayatında gördüğü en büyük 
kütüphaneydi. Ama bu koskoca kütüphane, sanki kitaplar dı-
şında bomboştu.

Karşısında beliren masaya doğru ilerledi. “Burası bir kütüp-
haneyse bir kütüphane görevlisi de mutlaka olmalıydı” diye dü-
şündü. Sağa bakındı, sola bakındı, kimseyi göremedi. Ardından, 
“Merhaba küçük kız” diye bir ses duydu ama sesin nereden gel-
diğini bir türlü çıkaramadı. Bir süre sonra yukarı doğru baktı ve 
bir dal üzerine tünemiş, sevimli gözlerle ona bakan sapsarı tüylü 
bir baykuş gördü. Pinka, “Aaa! baykuş nasıl konuşur ki!” diye 
o düşünedursun, baykuş ikinci cümlesini çoktan kurmuştu bile. 
“Sana nasıl yardımcı olabilirim küçük kız?” Pinka birden, “Ben 
küçük kız değilim” diye çıkıştı. “Hem adım var benim.” “Neymiş 
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adın?” diye sordu. Baykuş. “Benim adım Pinka. Kütüphane gö-
revlisini arıyorum” dedi. Baykuş kısa bir aradan sonra ona yanıt 
verdi. “Ben de Bilmiş Baykuş, kütüphane görevlisiyim, o halde 
aradığın kişi benim.”

“Çok şaşkınım. Baykuşların konuşabildiğini bilmiyordum. 
Hele bilmiş bir kütüphane görevlisi olanına ilk kez rastlıyorum” 
diye güldü Pinka. “Aslında evimizin bahçesinden geliyorum. 
Bahçemin içinde böyle gizli bir geçit olduğunu da bilmiyordum. 
Açıkçası bugün birçok şeyi bilmediğimi fark ettim. Söyle baka-
lım. Sen gerçek misin? Yoksa ben rüyada mıyım?”

“Şaşırma Pinka…” dedi Bilmiş Baykuş. “Biz kuşların da bazı 
özel yetenekleri olabilir. Beni tanıdıkça alışacaksın.” Bu sözleri 
de çok garip buldu Pinka. Neden ona alışsındı ki? Pinka vakit 
geçirmeden diğer sorularına geçti. “Bahçemizden buraya nasıl 
gelebildim? Bu kadar büyük bir kütüphane nasıl bahçemize sı-
ğabildi ve her şeyden önemlisi neden içerisi bu kadar boş görü-
nüyor Bilmiş Baykuş?” 

“Hey yavaş ol Pinka. Şaşkınlığını anlıyorum ama soruları te-
ker teker sor lütfen. Her ne kadar Bilmiş Baykuş da olsam bu 
hıza yetişemem. Öncelikle burası boş değil. Görmüyor musun 
yığınla kitap var bu raflarda” dedi ve kahkahayla güldü.

Pinka gülen bir baykuşu da ilk defa görüyordu ama artık neye 
şaşıracağını bilemiyordu. Sadece sorularına anlayabileceği şekil-
de yanıtlar arıyordu.
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Bilmiş Baykuş devam etti. “Burası gördüğün gibi kitaplarınla 
dolu.”

“Nasıl yani?” dedi Pinka. “Benim kitaplarım tam olarak ne-
rede?” Soruyu sorarken bir yandan da babasının ona yaklaşan 
doğum günü için kitap hediye edeceğini düşündü. Sürpriz bozul-
masın diye buraya mı saklamıştı yoksa kitapları?

“Yok, hayır yanlış anladın” dedi Bilmiş Baykuş. “Bu kütüpha-
nedeki kitapların tümü sana ait.”

“Nasıl yani hepsi mi?” dedi Pinka. 

Bilmiş Baykuş iç geçirdi ve devam etti, “Bu kütüphane aslın-
da senin şimdiye kadar öğrendiğin ve büyüdükçe öğrenebilece-
ğin her şeyi içeriyor. Yani bir ömür kadar dopdolu, görebiliyor 
musun? Bu kitapları anılarınla aslında sen yazıyorsun. Ayrıca 
merak ettiğin tüm soruların yanıtları da burada saklı…”

Pinka’ya bu kadar şaşkınlık yetmişti. “Nasıl yani tüm anıla-
rım şimdiden buraya nasıl kayıtlı olabilir?” Bilmiş Baykuş devam 
etti: “Buradaki tüm kitaplar yazılı değil. Söylediğim gibi onları 
yaşadıkça sen yazıyorsun. Örneğin bugün yaşadıkların bak şu 
kitaba yazılmaya başladı bile.”

Bir süre sessizlik oldu. Sessizlik, Pinka’ya bu farklı dünyada 
nedense çok gürültülü bir şarkıyı hatırlattı. Dilinin ucundaydı 
ama hatırlayamıyordu. Hatırlamaya çalışır gibi kafasını yukarı-
da bir köşeye dikti, gözlerini kıstı. Bilmiş Baykuş o sırada “Sana 
hatırlatabilirim” dedi. Pinka, Baykuş’un bir an onun aklını 



okuduğunu düşündü. Baykuş, üzerinde müzik notaları olan bir 
kitabın kapağını açıyordu. İşte oradaydı ismini hatırlayamadığı 
şarkı…

Birden gözlerini açtı Pinka. Yine şaşkınlık içindeydi. Aslında 
hâlâ evlerinin oturma odasındaydı. Anlaşılan beklenmeyen bir 
öğlen uykusuna yenik düşmüştü. Annesi kalktığını görünce ses-
lendi. “Uyandın mı Pinka? Harika ben de işlerimi bitirdim. Bu 
güzel akşamüstünün tadını çıkaralım, haydi ayakkabılarını giy.” 

Pinka annesinin peşi sıra dışarı çıkarken kapıyı kapatmadan 
önce bir an tereddüt etti. İsmini hatırlamaya çalıştığı o gürültülü 
şarkının notaları, oturma odasından duyuluyordu.
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Peri’nin Zeytin Ağacı
Ece Uçan

Bir varmış bir yokmuş. Ormanın derinliklerinde Işık adında 
bir peri yaşarmış. Otuz santimetre boyunda ve insan görünü-
mündeki bu peri, kimi zaman yürüyerek kimi zaman da uçarak 
ormanda oradan oraya gezer dururmuş. Hep beyaz bir elbise gi-
yermiş. Elbisesi asla kirlenmezmiş. Her peri gibi onun da kanat-
ları varmış; tül gibi uçuşan kanatlarının üzerindeki küçükcük 
renkli puantiyeler pırıl pırıl parlarmış. Havada uçarken vücudu-
nun çevresinde ışıktan hareler oluşurmuş.

Güzel bir ilkbahar sabahı Işık uyanmış ve bir yolculuğa çık-
maya karar vermiş. Ne aradığını, nereye gideceğini bilmiyormuş 
ama bu yolculuğa çıkması gerektiğini düşünüyormuş. Peri hisleri 
ona ‘uzaklara git’ diyormuş. En yakın arkadaşı Kartal Kuş’un da 
kendisiyle gelmesini istiyormuş ve zaman kaybetmeden yolcu-
luk fikriyle ilgili Kartal Kuş’la konuşmuş. Kartal Kuş heyecanla 
isteğini kabul etmiş. Yolculuğa çıkmak için hemen hazırlıklara 

Bir varmış bir yokmuş. Ormanın derinliklerinde Işık adında 
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başlamışlar. Işık, çıkmaz ayın çıkmaz bir gününde Kartal Kuş’un 
üstüne binmiş ve birlikte uzaklara doğru hareket etmişler. 

Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Yolda din-
lenmek için bir ırmağın kenarında durmuşlar. Irmak kenarında 
bir kurbağayla karşılaşmışlar ve onunla sohbet etmişler. Nere-
den geldiklerinden ve yolculuklarından bahsetmişler. Kurbağa 
da yaşadığı ırmağı enine boyuna anlatmış onlara. Kurbağa, “Size 
benden, buralardan bir hatıra vermek istiyorum” demiş ve Işık’a 
sihirli olduğunu söylediği iki tane tohum vermiş. “Bu tohumlar 
çok değerlidir ve elimizde çok az kaldı. Sabırlı olursan, bu sihirli 
tohumlar gittiğin diyarlarda sana bir yaşam vadisi sunar” demiş.

Ertesi sabah Işık ve Kartal Kuş, Kurbağa’yla vedalaşarak ora-
dan ayrılmışlar. Peri, yolculuk boyunca sihirli tohumları özen-
le ve dikkatle taşımış. Bir gün yine dinlenmek için durdukları 
yerde tohumlardan birini toprağa ekmiş. O gece Işık ve Kartal 
Kuş, derin bir uykuya dalmışlar. Mışıl mışıl uyurlarken tohum, 
yağan yağmur suyunu içmiş. Kabuğunu çatlatmış, filizlenmiş ve 
topraktan başını yıldızlara uzatmış. Bulundukları yer saniyeler 
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içinde yemyeşil ve koskocaman bir vadiye dönüşmüş.  
Uyandıklarında her ikisi de hayretler içinde kalmış. 

Çünkü ikisi de yağmurun yağdığını fark 
etmemişler bile, hatta hiç ıslanma-
mışlar. Etrafı şaşkınlıkla ve hayran-

lıkla izlemişler. Işık, bir gecede 
vadide yetişen çiçeklerin 
güzelliği karşısında büyü-
lenmiş ve bir tanesini eve 

döndükten sonra yaşadığı 
ormana ekmek için koparıp 
çantasına koymuş. 

Vadide gezerlerken bir de ne 
görsünler; yerde mavi bir kapı 

var. Merakla karışık bir korkuyla 
kapının arkasında ne olduğuna bak-

mak istemişler. Kapının önce tokmağını 
vurmuşlar. “Tak, tak, tak…” Işık, kulağı-

nı kapıya doğru yaklaştırmış ama derinden 
gelen bir arp sesinden başka bir şey duymamış. 

Müzik sanki onları sihirli bir dünyaya davet ediyor gibiymiş. 
Kapının koluna yavaşça uzanıp kapıyı aralamışlar ve karşılarına 
çıkan merdivenlerden inmişler. Biraz ilerledikten sonra gördük-
leri manzara karşısında gözleri fal taşı gibi açılmış. Pembe ağaç-
lar, turuncu gökyüzü ve mor bir güneş… Yaşadıkları dünyada 
sanki renkler birbirine karışmış gibiymiş. Her şey aynıymış ama 
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renkleri farklıymış. Bulundukları bu yerde hayvanlar da çok il-
ginçmiş; zebralar çizgisiz, zürafalar kısa boyunlu, aslanlar ise hiç 
de cesur değilmiş. Hayvanlardan birkaçı onlara doğru ilerlemiş. 
Işık ve Kartal Kuş önce korkmuşlar ve birkaç adım geriye git-
mişler. Hayvanlar hep bir ağızdan neşeyle onlara “Hoş geldiniz” 
diye seslenince rahatlayıp gülümsemişler. Bir süre sonra hayvan-
lar onları, sihirli şelalelerinde yüzmeye götürmüşler ve onlara tu-
runcu ağaçların mavi meyvelerinden vermişler.

Neşe içerisinde hep beraber meyvelerini yerlerken aniden bir 
şimşek çakmış. Turuncu gökyüzü birden kararmış. Gökyüzün-
den, kapkara bulutların arasından yağmur yerine gürül gürül bir 
nehir akmaya başlamış. Şaşkın şaşkın bakakalmışlar. Neler olup 
bittiğini anlayamadan birdenbire nehrin içerisinden yedi başlı 
kahverengi bir timsah çıkıvermiş. Timsahın yedi kafasındaki 
yedi ağız iştahla açılmış ve oraya buraya saldırmaya başlamış.

Işık o an, sihirli tohumlardan birini ektikten sonra oluşan be-
reketli vadinin toprağında yetişen bir çiçeği koparıp çantasına 
koyduğunu hatırlamış. Çiçeği hızlıca çantasından çıkarıp tim-
sahın olduğu nehre atmış. Yedi başlı timsah birdenbire korkunç 
sesler çıkarmaya başlamış. Işık’ın nehre bıraktığı çiçek suya de-
ğer değmez nehir ve saldırgan timsah durulmaya başlamış. Tim-
sahın sesi de gittikçe azalmış, azalmış, azalmış… Gökyüzü tekrar 
turuncuya dönmüş. Yedi başlı timsah “pof” diye yedi küçük za-
rarsız kertenkeleye dönüşüvermiş.

Bunu fırsat bilen Işık ve Kartal Kuş hızlıca kaçmaya başla-
mışlar. Arkalarına bakmadan koşarlarken karşılarına devasa bir 



50

ağaç kovuğu çıkmış. Hemen koca kovuğun içine saklanmışlar. 
Bir de ne görsünler... Yukarı doğru çıkan başka bir merdiven 
karşılarında duruyor. Hızlıca merdivenleri çıkmaya başlamışlar. 
Nereye çıkacağını bilmedikleri merdivenin basamaklarını birer 
birer çıkarlarken gözleri sanki buğulanmış, nesneler netliğini 
kaybetmeye başlamış. Belli bir süre sonra hiçbir şey görememeye 
başlamışlar. Kendilerine geldiklerinde ise sihirli tohumları veren 
Kurbağa’nın yaşadığı ırmağın kenarında bulmuşlar kendilerini. 
Işık ve Kartal Kuş, biraz hayret biraz da rahatlama duygusuyla 
birbirlerine gülümsemişler. Kurbağa, uzun zamandır uyudukla-
rını ve bunun sebebinin kendilerine verdiği şeker kamışından 
olabileceğini söylemiş. Kurbağa, “Bu derenin şeker kamışından 
ilk kez yiyenlerin tuhaf rüyalar gördükleri söylenir” deyince Işık 
ve Kartal Kuş derin bir “Oh!” çekmişler. Kurbağa’nın verdiği 
sihirli tohumla evlerinin yolunu tutmuşlar. 

Yaşadıkları ormana döndüklerinde Kurbağa’nın verdiği si-
hirli tohumu evlerinin yakınındaki yere ekmişler. Her gün sa-
bırla ve özenle tohumu sulamışlar, sulamışlar, sulamışlar… İki 
mevsim sonra bol yemişli zeytin ağaçları olmuş. Zeytin ağacı, 
küçük peri Işık’ın bir sabah aniden karar verdiği ve bilmedikleri 
yerlere gittikleri yolculuğun hatırası olarak ormanda yıllardır ya-
şıyormuş. Ormandaki diğer bütün canlılar da bu bereketli zeytin 
ağacının gölgesinden, meyvesinden, dallarından yıllarca fayda-
lanıyorlarmış. 

Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.



Sihirl i Adadaki Bisiklet
Ece Uçan

Bir varmış, bir yokmuş, küçük bir dağ köyünün en tepesindeki 
evde Osman adında bir çocuk yaşarmış. Osman, hiç düşmeden 
bisikletini yokuş aşağı hızlıca sürme konusunda usta sayılırmış. 
Köyün diğer çocukları Osman’ı bu becerisinden dolayı biraz kıs-
kanırlarmış. Osman sessiz, kendi halinde biriymiş, kendi kendi-
ne oyunlar kurup oynayan, mutlu bir çocukmuş. Osman’ın bu 
hali diğer çocukları çok sinirlendirirmiş.

B
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Bazen köyün diğer çocukları Osman’ı bisikletleriyle takip 
eder, onu sıkıştırır ve tehlikeli yollara doğru onu sürüklemeye 
çalışırlarmış. Osman’ın en korktuğu şeylerden biri, köyün diğer 
ucunda olan ve nerede bittiğini kimsenin hayal bile edemediği 
ormanmış. Osman, ormanın yakınlarından geçmemek için elin-
den gelen her şeyi yaparmış.

Osman bir gün yine bisiklet sürerken diğer çocuklar bisik-
letleri ile onu sıkıştırmışlar. Birisi sağında, birisi solunda, diğeri 
önünde, bir diğeri arkasında… Tehlikeli hareketlerle Osman’ı 
düşürmeye çalışıyorlar, Osman korktukça da kendi aralarında 
gülüşüyorlarmış. Osman bisikletten düşmemek için direniyor, 
ama onların zorladığı yönde ilerliyormuş. 

Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler… Çocuk-
ların hepsi artık yorgunluktan pedal çeviremez hale gelmiş. 
Kendilerini bir tarafa, bisikletlerini bir tarafa atmışlar. Bir de 
bakmışlar ki ormanın iç kısımlarına kadar gelmişler. Osman’ın 
şu çok korktuğu orman vardı ya, işte orası... Osman dâhil tüm 
çocuklar buraya kadar nasıl geldiklerini anlayamamışlar bile. 
Osman, soluklanmak ve eve nasıl döneceklerini düşünmek için 
bir ağacın yanındaki yüksek kayanın tepesine zıplamış. O anda 
diğer çocuklar gözlerine inanamamış, çünkü ayakları daha ka-
yaya değmeden Osman gözden kaybolmuş bile. Çocuklar korku 
içinde bisikletlerini orada bırakarak kaçışmaya başlamışlar.

Osman, gözlerini ıssız bir adada açmış. Kıyıya yakın mor 
renkli bir palmiye ağacının altında ayağa kalkarken üstünü 
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başını yeşil kumlardan temizlemiş. Etrafı incelemeye başlamış. 
“Neredeyim ben, buraya nasıl geldim?” diye kendi kendine ko-
nuşurken etrafında, boyları kendi boyunun yarısı kadar olan ve 
hepsi de aynı beyaz elbiseyi giymiş bir sürü küçük peri olduğunu 
fark etmiş. Periler hep bir ağızdan Osman’a “Hoş geldin Osman. 
Sana sihirli adamızı gezdireceğiz” demişler. Osman hem korku 
hem de biraz merak içerisinde olduğu yerde kalakalmış. Perile-
rin hepsi el ele tutuşup bir daire oluşturmuşlar ve hep beraber 
aynı melodiyi mırıldanmaya başlamışlar. Melodiyi mırıldanırken 
daireyi gittikçe küçültmüşler, küçültmüşler ve sonunda daire-
nin ortasında bir bisiklet ‘puf’ diye belirivermiş. “Bu bisiklet, si-
hirli adamızı gezmen için sana armağanımız, haydi Osman bizi 
takip et” demiş Periler. Osman, birden kendini bisikletin üze-
rinde bulmuş. Bisikletin tekerlekleri buluttanmış. Pedallar sanki 
kendi kendine çevriliyor ve âdeta havada süzülüyor gibiymiş. 
Periler de onun etrafında bir çember oluşturmuş ve hep beraber 
Sihirli Ada’da ilerlemeye başlamışlar. Bir süre sonra önlerine iki 
kapı çıkmış. Hızla gitmeye devam ederlerken Periler, “Osman, 
sağdaki kapıdan geçeceğiz” demişler ve hep beraber sağdaki ka-
pıdan geçmişler.

Osman, gözünü açtığında yatağında bulmuş kendini. “Yaşa-
dıkları bir rüya olabilir miymiş acaba?” diye içinden geçirirken 
odasında yepyeni kırmızı bir bisiklet görmüş. Gözlerini ovuş-
turmuş, tekrar bakmış. Kırmızı bisiklet yerinde duruyormuş. O 
sırada içeri giren annesi Osman’a “Osman, bisiklete binmeyi 
çok sevdiğini duyan yardımsever bir yabancı sana bu bisikleti 
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getirdi” demiş. Osman çok sevinmiş ve annesine sıkı sıkı sarıl-
mış, tanımadığı yardımsever yabancıya da minnettarmış.

Osman hemen yeni bisikleti ile köyde gezintiye çıkmış. Ken-
disini sıkıştırıp ormana kadar sürükleyen çocuklarla karşılaşmış. 
Osman’ı görünce çocukların gözleri yuvalarından fırlamış. Ka-
yanın üstünde birdenbire kaybolan Osman, tam karşılarında 
duruyormuş. Osman’a merakla yaklaşmışlar ve Osman da onları 
affedip başından geçen olayları bir bir anlatmış. 

Çocuklardan biri, “Biz de ormana gidip o sihirli kayanın üs-
tüne zıplayalım. Biz de yeni bisikletlerimizle dönelim o Sihirli 

54
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Ada’dan” demiş. Çocuklar, Osman’ı geride bırakıp hızlıca or-
mana doğru koşmaya başlamışlar. Kayanın olduğu yere vardık-
larında, kura çekerek ilk kimin kayanın üzerine zıplayacağına 
karar vermişler.

Kurada çıkan çocuk, heyecanla kayanın üzerine zıplamış ve 
gözden kaybolmuş. Diğer çocuklar merakla köylerine dönmüş-
ler ve sıranın kendilerine ne zaman geleceğini düşünerek hayal-
lere dalmışlar.

Kayanın üzerine zıplayarak kaybolan çocuk, Osman’ın bah-
settiği ıssız adada gözlerini açmış. Issız adanın tam ortasındaki 
yanardağa yakın bir yerde, gri renkli bir kayanın yanında bulmuş 
kendini. Üstünü başını dikenli otlardan temizlemiş ve etrafı in-
celemeye başlamış. Perilerle karşılaşmayı umarak, “Hey, kimse 
yok mu?” diye seslenmiş. Birden etrafında, boyları kendi boyu-
nun iki katı olan ve hepsi de aynı siyah pelerini giymiş bir sürü 
cadı olduğunu fark etmiş. Cadılar hep bir ağızdan; “Hoş geldin 
çocuk. Sana büyülü adamızı gezdireceğiz” demişler. Çocuk deh-
şete kapılmış. “Osman böyle anlatmamıştı” diye kendi kendine 
mırıldanmış. Cadıların hepsi el ele tutuşup bir daire oluşturmuş-
lar ve hep beraber aynı korku dolu melodiyi mırıldanmaya baş-
lamışlar. Melodiyi mırıldanırken daireyi gittikçe küçültmüşler, 
küçültmüşler ve sonunda dairenin ortasında bir bisiklet ‘puf’ 
diye belirivermiş. “Bu bisiklet, sihirli adamızı gezmen için sana 
armağanımız, haydi bizi takip et” demiş Cadılar. Çocuk hiç git-
mek istemese de kendini bisikletin üzerinde buluvermiş. Bisikle-
tin tekerlekleri çamurdanmış. Çocuk, pedalları çevirdikçe sanki 
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olduğu yerde çamura saplanıyor gibi hissediyormuş. Cadılar da 
çocuğu çevrelemiş ve hep beraber sihirli adada ilerlemeye baş-
lamışlar. Bir süre sonra önlerine iki kapı çıkmış. Hızla gitmeye 
devam ederken Cadılar, “Hey, soldaki kapıdan geçeceğiz” de-
mişler ve hep beraber soldaki kapıdan geçmişler.

Çocuk, gözünü açtığında yatağında bulmuş kendini. “Ohh, 
bir rüyaymış, çok şükür” diye içinden geçirirken annesinin içe-
riden seslendiğini duymuş; “Koskoca bisikleti nasıl kaybedersin, 
anlamıyorum. Bir süre bisiklet almayacağız sana!” 

Çocuk üzgün bir şekilde köyde dolaşmaya başlamış. Kayanın 
üzerine zıplayıp sihirli adaya gitmek için sırasını bekleyen diğer 
çocuklarla karşılaşmış. Çocuklar merakla, “Ne oldu, sihirli ada-
dan getirdiğin bisikletin nerede?” diye sormuşlar. Çocuk başın-
dan geçenleri bir bir anlatmış. 

Çocuklar, sessiz ve düşünceli bir şekilde birbirlerine bakmış-
lar. Sonra hepsi de Osman’la konuşmak için köyün en tepesin-
deki evin yolunu tutmuşlar. Periler ve Cadılar da sihirli adadan 
onları izliyorlarmış.
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Mima’nın Mor Dikenleri
Eda Velioğlu

Bir varmış bir yokmuş, çok eski zamanların birinde Yeşil Or-
man adında bir yer varmış. Bu ormanda Mima, Dori ve Udi 
adında üç arkadaş yaşarmış. Mima mor dikenleri olan bir kirpi, 
Dori masmavi kanatları olan ve şarkı söylemeyi çok seven bir 
kuş, Udi ise sürekli ağaç tepelerine tırmanan pek sevimli bir ku-
zuymuş.

Bu üç arkadaş, her sabah Koca Ağaç’ın altında buluşur, şar-
kılar söyler, sonra yakınlarındaki gölde yüzerlermiş. En sevdik-
leri şeyse Koca Ağaç’ın gölgesinde oturup birbirlerine masallar 
anlatmakmış.

Bir gün bu üç arkadaş her zaman yaptıkları gibi Koca Ağaç’ın 
altında oturmuşlar. Önce Udi başlamış bir masal anlatmaya. 
Bir yandan masalını anlatan, bir yandan da ağaçların tepesine, 
oradan da çimlere zıplayan Udi’ye Dori de şarkılarıyla eşlik edi-
yormuş. Udi, masalını anlatmayı bitirmiş ve soluklanmak için 

B
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oturmuş, fakat Mima’nın çok mutsuz 
olduğunu fark etmiş.

“Neyin var? Neden bu kadar üz-
günsün Mima?” diye sormuş Udi.

“Bugün sizin yanınıza gelirken başka 
kirpilerle karşılaştım. Yine benimle dalga geç-

tiler, bana sen kirpi değilsin dediler” diye ağlamaya 
başlamış Mima. 

Bunu duyan Dori, mavi kanatlarıyla yanlarına doğru süzül-
müş ve bir ağacın dalına konmuş. “Sen benim tanıdığım en gü-
zel kirpisin” demiş. Udi de arkadaşını destekleyerek, “Biz seni 
çok seviyoruz, Mima üzülme” demiş.

Fakat arkadaşlarının sözleri Mima’nın üzüntüsünü geçirmeye 
yetmemiş. Minik siyah gözleri artık ağlamaktan şişmiş bir halde 
olan Mima, “Ben de diğer kirpiler gibi olmak istiyorum artık; 
mor dikenlerimi hiç sevmiyorum, keşke böyle olmasaydım” de-
miş. 

Dori, “Ben galiba bunun için yapılacak bir şey biliyorum. Bu-
radan çok uzakta bir yer duydum, bütün dileklerin gerçekleştiği 
sihirli bir yermiş, belki orada üzüntüne bir çare buluruz” demiş.

Mima çok heyecanlanmış, “Hadi gidelim o zaman!” demiş 
göz yaşları silerek.

Bu üç arkadaş uzuuuuuun bir yolculuğa çıkmışlar. Yürümüş-
ler, yürümüşler, kocaman dağları aşıp denizleri geçmişler. En 

kirpilerle karşılaştım. Yine benimle dalga geç-
tiler, bana sen kirpi değilsin dediler” diye ağlamaya 

başlamış Mima. 

Bunu duyan Dori, mavi kanatlarıyla yanlarına doğru süzül-
müş ve bir ağacın dalına konmuş. “Sen benim tanıdığım en gü-
zel kirpisin” demiş. Udi de arkadaşını destekleyerek, “Biz seni 
çok seviyoruz, Mima üzülme” demiş.

Fakat arkadaşlarının sözleri Mima’nın üzüntüsünü geçirmeye 
yetmemiş. Minik siyah gözleri artık ağlamaktan şişmiş bir halde 
olan Mima, “Ben de diğer kirpiler gibi olmak istiyorum artık; 
mor dikenlerimi hiç sevmiyorum, keşke böyle olmasaydım” de-
miş. 

Dori, “Ben galiba bunun için yapılacak bir şey biliyorum. Bu-
radan çok uzakta bir yer duydum, bütün dileklerin gerçekleştiği 
sihirli bir yermiş, belki orada üzüntüne bir çare buluruz” demiş.

Mima çok heyecanlanmış, “Hadi gidelim o zaman!” demiş 
göz yaşları silerek.

Bu üç arkadaş uzuuuuuun bir yolculuğa çıkmışlar. Yürümüş-
ler, yürümüşler, kocaman dağları aşıp denizleri geçmişler. En 
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sonunda, tahta çitlerle çevrili, pembe, mavi, mor, kırmızı, sarı 
hatta daha önce hiç görmediği renklerde çiçeklerle dolu koca-
man bir bahçe çıkmış karşılarına.

“Burası olmalı” demiş Dori arkadaşlarına dönüp. Bunun üze-
rine bu üç arkadaş tahta çiti iterek içeri girmişler. Her yere ba-
kınmışlar ama etrafta hiç kimse görmemişler. Udi, “Galiba yan-
lış yerdeyiz” demiş arkadaşlarına. 

Tam bahçeden çıkıyorlarmış ki Mima diğer çiçeklerden 
daha parlak bir çiçek görmüş. Çiçeği çok beğenen Mima 
onu yakından görmek için yaklaşmış. Tam o sırada, 
çiçek yapraklarını güneşe doğru uzatıp, 
“Siz de kimsiniz? Ne işiniz var burada?” 
diye sormuş.

Korkuyla irkilen Mima, “Biz…” 
demiş sesi titreyerek. “Aslında be-
nim bir sorunum var, onu çözmek 
için geldik buraya. Duyduğumuza 
göre burada tüm dilekler gerçek 
oluyormuş. Çiçek, ilk önce bu 
üç arkadaşa bakmış daha sonra 
“Söyleyin bakalım ne istiyorsunuz?” 
demiş. Ardından hemen eklemiş, “Ama 
sakın unutmayın, yalnız tek bir şey isteye-
bilirsiniz.”

Tam bahçeden çıkıyorlarmış ki Mima diğer çiçeklerden 
daha parlak bir çiçek görmüş. Çiçeği çok beğenen Mima 
onu yakından görmek için yaklaşmış. Tam o sırada, 
çiçek yapraklarını güneşe doğru uzatıp, 
“Siz de kimsiniz? Ne işiniz var burada?” 

Korkuyla irkilen Mima, “Biz…” 
demiş sesi titreyerek. “Aslında be-
nim bir sorunum var, onu çözmek 
için geldik buraya. Duyduğumuza 
göre burada tüm dilekler gerçek 
oluyormuş. Çiçek, ilk önce bu 
üç arkadaşa bakmış daha sonra 
“Söyleyin bakalım ne istiyorsunuz?” 
demiş. Ardından hemen eklemiş, “Ama 
sakın unutmayın, yalnız tek bir şey isteye-
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Mima, “Ben diğer kirpiler gibi olmak istiyorum” demiş, mor 
dikenlerini göstererek. Çiçek ilk önce Mima’ya sonra da onun 
mor dikenlerine bakmış. Bir süre sessizlik olmuş, sonrasında ise 
gözkyüzünde  çok parlak bir ışık belirmiş.

Mima bir anda kendini ormanda bulmuş. Ne olduğunu an-
lamaya çalışırken bir su birikintisi görmüş. Heyecanla “DİKEN-
LERİM!” diye bağırmış. Su birikintisindeki yansıması tıpkı diğer 
kirpiler gibiymiş. Bu duruma o kadar çok sevinmiş ki yanında 
Udi ve Dori’nin olmadığının farkına bile varmamış.

Heyecanla ormanda yürümeye başlamış. İlerde bir grup kir-
pi görmüş, minik minik ama hızlı adımlarla yanlarına gitmiş ve 
kirpilerle tanışıp onlarla arkadaş olmuş. Olanları anlatmak için 
Dori ve Udi’yi aramaya başlamış Mima. Bütün ağaçları gezmiş, 

göl kenarlarına bakmış. Fakat hiçbir yerde ne Do-
ri’yi ne Udi’yi görmüş. Sanki yer yarıl-

mış da içine girmişler. Mima her ne 
kadar arkadaşlarını merak etse de  
mor dikenlerinin olmaması onu o 
kadar çok mutlu etmiş ki, bir süre 

sonra arkadaşlarını aramaktan vaz-
geçip diğer kirpilerin yanına dönmüş.

Mima zamanla diğer kirpile-
rin kendisiyle ve birbirleriyle 
arkadaş olmadıklarını fark 
etmiş. Kirpiler birbirlerini hiç 
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dinlemiyor, çeşitli bahaneler bularak hep kavga ediyorlarmış.  
Bu durumdan çok rahatsız olan Mima, her geçen gün kendini 
daha mutsuz ve yalnız hissetmeye başlamış.

“Keşke” demiş “Dori ve Udi ile beraber olabilsem, onların 
yanındayken ne kadar da mutluydum. Beni olduğum gibi sevi-
yorlardı. Çiçek, çiçek duy sesimi lütfen. Beni arkadaşlarımın ya-
nına gönder.”

Mima bir süre beklemiş fakat hiç ses gelmemiş. Bir yandan 
ağlıyormuş, bir yandan da yürümeye devam ediyormuş. Yürür-
ken daha önce gördüğü o su birikintisine denk gelmiş. Bu sefer 
su birikintisine baktığında, karşısında diğerlerinden hiçbir farkı 
olmayan ama mutsuz ve yalnız bir kirpi görmüş. 

Mima tekrar, “Çiçek, çiçek duy sesimi!” demiş. “Lütfen mor 
dikenlerimi bana geri ver, çok pişmanım. Arkadaşlarımı, diken-
lerimi, eski hayatımı çok özledim. Lütfen çiçek...” demiş.

Birden çok parlak bir ışık kaplamış etrafı. Mima hemen göz-
lerini kapamış. Bir süre sonra gözlerini açtığında kendini evinde 
sıcacık yatağında bulmuş. Kalkıp aynaya bakmış. Aynada gör-
dükleri karşısında minik ayakları ile sevinçten zıplamaya baş-
lamış. Dikenleri tıpkı eskisi gibi mormuş! Yaşadıklarının rüya 
mı yoksa gerçek mi olduğunu anlayamayan Mima, dışarı çıkmış. 
Arkadaşlarıyla her zaman buluştukları yere gitmek için yürüme-
ye başlamış.

Yolda yürürken diğer kirpilerle karşılaşmış. Kirpiler, Mima’yı 
görünce yine onunla dalga geçmeye başlamışlar. Ama bu sefer 
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Mima buna hiç üzülmemiş. Çünkü mor dikenlerinin onu ne ka-
dar özel yaptığını artık biliyormuş. Ayrıca onların aslında ne ka-
dar mutsuz ve yalnız olduklarını da biliyormuş. Bu yüzden diğer 
kirpilere sadece gülümsemiş ve yanlarından geçip gitmiş.

Uzaktan o çok sevdikleri ağacı görmüş Mima ve adımlarını 
hızlandırmış. Biraz daha yürüdükten sonra ağacın tepesindeki 
Udi’yi görmüş. Yanında da Dori varmış. Heyecanla bağırmış 
Mima. “Gördüğüm rüyaya inanamayacaksınız!” 

O sırada şarkı söyeyen Dori, havalı bir kanat hareketiyle et-
rafında dönmüş ve şarkıyı bitirerek, “Hadi anlat!” demiş. Üç ar-
kadaş eski günlerdeki gibi gölün başında toplanmış ve Mima da 
heyecanlı heyecanlı onlara rüyasını anlatmaya başlamış.
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Mima ve Baykuş 
Saklambaç Oynarsa
Eda Velioğlu

Bir varmış bir yokmuş. Her tarafı rengarenk çiçekler, koca-
man yemyeşil yapraklı ağaçlarla kaplı olan mor duvarlı bahçe-
li bir evde Mima adında bir çocuk yaşarmış. Mima zamanının 
çoğunu evlerinin önündeki uzun çınar ağacının altında kitap 
okuyarak geçirirmiş.

Her sabah uyanır uyanmaz kahvaltısını yaptıktan sonra ko-
şarak bahçeye inip bu en sevdiği ağacın altında oturup hayaller 
de kurarmış. Babasının onun için hazırladığı meyveleri yiyerek 
kitap okumaya başlarmış.

Mima, bir gün yine ağacın altında kitabını okuyormuş.

“Şşşşşşşşş…”

Bir anda irkilip kafasını kaldırmış, “O ses de ne!” demiş ve 
sesin nereden geldiğini araştırmaya başlamış. Bir süre etrafına 

BBir varmış bir yokmuş. Her tarafı rengarenk çiçekler, koca-B
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bakındıktan sonra kocaman yaprak-
ların arasında iri gözlü bir baykuşun 
ona baktığını görmüş.

“Merhaba!” demiş Baykuş. “Seni 
her sabah burada görüyorum. 

Sen de kimsin?”

“Benim adım Mima” 
demiş. “Ben her gün bura-
ya gelip kitap okuyorum. 

Sen ne yapıyorsun burada?”

Baykuş, “Bütün gün ağacın 
dalında oturmaktan çok sıkıldım, 

eğlenecek bir şeyler arıyorum” demiş.

“Eğer istersen sana da kitap okuyabilirim” demiş Mima.

“Yaşasıııın!” demiş Baykuş coşkuyla,

Mima hemen elindeki kitabı Baykuş’a okumaya başlamış.

O günden sonra da Baykuş ve Mima çok yakın arkadaş ol-
muşlar. Her sabah ağacın altında buluşmuş ve mutlu mesut ki-
tap okumuşlar. 

Bir gün okudukları kitaplardan birinde iki arkadaş saklambaç 
oynuyormuş, Mima Baykuş’a dönüp, “Baykuş” demiş, “Biz de 
saklambaç oynayalım mı?”
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“Tamam” demiş Baykuş “Haydi ağaca dön yüzünü ve yum 
gözlerini. ”Mima yummuş gözlerini ve 10’a kadar saymaya baş-
lamış

“1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Önüm, arkam, sağım, solum, so-
beeeeeee. Saklanmayan ebe!”

Ve Mima gözlerini açmış; Baykuş’u aramaya başlamış heye-
can içinde. Sağa bakmış, sola bakmış, koşmuş, koşmuş, etraftaki 
ağaçlara bakınmış, hiçbir yerde Baykuş’u bulamamış. Tam  Bay-
kuş’un kaybolduğunu düşünürken…

Hemen eve girip koşarak balkona çıkmış ve kafasını kaldıra-
rak kocaman ağacın eeen tepesine bakmış. “BULDUUUUM!” 
diye bağırmış. 

“SOBEE!”demiş neşeyle bağırarak. 

Baykuş gülerek Mima’nin yanına uçmuş ve birbirlerine koca-
man sarılmışlar.



66

Ağaçtak i  Uçakta 
B ir Çay Part is i
Eray Akdağ

Bir varmış, bir yokmuş, eller eller üstünde, çocuklar kahkaha 
i çinde, büyükler güler yüzle, saksağanlar ağaçlar üstünde, gü-
neşli mi güneşli bir sonbahar gününde masalımızın kahramanı 
Mina, son macerasının ardından durup etrafına şöyle bir bakın-
mış. Karşısına daha nelerin çıkacağını çok ama çoook merak 
etmiş. Bir yandan da en iyi arkadaşı Sincap Mincap’ın evinde 
vereceği çay partisine yetişmek için koskocaman kızıl meşe ağa-
cına doğru hızlı adımlar atmış.

Mina, kulübesinin altındaki ırmağın kenarından aşağıya doğ-
ru yürümeye devam ederken bir yandan da Japon elması1 ağaçla-
rını saymaya başlamış. Birinci ağacın dalları kırmızı ve yuvarlak 
Japon elmalarıyla doluymuş. Bunlardan birkaç tane toplamış. 

1  Baharda tüm ağacı kaplayan kırmızı çiçeklerle dolan bir ağacın, reçel yapmakta kullanılan 
bordo rengi küçük elma benzeri meyveleri.

B
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İkinci ağaçtan da birkaç minik Japon elması daha alarak sepe-
tine koymuş. Üçüncü ağaca geldiğindeyse elmaları toplamak 
için uzandığında bir de ne görsün? Ağacın dalında, ince bir mavi 
kurdeleyle bağlanmış kahverengi kalın deri ciltli eski bir defter 
duruyormuş. “Bu kimin acaba?” diye düşünmüş Mina defteri alıp 
piknik sepetine koyarken. Tam o ağaçtan da birkaç elma alıp 
yola çıkacakmış ki aniden, “GAAAK!” diye bir ses duyup irkil-
miş. Sesin geldiği yöne bakmış. Ağacın en üst dalında siyah, bon-
cuk gibi gözlerle kendisine bakan bir kargayla göz göze gelmiş.

Karga, “Gaak! Sen de kimsin? Ağacım-
daki elmaları neden topluyorsun?” 
demiş. “Ben Mina, bu elmaları 
da arkadaşımın çay partisine 
götürüyorum ki aynı zaman-
da iyi bir aşçı olan arkada-
şım bunlardan reçel yapabil-
sin. Peki sen kimsin?” demiş. 
“Gaak!” demiş yine Karga, “Be-
nim adım Kuzgun Muzgun. Ben 
de seninle gelebilir miyim? Bu orma-
na yeni taşındım da.”

“Peki, hadi sen de gel,” demiş Mina. 
Böylece yola devam etmişler. Mina 
ağaçtan sağa dönerek yürümeye de-
vam ederken, karga Kuzgun Muzgun 
da havada taklalar atarak neşe içinde 
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Mina’nın üstünde uçuyormuş. İki kahramanımız birlikte salkım 
saçak söğüt ağacına gelene kadar patikadan devam etmişler. 
Ağacın gövdesinin altından geçerek Sincap Mincap’ın yeni evi 
olan kocaman kızıl meşe ağacına ulaşmışlar. Ulaşmışlar ulaşma-
sına ama onları çok büyük bir sürpriz bekliyormuş. Koca ağacın 
tepesinde hiç de küçük olmayan bir uçak sanki bir kuş gibi ağa-
cın kalın dallarının üzerine konmuş, öylece duruyormuş. Gör-
dükleri karşısında çok şaşıran kahramanlarımız durumu ince-
lerken uçağın penceresinden bakan Sincap Mincap’ı görmüşler: 
“Mina, seni beklerken neler olduğunu asla tahmin edemezsin!” 
diye seslenmiş.

“Yeni evinin üstüne bir uçak mı düştü?” diye sormuş Mina. 
“Evet, nereden biliy..?” diye yarım kalan sözünü “Tabii ya sen de 
görüyorsun şimdi uçağı” diye kahkahalarla tamamlamış Sincap 
Mincap. “Hadi, hepiniz gelin buraya, uçağın harika bir manza-
rası var” demiş. O bunu der demez önünde takla atarak içeri 
uçan Kuzgun Muzgun’a şaşkınlık içinde bakakalmış. “Merak 
etme, o da bizimle, yeni tanıştığımız, ormana yeni taşınan kom-
şumuz. Adı Kuzgun Muzgun” demiş Mina. Gülümseyen Sincap 
Mincap, “Ben Sincap Mincap, bu da konuğum Antoine de Sa-
int-Exupéry2!” diyerek kendini ve konuğunu tanıştırmış.

2 Özellikle “Küçük Prens” (Le Petit Prince) isimli eseriyle ünlenen Fransız pilot, yazar ve 
şairdir. 12 yaşında uçaklarla tanışan Saint-Exupéry 35 yaşındayken uçağı arıza yapması 
sonucunda çöle zorunlu iniş yaptı. Bedeviler tarafından kurtarılan yazar “Küçük Prens”i 
yazarken bu deneyimden etkilenmiştir.
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“Lütfen bana Antoine deyin” demiş çay partisinde olan di-
ğer konuklara bakarak “Sen de Mina olmalısın, Sincap Mincap 
bana seninle ilgili çok güzel şeyler anlattı. Bu da benim arkada-
şım Kızıl Tilki” demiş. Pamuk gibi yumuşacık görünen kabarık 
kuyruğunu rüzgârda bir sağa, bir sola sallayan kızıl 
renkli, küçük bir tilki, vantilatörün önün-
de yatıyormuş. Yattığı yerden sese doğru 
dönerek parlak, mavi gözleriyle onlara 
bakarak “Hoş geldiniz!”demiş. “Sizi 
karşılamak için yerinden kalkmadı-
ğı için lütfen kusuruna bakmayın 
onun” demiş Antoine, “Uçakta 
yapmayı en sevdiği şey, başını 
pencereden çıkartarak rüzgâra 
karşı gülümsemektir. Şimdiden 
çok özlediği için Sincap Min-
cap’ın vantilatörünü sahiplendi 
o da” demiş gülümseyerek.

Mina bu sırada piknik sepe-
tini açmış, içindekilerin hepsini 
uçağın ortasına dizmiş. Bu fırsatı 
kaçırmak istemeyen Sincap Min-
cap hemen tarçınlı kurabiyelerden 
birini kaparak diğerlerine seslenmiş. 
“Böylece herkes gelmiş olduğuna göre 
çay partimiz başlasın. Ancak hiç çayım 

de yatıyormuş. Yattığı yerden sese doğru 
dönerek parlak, mavi gözleriyle onlara 
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çay partimiz başlasın. Ancak hiç çayım 
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kalmadığı için sizlere limonata ha-
zırladım, Mina da süt getirmiş. 
Hadi bir çember oluşturarak 
sohbete başlayalım” demiş. Sütü 
duyunca kulakları dikilen Kızıl 

Tilki o kadar hızlı hareket etmiş ki, 
diğerleri yerlerine geçemeden sütünü 

içmeye başlamış bile. Ardından kafasını 
kaldırarak diğerlerine baktığında sütten bıyığı 

ve sakalıyla çok komik görüyormuş. 

Mina, “Pardon, bir soru sorabilir miyim Antoine?” 
diye sormuş ve Antoine’ın başıyla onay vermesi üzeri-

ne devam etmiş: “Bana burada ne yaptığını ve başına neler 
geldiğini anlatabilir misin? Eminim arkadaşlarım da çok merak 
ediyordur ama ben bir ağacın üzerinde duran bir uçağın içinde 
olduğum için kendimi bir hayli şaşkın hissediyorum.” Limonata-
sından bir yudum alırken düşünceli görünen Antoine: “Haklısın 
Mina” demiş. “Aslında ben de çok şaşkınım, ama bir yandan da 
sizlerle karşılaştığım için çok mutluyum. Çok büyük bir tehli-
ke atlattım ama artık kurtulabileceğim konusunda ümitliyim” 
diyerek sözlerine devam etmiş. “Ben bir pilotum, aslında pos-
tacı pilot demek daha doğru olur. Uçağın arkasındaki çantala-
rı görüyor musunuz, işte onlar mektuplarla, kutlama mesajları 
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ve doğum günü hediyeleriyle dolu. Ben de bunları adreslerine 
teslim etmekle sorumluyum. İnsanların yakınlarına yazdıkları 
mektupları ve gönderdiği hediyeleri teslim etmekten çok mutlu 
oluyorum. Ama başıma işte böyle bir kaza geldi ve uçağımla bu 
ağaca takıldım.”

“Peki” demiş karga Kuzgun Muzgun, “Uçağın bu ağaca nasıl 
takıldı? Yüksekten uçmuyor muydun? Ben şimdiye kadar ağaca 
hiç takılmadan uçarken...” “Aslında haklısın,” demiş Antoine. 
“Ben de daha önce hiç ağaca takılmamıştım ama bir keresinde 
de Tunus’ta bir çöle zorunlu iniş yapmıştım. Yani uçağım nere-
deyse düşüyordu ama arıza işaretini görünce güvenli bir şekilde 
inebilmiştim. Bu defa da bir arıza oldu uçağımda, çok eski bir 
uçak ve bir süredir motoruna iyi bakım yapamamıştım.  Bundan 
sonra uçağıma daha iyi bakacağım. Bir daha başıma böyle bir 
kaza gelmesini hiç istemem.” Sonra sözlerine şöyle devam etmiş. 
“Çöle indiğimde de kaybolmuştum, dört gün çölde tek başıma 
yaşamam gerekti ama sonra bedeviler beni buldular ve kurtardı-
lar. Bu kez de çok şanslıyım çünkü iner inmez sizlerle tanıştım. 
Bir çay partisinde, yani limonata ve süt partisinde mis gibi ku-
rabiyelerle karnımı doyuruyorum. Çok da acıkmıştım.” Elindeki 
tarçınlı kurabiyesini limonatasına batırarak yiyen Antoine yeni 
bir ısırık daha alarak sıcacık ve içten bir gülümsemeyle, “Elinize 
sağlık, hepsi çok lezzetli olmuş Mina!” demiş.

Bu sırada elinde bir meşe palamudunu çevirmekte olan Sin-
cap Mincap söze girmiş: “Peki, biz sana nasıl yardımcı olabiliriz? 
Tamir aletlerimiz yok, o kocaman çantalarla buradan yürüyerek 
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gitmen de pek mümkün değil. O çocukların hediyesiz kalmasını 
da istemeyiz.” Arka tarafta, çantaların yanında sarılı duran rulo 
şeklindeki halıyı göstermiş Antoine: “Bedeviler bana bir uçan 
halı hediye etmişlerdi. Hatta o kadar büyük ve sihirli bir halı 
ki; ‘İstersen uçağını bile taşıyabilir!’ demişlerdi. Ama bu halıyı 
uçurmak için söylenmesi gereken sihirli tekerlemeleri aklımda 
tutamadım. Farklı bir dildeki bu kelimeleri akılda tutmak için 
çok çalışmak gerekiyor. Ben de unutmamak için onları not def-
terime yazmıştım ama şimdi de not defterimi bulamıyorum” de-
miş üzüntülü bir şekilde.

Bunu duyan Mina, ağaçta bulduğu defteri hemen sepetinden 
çıkartarak, “Not defterin bu olabilir mi?” diye heyecanla sor-
muş. Defterine kavuşan Antoine, “Harikasın Mina, defterimi 
bulup bana getirdiğin için çok teşekkürler!” demiş. Ardından 
onu kurtaran, karnını doyuran ve eğlenceli zaman geçirmesini 
sağlayan bu küçük gruba dönerek şöyle demiş: “Çok teşekkür-
ler! Sayenizde uzun zamandır geçirmediğim kadar keyifli zaman 
geçirdim. Sizlerle tanışmak çok mutlu etti beni ama artık izni-
nizle yola çıkmalıyım. Mektupları ve hediyeleri bir an önce sa-
hiplerine ulaştırmak istiyorum. Yine de söz veriyorum, ilk fırsat-
ta sizi ziyarete geleceğim!” Antoine ve Kızıl Tilki onlara veda 
etmek için el ve kuyruk salladıktan sonra Antoine defterini aça-
rak sihirli tekerlemeleri sesli bir şekilde okumaya başlamış. Biraz 
sonra bir kuş tüyü kadar hafifmişçesine yükselen uçak, ağacın 
etrafında hızla bir tur atmış ve ardından uzaklara doğru uçup 
gözden kaybolmuş.
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Çok İsimli Mina
Eray Akdağ

Bir varmış, bir yokmuş, eller 
eller üstünde, çocuklar kahka-
ha içinde, büyükler güler yüzle, 
martılar dalgalar üstünde, güzel 
mi güzel bir yaz gününde masa-
lımızın kahramanı Mina, isminin 
anlamını merak edermiş. Mavi gök-
yüzüne derin derin bakarmış. Aslında 
akıllı mı akıllı, güzel mi güzel, cesur mu 
cesur, hatta size bir sır vereyim mi, bence 
şanslı mı şanslı bir kız çocuğuymuş Mina.

Mina yüksek bir dağın ötesindeki geniş 
bir ovada yaşıyormuş. Kocaman, masmavi 
bir gölün yanındaki upuzun ırmağın yu-
karısında yer alan küçük, güzel, sarı bir 
kulübede... Kulübenin kırmızı pencere 
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pervazındaki mor ve beyaz menekşeler o kadar büyükmüş ki, çok 
uzaktan bile fark edilir, pencerenin mavi panjuruna takılı rüzgâr 
çanlarının müziğiyle dans eder gibi görünürlermiş. Kulübenin az 
ilerisindeki yeşil ormanda sincaplarla dolu çok sayıda güzel ağaç 
varmış. Önce daha küçük çalılarla başlayan ormanın içine gir-
dikçe güzel bir çam kokusu başlar ve ardından karşınıza mavi 
çamlar, ladin, diş budak, akasya3 ve hatta Japon elmalarıyla dolu 
harika bir bahçe çıkarmış.

Mina, evini çok sevse de neredeyse evi 
kadar çok sevdiği başka bir yer daha 

varmış. O da ormanın derinliklerin-
de upuzun bir kule gibi yükselen 
sekoya4 ağacındaki baykuş kovu-
ğuymuş. Ama bu baykuş ve ko-
vuğu diğerlerine göre çok farklı 
ve çok özelmiş. Öncelikle bu, 
yaşlı bir sekoya ağacı olduğu için 
çok büyük ve çok geniş gövde-
liymiş. Öyle ki Mina’nın yaşadı-
ğı kulübe gibi yüzlerce kulübeyi 
sanki dallarındaki süslermiş ya 
da elmalarmış gibi rahatlıkla taşı-
yabilirmiş. Bir de bu koca ağacın 

3 Güzel kokulu, salkım şeklinde çiçekleri olan bir ağaç. 
4 Dünyanın en büyük ağaçları olan sekoya ağaçlarının uzunlukları 115 metreyi geçebilmekte 

ve yaz kış yeşil olan bu ağaçlar 3000 yıldan fazla yaşayabilmektedir.
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gövdesini sarmak için tam yüz filin hortumu ve kuyruğunun bir 
çember yapması gerekirmiş. E tabii, ağaç bu kadar büyük olun-
ca, kovuk da kahramanımız Mina’nın odasından bile büyükmüş.

Mina da bu nedenle çok sevdiği arkadaşı Baykuş Bilge Bayan-
kuş’u sık sık ziyarete gider ve onun kovuğunda rahatça oturabi-
lir, hatta ziyarete gelen diğer arkadaşlarıyla birlikte seksek ya da 
saklambaç bile oynayabilirmiş. Oynayabilirmiş oynamasına da 
yine de bu özel yerde en sevdiği şey, Baykuş Bilge Bayankuş’un 
raflar dolusu kitaplarını incelemek, onlarla oyalanmakmış. İşte 
bu yüzden diğer arkadaşları yanında olmadığında bile canı hiç 
sıkılmaz, kitapların resimlerine bakar, okuduğu hikâyelerde ge-
çen olayları zihninde canlandırırmış. 

Neden mi bu defa derin derin mavi gökyüzüne bakarak is-
minin anlamını düşünürken yakaladık küçük Mina’cığı? Çünkü 
Bilge Bayankuş’u son ziyaretinde ondan dinlediği mitoloji kita-
bından o kadar ilginç şeyler duymuş ve öyle ilginç şeyler öğren-
mişti ki şaşırıp kalmıştı öğrendiklerine. Bir yandan çok hoşuna 
gitmiş, onu çok mutlu etmiş duydukları, diğer yandan da biraz 
aklını karıştırmış. Bir isim, bir kelime nasıl bu kadar çok anlama 
gelebilirdi. Ve … ve eğer bir ismin bu kadar çok anlamı varsa, 
bunlardan hangisi isminin tam anlamı olabilirdi?...

İşte Mina, kulübesinin altındaki gölün kenarında bulunan 
Hayal Kayası olarak adlandırdığı büyük beyaz bir taşın üzerinde 
sırt üstü yatarak gökyüzünü izlerken tam da bunları düşünüyor-
muş. Derken birden yanındaki sazların sallanarak hışırdadığını 
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duymuş. Dönüp baktığında ise en iyi arkadaşı Sincap Mincap’ın 
Hayal Kayası’na çıkmak için zıplamaya hazırlandığını görmüş: 
“Merhaba Mina, ne düşünüyorsun böyle bakalım?” diye sormuş. 
“İsmimin anlamını” demiş Mina. İsmimin hangi anlamını daha 
çok sevdiğime karar veremedim henüz.”

“Bu sabah erken kalkıp uzun bir yürüyüş yaptıktan sonra Bay-
kuş Bilge Bayankuş’u ziyarete gitmiştim. Üzerinde çok ilginç re-
simler olan bir kitap okudu bana. Meğer Mina ismi Minerva’nın 
kısaltmasıymış, biliyor muydun? Aslında ismim pek çok farklı 
dilde pek çok farklı anlama geliyormuş. Hatta birçok başka is-
min de kısaltmasıymış meğer. Mesela Wilhelmina, Guillermina 
ve Jasmina. Üstelik bunlar daha başlangıç, pek çok ismin daha 
kısaltmasıymış, Mina! Ayrıca bu uzun isimlerin de ayrı anlam-
ları varmış: Örneğin ‘denizden gelen’, ‘dürüst’, ‘zırh’ ve ‘savaş-
çı’ gibi. Bir de Japonlar farklı şekilde yazarak Minako (美奈子) 
olarak kullanırlarmış, güzel kız çocuğu anlamında. Bunu biraz 
beğendim aslında” demiş. “Ne güzel!” demiş Sincap Mincap. 

“Baykuş Bilge Bayankuş’un anlattığına göre dünyada yirmi-
nin üzerinde dilde anlamı olan bir kelimeymiş Mina, pek çok 
ülkede insanlar bu sesleri kullanıyormuş. Birisinde anlamı gök-
yüzüymüş, özellikle bunu çok beğendim. Bir diğerinde ise liman, 
gümüş ya da barış, bir diğerinde iskele, hatta papatya. Şimdi 
hatırlayamadığım daha pek çok anlamı varmış. Sevgi anlamı-
na da geliyormuş, billur anlamına da. Bu kelimeyi yeni öğren-
dim. Billur kelimesi de cam, duru ya da temiz ve akıcı anlamına 



geliyormuş. Ben sordukça Baykuş Bilge Bayankuş anlattı da an-
lattı” diye devam etmiş Mina. 

“Aaa, çok ilginç. Ne kadar çok anlamı varmış senin isminin” 
demiş Sincap Mincap. “Şimdi ben de çok merak ettim kendi 
ismimin anlamını. Acaba Mincap ne demek?” “Ben de bilmi-
yorum Mincap’ın anlamını, ama senin çok güzel bir ismin var: 
Sincap Mincap! Hem söylemesi de çok keyifli” demiş Mina, 
“Üstelik anlamını bilmiyorsan kendin bir anlam bulabilirsin.”

“Haklısın” demiş Sincap Mincap gülerek, “Ben de hep çok 
sevmişimdir ismimi!” “Aslında belki de söylediğin gibi herhangi 
bir ismin anlamının çok da önemi yok. Önemli olan ne olmak 
istediğimiz, kendimiz hakkında ne düşündüğümüz ve ne hisset-
tiğimiz.”

Bu sözlerin ardından hızla ayağa 
kalkan Mina bir yandan oyuncu bir 
tavırla kahkahalar içerisinde gü-
lerken diğer yandan da Sincap 
Mincap’a dokunup koşma-
ya başlamış. Şaşkınlıkla o da 
ayağa kalkan Sincap Mincap, 
arkadaşı uzaklaşırken şunları 
duymuş: “Tabii daha da önem-
lisi birlikte mavi gökyüzü ve 

Bu sözlerin ardından hızla ayağa 
kalkan Mina bir yandan oyuncu bir 
tavırla kahkahalar içerisinde gü-
lerken diğer yandan da Sincap 
Mincap’a dokunup koşma-
ya başlamış. Şaşkınlıkla o da 
ayağa kalkan Sincap Mincap, 
arkadaşı uzaklaşırken şunları 
duymuş: “Tabii daha da önem-
lisi birlikte mavi gökyüzü ve 
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güneşin altında zamanımızı güzel geçirmek. Madem en sevdiğim 
arkadaşım yanımda, neden elim sende oynamıyoruz ki. Şu anda 
seninle oyun oynamaktan ve biraz koşmaktan daha keyifli bir 
şey düşünemiyorum.”

Sincap Mincap da kahkahalar atarak arkadaşını takip eder-
ken biraz uzaktaki huş ağacından hafif kanat sesleri duyulmuş. 
Ağacın gölgeleri arasından süzülerek çıkan Baykuş Bilge Ba-
yankuş bir dala konmuş ve gülümseyerek koşup oynayan arka-
daşlarını bir süre izlemiş. Daha sonra gözleri gururla parlarken 
kendinden memnun bir şekilde yeniden havalanarak sekoya 
ağacındaki yuvasına doğru uçmaya başlamış. Daha şimdiden bir 
sonraki ziyaretinde küçük öğrencilerine neler anlatacağını dü-
şünüyormuş.
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Kerem ve Sihirl i Baykuş
Fatma Emirza Adıgüzel

Bir varmış bir yokmuş, çok uzak ülkelerin birinde Kerem 
adında bir çocuk yaşarmış. Kerem on yaşındaymış, yeşil gözleri, 
kahverengi saçları varmış. Kerem okuldan eve döndükten sonra 
ödevlerini yapar, boş zamanlarında da bilgisayar oyunları oynar 
ya da televizyonda çizgi film izlermiş. Bazen de büyük bahçele-
rindeki tavşanları beslermiş. 

Günler günleri kovalamış ve yılbaşı gecesi gelmiş. Dışarıda 
kar yağıyor, bahçede geyikler ve tavşanlar dolaşıyormuş. Kerem 
de heyecanla kendisine alınan yeni yıl hediyelerini açmaya baş-
lamış. Hediyeleri, çok istediği oyuncak bir itfaiye arabası, oyun-
cak bir kaplan ve büyük dedesinin aldığı bir kitapmış. Kaplanı 
yatağının başucuna yerleştirmiş, kitabı masasının üzerine bırak-
mış ve oyuncak arabasıyla oynamaya başlamış 

Aradan günler geçmiş, Kerem bir gün odasında yine bilgi-
sayar oyunu oynuyormuş, dışarıda ise fırtına varmış. Rüzgâr o 
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kadar kuvvetli esiyormuş ki elektrikler kesilmiş. Kerem çok 
üzülmüş. Odasından salona gelmiş, anne ve babası şöminenin 
başında hem kitap okuyor hem de sohbet ediyorlarmış. “Çok 
sıkılıyorum” diye geçirmiş içinden ve odasına dönmüş. Oyun-
caklarıyla oynamış, dışarıya bakmış, kargaları izlemiş, sıkıntıdan 
patlamak üzereyken masanın üzerine bıraktığı kitabı görmüş ve 
incelemeye başlamış.

Kitabın kapağında yaşlı bir baykuş resmi varmış, kitabın ismi 
de “Sihirli Baykuş”muş. “Sonra bakarım” diye düşünerek kapağı 
altta kalacak şekilde kitabı masasının üzerine koymuş ve hemen 
ardından bir ses duymuş: “Hey çocuk! Göremiyorum, beni ters 
çevir.” Kerem’in gözleri faltaşı gibi açılmış; ses kitaptan geliyor-
muş. Hemen kitabı ters çevirmiş ve kendisine gülümseyen Yaşlı 
Baykuş’u görmüş. Büyülenmiş bir şekilde ona; “Sen, sen konu-
şabiliyor musun?” demiş. 

“Evet,” demiş Yaşlı Baykuş. Ben konuşabiliyorum ve bu da 
büyülü bir kitap. Okuduğun sayfalardaki her şeyi görürsün, ya-
şarsın, hissedersin, tadarsın. İstersen bir kez dene.”



8 1 

Kerem çok şaşkınmış ve merakla kitabı okumaya başlamış. 
İlk sayfada bir dinozorun hikâyesi varmış ve kendisini bir anda 
dinozorların yanında bulmuş, diğer sayfada bir çikolata şelalesi 
anlatılıyormuş ve Kerem çikolatanın tadını almış. Başka bir say-
fada uçan, pembe bir filin hikâyesi varmış, Kerem filin üstüne 
binip, uçmuş.

Kerem artık okuldan sonra heyecanla eve geliyor ve sihirli 
kitabını okuyormuş. Kitabı okudukça görmediği ülkelere gitmiş, 
kral olmuş, süper kahraman olmuş, görünmez olmuş, zürafalarla 
yarışmış, gökkuşağının içinden geçmiş, kedilerle konuşmuş…  

Günlerden bir gün kitabın son sayfasını okumaya başlamış. 
Son sayfada Yaşlı Baykuş’un gülümseyen başka bir resmi var-
mış ve şunlar yazıyormuş: “Kerem, bu kitabı okudun ve bitir-
din, artık kitaplara daha çok vakit ayırmaya  başladın. Aslında 
sihir sadece bu kitapta değil, tüm kitaplarda. Okumaya devam 
et, ben her kitapta senin yanında olacağım, hoşça kal. Dostun. 
Yaşlı Baykuş…”

Kerem, “Sihirli Baykuş” kitabını kitaplığına yerleştirmiş, ar-
dından okumak için yeni bir kitap seçmiş ve hayallere doğru 
yeni bir yolculuğa çıkmış.
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Dori ve Asası
Fatma Emirza Adıgüzel

Bir varmış bir yokmuş. Buzlar Ülkesi’nde, yedi yaşında, Dori 
isminde akıllı mı akıllı, meraklı mı meraklı bir kız varmış. Saçları 
upuzun ve kızıl renkteymiş, yüzünde çilleri varmış. 

Dori bir gün ülkenin sonundaki ormanı görmek istemiş. Çok 
sevdiği, kırmızı yünlü pelerinini giymiş. Tek boynuzlu uçan atı 
Pegasus’un üzerine binerek yolculuğa çıkmış. Bulutların üze-
rinden uçmuşlar ve güneş batarken ormana varmışlar. Pegasus 
otlanırken Dori de etrafta dolaşmaya başlamış. Koca bir ağacı 
incelerken orada bir peri ile karşılaşmış. Dori şaşkınlıkla bakmış 
periye. Peri, “Merhaba Dori, anneni çok severim, bana zor za-
manlarımda yardımcı olmuştu. Madem seninle tanıştık, bu da 
benden sana hediye olsun” demiş ve Dori’ye bir asa vermiş. Bu 
asa ile Dori istediği yere gidebilirmiş ya da isteği bir şeyi başka 
bir şeye dönüştürebilirmiş. Asasını yere vurarak gitmek istediği 
yeri ya da istediği şeyi üç kere söylemesi yeterliymiş.
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Dori, Peri’ye veda etmiş ve “Ej-
derhalar Ülkesi, Ejderhalar Ülkesi, 
Ejderhalar Ülkesi!” diye bağırmış, 
asasıyla yere vurarak. Bir anda ken-

disini Ejderhalar Ülkesi’nde, kayalık-
lı bir tepede bulmuş. Dori’yi gören ejder-

halar merakla etrafını sarıvermiş. Mavi, kırmızı, 
sarı, beyaz ve siyah renkli, sayıları ona yakın ejderha 
varmış. Hatta beyaz olan bir tanesinin üzerinde siyah 

noktalar varmış. “Uzaktan görsem onu zebra zanne-
debilirdim, olsa olsa adı Noktalı Ejderha olurdu” diye 
düşünmüş. Başta korkmuş ama sonra onlardan kork-
masına gerek olmadığını anlamış. Onlar da merakla 

Dori’ye bakıyorlarmış sadece.

Ejderhaların yanından geçerek yürümeye başlamış. Yü-
rümüş, yürümüş karşısına bir şato çıkmış. Kapıyı çalmış ve 
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beklemiş. Biraz sonra şatonun kapısı açılmış ve bir prenses gör-
müş. Karşısındaki prenses tıpkı Pamuk Prenses gibi çok güzel-
miş. Upuzun saçları, altın renkli bir de elbisesi varmış.

Güzel prenses gülümsemiş ve bir fincan sıcak çikolata içmesi 
için onu içeriye davet etmiş. “Seni gördüğüme çok sevindim, 
uzun zamandır hiç ziyaretçim olmadı” demiş. Prenses zili çalmış 
ve bir ejderha girmiş içeri. Prenses, “Konuğumuza sıcak çikolata 
ve kurabiye ikram edelim” demiş ejderhaya. Dori çok şaşırmış, 
ejderhayı görünce. Ejderha, “Seve seve…” demiş ve mutfaktan 
süt ve kurabiye getirmiş.

Dori sütünü içip kurabiyesini yerken dışarıda fırtına çıkmış. 
Ardından sesi taaa denizler ülkesinden duyulabilecek kadar şid-
detli bir şimşek çakmış. Aniden salonun ortasında bir canavar 
belirmiş. Canavar uzun mu uzun boylu, iri cüsseli bir devmiş. 
Anlaşılmayan kelimeler çıkararak elini, kolunu havaya kaldıra-
rak bağırıp duruyormuş. 

Dori asasını almış. “Tavşan, tavşan, tavşan!” diye bağırmış, 
asasını yere vurarak. Dev birden kaybolmuş ve zıp zıp zıplayan 
şirin, sevimli bir tavşan çıkmış ortaya, ağzında da havucuyla.

Dori korku ve heyecanla salonda koşturmaya başlamış. “Be-
nim eve dönmem lazım” diyormuş. Sonra prensesin masasının 
üzerinde duran kar küresini görmüş. Kar küresinin içinde ya-
şadığı Buzlar Ülkesi’nin minyatürü varmış. Hemen asasını yere 
vurarak, “Kar küresi, kar küresi, kar küresi…” demiş ve kendini 
bir anda kar küresinin içinde bulmuş. 



85 

Kar küresinin içindeyken çam ağacından düşen bir kar tane-
sine binmiş ve asasına vurarak evine dönmeyi dilemiş. Kendini 
bir anda uçan atı Pegasus’u bıraktığı ormanda bulmuş. Kucağın-
da Tavşan, tavşanın ağzında havucu ve yanında Noktalı Ejder-
ha’yla beraber. Koşmuş ve Pegasus’a sarılmış. Tavşanı kucağına 
alıp Pegasus’a binmiş. Pegasus ve Noktalı Ejderha uçarak hep 
birlikte şatoya dönmüşler.

O günden sonra tavşanı, ejderhası ve atıyla birlikte sonsuza 
dek mutlu bir şekilde yaşamışlar. Gökten üç elma da bu masalı 
dinleyenlerin başına düşmüş.
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Beyaz Karga ve Dostları
Fatma Emirza Adıgüzel

Bir varmış, bir yokmuş, çok uzaklarda küçük bir ormanda, 
Beyaz Karga adında çok meraklı bir karga yaşarmış. Bembeyaz 
parlak tüylerinin yanı sıra arkadaşlarından daha hızlı olan Beyaz 
Karga’nın en sevdiği şey cevizmiş. Bir de ormanın yakınlarındaki 
evlerin balkonlarından çamaşır mandallarını toplamayı çok se-
vermiş. Hatta çok sevdiği arkadaşları Köpüş ve Tosbacık ile böyle 
bir günde tanışmış. Size tanıştıkları günü anlatmamı ister misiniz?

Bir Sibirya kurdu olan Köpüş ile su kaplumbağası olan Tosba-
cık aynı evde yaşıyorlarmış. Bir gün Tosbacık balkondaki akvaryu-
munda güneşleniyor, Köpüş de yerde, yumuşacık minderinin üze-
rinde uyukluyormuş. Balkon, neredeyse bir oda büyüklüğündeymiş 
ve bazı ağaçların dalları balkona değiyormuş. Balkon demirlerinin 
kenarlarında saksılarda çeşit çeşit çiçekler varmış. Beyaz Karga da 
yükseklerde uçarken yorulmuş ve balkonun oradaki büyük çam 
ağacına dinlenmeye gelmiş. “Keşke bir uçan halım olsaydı, böy-
lece yorgun olsam da istediğim yere rahatça gidebilirdim, hem de 

B
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uyuyarak bile…” diye düşünmüş. Konduğu yüksek daldan etrafa 
bakarken balkonlara da bakmaya başlamış. Bir balkonda vanti-
latör görmüş, “Ne garip bir şey bu” diye geçirmiş içinden, sonra 
diğer balkona bakarken dikkatini yeşil bir şeyler çekmiş. Bu bir 
mandal olabilir miymiş acaba? Merakla uçup balkonun demirine 
konmuş ve gördüğü şey onu hayal kırıklığına uğratmış. Mandal 
sandığı şey, ters dönmüş bir şekilde, ayakları yukarıda güneşlenen 
yeşil su kaplumbağasıymış meğer. Hayretle onu izlerken bir köpe-
ğin de ona baktığını görmüş ve ilk tanışmaları bu şekilde olmuş.

O günden sonra her gün görüşmeye başlamışlar, saatlerce 
sohbet ediyorlarmış. Beyaz Karga onlara gördüğü dağları, tepe-
leri, gölleri, diğer hayvanları anlatıyormuş. Tosbacık hayallerini, 
ev halkının yaptıklarını, Köpüş de sahibiyle yaşadıklarını, bah-
çede kovaladığı kuşları, kelebekleri anlatıyormuş.  

Yine bir gün Tosbacık ev halkının yaptıklarını anlatırken, 
herkesin çok heyecanlı olduğunu çünkü hafta sonu çok önemli 
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bir misafiri ağırlayacaklarını söylemiş. Köpüş pek umursamıyor-
muş; çünkü tek istediği bahçeye çıkıp bir oraya bir buraya koştu-
rup kelebek kovalamakmış sadece. Misafir geleceğini duyunca 
Beyaz Karga merak etmiş hemen, ne de olsa meraklı bir kargay-
mış o. “Misafir kim?” diye sormuş Beyaz Karga.

Tosbacık da, “Adı neydi, neydi? Hımm hatırladım, Jules Ver-
ne” demiş. 

“Ohhh…” demiş Beyaz Karga, gözlerini kocaman açarak, 
“Jules Verne mi dedin? En sevdiğim yazardır. Lütfen, lütfen beni 
de tanıştırın; söz size dünyanın en güzel, en lezzetli cevizleri geti-
receğim,” demiş. Tosbacık ve Köpüş de “Tamam dostum, merak 
etme” demişler.

Beyaz Karga, heyecanla hafta sonunu beklemiş ve buluşma 
saati gelir gelmez hemen ormandan balkona uçmuş. Balkonda 
arkadaşları ve tanımadığı biri daha varmış. Arkadaşları onu ta-
nıştırmışlar. Evet, onun en sevdiği yazarmış ve heyecanla soru-
lar sormaya başlamış. “Sakin ol” demiş en sevdiği yazar, “Çok 
vaktim var, ne istersen sorabilirsin. Bana şimdiye kadar soru so-
ran bir karga olmamıştı ne de olsa” diye eklemiş gülümseyerek.

88
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 Beyaz Karga başlamış sorularını sormaya: “Bayım, en sevdi-
ğim kitaplarınız: Aya Yolculuk, Denizler Altında 20.000 Fersah 
ve Seksen Günde Devr-i Alem. Gerçekten aya gittiniz mi?” 

“Hayır, gitmedim ama gitmeyi çok isterdim. Ben bu kitabı 
yazarken henüz aya gidilmemişti. Çocukken geceleri aya bakar-
dım ve ayın beni hep takip ettiğini düşünürdüm. Ayda olmayı 
çok isterdim. Hatta geçen gün eski bir defterimi buldum, oraya 
da yazmışım bunu” demiş ünlü yazar.

Beyaz Karga sormaya devam etmiş: “Bunlar gerçek değilse, 
nasıl yazabildiniz?” 

Yazar cevaplamış: “Yazdıklarımın gerçek olmasına gerek yok 
ki, hayal ettiklerimi; hayalimde gördüğüm yerleri, insanları, hay-
vanları da yazabilirim. Denizlerin altına inebilirim, dünyanın et-
rafını gezebilirim, benim bu yazdıklarıma bilim kurgu deniyor.”

Hava kararmış, yıldızlar gökyüzünde belirmiş. Beyaz Karga 
sormaya devam etmiş, etmiş… Soruları bitmiyormuş ama bak-
mış ki akşam olmuş, üzülerek soru sormayı bırakmış. Veda vakti 
gelmiş. Ünlü yazar, “Seninle tanıştığıma çok sevindim. Sen çok 
akıllı ve meraklı bir kargasın, bundan sonra seni ve arkadaşları-
nı sık sık görmeye geleceğim, bu arada sormak istediğin sorular 
olursa bana mektup yazabilirsin’’ demiş. Beyaz Karga bu sözle-
ri duyunca çok mutlu olmuş. Vedalaşmışlar. Ünlü yazar evine 
dönmek için oradan ayrılmış. Beyaz Karga, yazarla tanıştırdık-
ları için arkadaşlarına sarılmış ve gelirken yanında getirdiği ce-
vizleri onlara vermiş. Sonra da ormana doğru uçmuş. Nasıl olsa 
ertesi gün yine arkadaşlarının yanına gelecekmiş. 
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Pembe Kurbağa
Fırat Akkemik

Çooook uzaklarda çiçekleri hiç solmayan bir köy varmış. 
Günlerden bir gün bu köye yaşlı bir adam gelmiş. Köylüler, bu 
yaşlı adamı sırayla evlerinde misafir etmeye başlamışlar. Yaşlı 

adam da her akşam misafir olduğu evin çocukla-
rına masallar anlatıyormuş. Bir süre sonra 

yaşlı adamın masaları o kadar ünlenmiş 
ki, çocuklar her gün bu masalları dinle-
mek için, “Masalcı dede bize de gelsin” 
demeye başlamışlar. 

Köydeki çocuklardan biri olan 
Doğa, arkadaşlarına, “Yaşlı dedenin 

masallarını siz de benim gibi her akşam 
dinlemek ister misiniz? O zaman akşamla-

rı köy meydanında toplansak, masalcı dede 
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bize masallar anlatsa, biz de dinlesek…” demiş. Ço-
cuklar “E-veeet! çok isteriz” demişler. 

Vee çocukların Masalcı Dedesi olan bu yaşlı 
adam, her akşam köy meydanındaki ateşin etrafın-
da dizilen çocuklara masallar anlatmaya başlamış. 
Yine böyle bir akşam, Masalcı Dede yeni masalını 
anlatmaya başlamış. 

* * *

Yemyeşil ağaçlarla çevrili, kıvrıla kıvrıla akan 
derede, rengi pembe olan bir kurbağa yaşardı. Di-
ğer kurbağalar, bu kurbağayla oynamak istemez, bir 
de rengi yüzünden onunla alay ederlerdi. Bu pembe 
kurbağa çok ama çok yalnızdı. 

Bir gün Pembe Kurbağa tüm çimenleri yemeye 
karar verdi. Çünkü böylece renginin yeşile döne-
ceğine inanmıştı. Ve gerçekten de rengi yeşil oldu! 
Ama, çimenlerin hepsini yediği için köydeki diğer 
hayvanlar yiyecek çimen bulamaz oldular.

Çocuklar heyecanla hikâyeyi dinlerken kimi üzü-
lüp, “Aaa, hayvanlar aç kalacak!”, kimi “Kurbağa 
nasıl da yeşil oldu?” kimi de, “Neden kimse onunla 
oynamıyor ki? Yazııık…” diye kendi aralarında ko-
nuşmaya başladılar. Masalcı Dede çocukların gözü-
nün içine bakarak, “Söyleyin bakalım, kim Pembe 
Kurbağa’nın köyüne gitmek ister?” diye sormuş. 
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Doğa, içten içe o köye gitmeyi çok istemiş ve birden, “Masal-
cı Dede, Masalcı Dede, ben gitmeyi çok isterim” deyivermiş. Di-
ğer çocuklardan da “Ben de, ben de...” sesleri gelirken gitmeye 
ilk cesaret eden Doğa, “Evet, evet… Ben giderim” demiş tekrar 
istekle. Masalcı Dede, Doğa’yı yanına çağırmış, “Doğa, şimdi bu 
masala girecek ve kendi maceranı yaşayacaksın. Biz de gözleri-
mizi kapatacağız ve seni heyecanla izleyeceğiz” demiş yumuşa-
cık sesiyle. Herkes merakla Masalcı Dede’nin söyleyeceklerini 
kaçırmamak için dikkat kesilmiş. Doğa, “Nasıl gireceğim peki 
masala?” diye kalbi çarparak sormuş. Masalcı Dede, “Gözlerini 
kapatarak Doğa” diye yanıtlamış.

“Haydi bakalım, herkes hazır mı?” diye seslenmiş Masalcı 
Dede. Çocuklardan “Eveeeeeet!” cevabını alınca, tüm çocuk-

lardan gözlerini kapatmalarını istemiş. Doğa da göz-
lerini kapatmış. Veeeee… Kendini birdenbire 

Pembe Kurbağa’nın yanında buluvermiş.

* * *

Doğa, “Merhaba” dediğinde çok mutlu 
oldu Pembe Kurbağa. Uzun zamandır ya-
nına gelen ve onunla konuşan kimsecik-
ler olmamıştı. Ne güzel bir sesi vardı bu 
kızın. O da hemen, “Merhaba, ben Pembe 
Kurbağa” dedi. Pembe Kurbağa ve Doğa, 
bir limon ağacının altına oturup uzun 

uzun konuştular. Pembe Kurbağa, adının 
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neden pembe, renginin de nasıl yeşile döndüğünü, 
çimenleri yediği için diğer hayvanların aç kaldığını 
ve sonunda da köy halkının ona kızgın olduğunu bir 
bir anlattı.  

Tam o sırada ağaçtan bir limon düşüverdi. Doğa, 
“Aaa, limon… Çok severim ben limonu. Sen hiç 
limon yedin mi?” diye sordu Pembe Kurbağa’ya. 
Pembe Kurbağa, “O çok ekşi bir şey değil mi? Hep 
öyle olduğunu duydum, hiç tadına bakmadım” dedi. 
Doğa hemen limonun ucundan ısırdı, yüzünü ekşi-
terek, “Evet, biraz ekşi ama yine de tadına bakma-
lısın” diyerek ağzını açan kurbağanın ağzına birkaç 
damla limon suyu damlattı. 

Pembe Kurbağa, “Aaaa! Bu da ne? Ekşiiii!” diye-
rek yüzünü buruşturdu ve ikisi de çılgınca gülmeye 
başladılar. Gözlerinden yaşlar gele gele karınlarını 
tuta tuta güldüler. Gülmek ikisine de çok iyi geldi. 
Sonra limondan biraz daha alıp yine çılgınca gülme-
ye başladılar. Sonra bir kez daha… Artık gülmekten 
iyice yorulduklarında Doğa, “Ne yapacağımızı bili-
yorum” diyerek elindeki limonu gösterdi ve sevinç-
le ayağa fırladı. “Benim yaşadığım köye masalcı bir 
dede gelmişti. Güldüren limonun masalını dinlemiş-
tim. Ne kadar şanslıyız ki limon yanı başımıza düş-
tü. Bu limon kızgın köy halkına iyi gelecek, çünkü 
gülmek herkese iyi gelir” dedi. Pembe Kurbağa çok 
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mutlu olmuştu. Doğa ile hemen toplayabildikleri kadar limonu 
toplayıp köyün yolunu tuttular. 

Çimensiz toprak yolda yürürlerken, Pembe Kurbağa, “Çi-
menler bir an önce çıkar umarım” diye düşündü. Köye vardık-
larında hava kararmak üzereydi. Köylüler evlerine çekilmişler, 
etrafı ekmek ve yemek kokuları sarmaya başlamıştı. Bu limon-
ları köylülere yedirebilmek için Doğa ve Pembe Kurbağa’nın bir 
yol bulmaları gerekiyordu. Doğa’nın aklına köylülerin her gün 
evlerine su alıp götürdükleri su kuyusu geldi. Hemen Pembe 
Kurbağa’ya seslenerek, “Pembe Kurbağa! Bu limonları sıkıp su 
kuyusuna dökelim mi? Böylece köylüler suyu limonlu içer” dedi 
gülerek. 

Limonları son damlalarına kadar su kuyusunun içine sıktı-
lar. O kadar yorulmuşlardı ki, oturdukları yerde uyuyakaldılar. 
Sabah kahkaha sesleriyle uyandılar. Pembe Kurbağa ve Doğa 
sevinçle birbirlerine baktılar. Başarmışlardı! Köylülerin keyfi 
yerindeyken Pembe Kurbağa’yı dinlemeleri ve anlamaları daha 
da kolaylaşacaktı. “Haydi!” dedi Doğa, “Merak etme! İşe yara-
yacak.” 

Pembe Kurbağa, yüksekçe bir yere çıktığı sırada, meydandaki 
köylüler kahkahalarla gülmeye devam ediyordu. Pembe Kurba-
ğa’yı görenler meraklı gözlerle onu izliyordu. Nihayet bir sessiz-
lik olunca Pembe Kurbağa konuşmaya başladı. 

“Merhaba, ben Pembe Kurbağa, bakmayın şimdi yeşil ol-
duğuma. Daha önce rengim pembeydi ve kimse benimle 



95 

oynamıyordu. Kendimi çok yalnız hissediyordum. Diğer kurba-
ğalar gibi rengim yeşil olursa, yalnız kalmam diye düşündüm. 
Çimenleri de bu yüzden yedim. Onları yerken hayvanlara ve size 
zarar vereceğimi hiç düşünmemiştim. Çok özür dilerim” dedi. 

Köylüler, Pembe Kurbağa’yı dikkatle dinlediler ve onu an-
ladılar. Hem çimenler de yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı bile. 
Böylece herkesin keyfi yerine gelmişti. Bir süre sonra köyde her 
şey eskisi gibi olurken, Pembe Kurbağa da arkadaşlarıyla oyun-
lar oynuyordu. Doğa’nın sayesinde neşelenen köylüler ve Pembe 
Kurbağa, Doğa’ya teşekkür etmek için, köylerinin hiç solmayan 
çiçeklerinden bir taç yapıp ona hediye ettiler.

* * *

Doğa ve çocuklar gözlerini açtığında kendilerini ateşin etra-
fındaki masal çemberinde bulmuşlar. Doğa’nın başındaki çiçekli 
taç da duruyordu. Masalı çok seven çocukların coşkulu alkışları 
gecenin sessizliğinde yankılanmış ve taaaa Pembe Kurbağa’nın 
köyüne kadar ulaşmış. 

taç da duruyordu. Masalı çok seven çocukların coşkulu alkışları 
gecenin sessizliğinde yankılanmış ve taaaa Pembe Kurbağa’nın 



Üç Sihirl i Şey
Fırat Akkemik

Upuzun ve geniş gövdeli ağaçlarla kaplı kocaman bir orman 
kenarındaki kasabada, Duru adında küçük bir kız yaşarmış. 
Günlerden bir gün Duru, sepetini alarak ormana meyve topla-
maya gitmiş. Bir de ne görsün! Ağaçların hiçbirinde meyve yok! 

Duru, “Bu meyveleri benden önce birileri mi topladı aca-
ba?” diye düşünerek sağa sola bakmış, yürümüş, dolaşmış ama 

UU



kimseleri görememiş. Yorulunca biraz dinlenmek için gövdesi 
kocaman olan bir ağaca sırtını yaslayarak oturmuş. Tam o sıra-
da, çalıların arasındaki hışırtıyı duymuş ve bir kaplumbağanın 
önündeki yaprakları iştahla yediğini fark etmiş. 

Duru, “Hah! Ormanda neler olduğunu belki kaplumbağa bi-
liyordur” diye düşünerek usulca “Heeey Kaplumbağa, ormanda 
hiç meyve kalmamış, meyveleri kim topladı biliyor musun?” diye 
sormuş. Kaplumbağa, “Hayır, bilmiyorum” demiş. Duru ve Kap-
lumbağa meyvelere ne olduğunu merak etmişler ve birlikte araş-
tırmaya karar vermişler. Biraz yürüdükten sonra Duru, “Acaba 
yarın devam etsek olur mu?” diye sormuş. 

Kaplumbağa, çok görmüş geçirmiş ve de çok tecrübeliymiş. 
Duru’nun uykusuz ve yorgun olduğunu hemen anlamış; “Ta-
mam, yarın devam edelim. Ama sen de akşam erken yatmayı 
unutma sakın” demiş. 

Duru, elindeki boş sepetle meyveleri düşüne düşüne, yorgun 
argın eve gelmiş. O akşam iştahla yemeğini yerken ailesine Kap-
lumbağa’dan bahsetmiş. Fazla geç olmadan da anne babasına iyi 
geceler öpücüğü verip yatmaya gitmiş.

Ertesi sabah erkenden uyanan Duru, kahvaltısını etmiş ve 
Kağlumbağa ile buluşmak üzere, kolunda sepetiyle ormanın yo-
lunu tutmuş. Üzerinde üç kuş yuvası ve kocaman dalları olan 
ağacı bulup Kaplumbağa’yı beklemeye başlamış. Bir süre sonra 
uzaktan Kaplumbağa görünmüş. “Kaplumbağa, seni sepetimde 
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taşımama ne dersin, hem böylece daha hızlı gidebiliriz” demiş 
Duru.

Kaplumbağa, “Çok iyi bir fikir!” deyince Duru onu sepetine 
almış ve birlikte yürümeye başlamışlar. Yol boyunca orman mey-
velerini kimin toplayıp bitirmiş olabileceğini tartışıp durmuşlar. 
“Olsa olsa bir canavar olmalı” diye düşünmüşler ikisi de. 

Birlikte yürürken, yolda rastladıkları tüm çiçeklere, kuşlara, 
“Meyveleri kim topladı, biliyor musunuz?” diye sormuşlar ama 
ne gören varmış ne de duyan. Duru’nun bacakları iyice ağrı-
maya başlamış, kolları da artık sepeti güçlükle taşıyormuş. Du-
ru’nun yine yorulduğunu fark eden Kaplumbağa, “Aaaa! Bak 
sen yine çabuk yoruldun! İyi uyumadın mı yoksa?” diye sormuş. 

Duru, “Erkenden yattım, kahvaltımı da güzelce yaptım” de-
miş. “O zamaaaan” demiş Kaplumbağa. Belki de yeterince spor 
yapmadığın için güçsüzsün. Spor yapmış olsaydın kolların da 
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bacakların da çok güçlü olurlardı, bu kadar çabuk yo-
rulmazdın” demiş. Sonra eklemiş, “Uyku, sağlıklı bes-
lenme ve spor üçlüsünün sihrini sen de çok yakında 
göreceksin.”

* * *

Duru, eve vardığında kendini çok yorgun hissedi-
yormuş, “İyi ki bugün sepetimde meyve yok. Yoksa na-
sıl taşıyacaktım?” diye düşünmüş. Akşam yemeğinde 
annesi ve babasına, olanı biteni ve çabuk yorulduğu 
için bir türlü canavarı bulamadıklarını anlatmış. Or-
mandaki bu yürüyüşler  iştahını yerine getirmiş, Duru  
tabağındakileri silip süpürmüş. Hatta babası, sabah 
gücünü toplaması için de ona yine harika bir kahvaltı 
hazırlayacağına, annesi de spor hareketleri gösterece-
ğine söz vermiş. 

Duru, ertesi sabah odasının camından giren güneş 
ışığı, nefis bahar kokuları ve kuş sesleriyle uyanmış. 
Camını açıp mis gibi orman havasını içine çekmiş. Bu-
gün kendisini çok daha zinde hissediyormuş. “Bugün o 
canavarı bulacağımıza eminim” demiş kendi kendine. 
Şu kısacık zamanda bile gücü, kuvveti ve hatta neşesi 
artmış Duru’nun. Koşar adım annesinin yanına gider-
ken, “Galiba bu üç sihirli şey gerçekten sihirli” diye 
düşünüyormuş. Annesiyle birlikte egzersiz yapmışlar. 
Duru, “Ne kadar da kolaymış, hem de çok eğlenceli” 
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Duru, eve vardığında kendini çok yorgun hissedi-
yormuş, “İyi ki bugün sepetimde meyve yok. Yoksa na-
sıl taşıyacaktım?” diye düşünmüş. Akşam yemeğinde 
annesi ve babasına, olanı biteni ve çabuk yorulduğu 
için bir türlü canavarı bulamadıklarını anlatmış. Or-
mandaki bu yürüyüşler  iştahını yerine getirmiş, Duru  
tabağındakileri silip süpürmüş. Hatta babası, sabah 
gücünü toplaması için de ona yine harika bir kahvaltı gücünü toplaması için de ona yine harika bir kahvaltı 
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demiş annesine. Egzersiz sonrasında büyük bir iştahla babasının 
hazırladığı kahvaltıyı bitirmiş ve yine sepetini alarak, koşar adım 
ormanın yolunu tutmuş. 

Ormanda Kaplumbağa onu bekliyormuş. Kaplumbağa’yı yine 
sepetine yerleştirmiş. Kaplumbağa, “Bugün çok iyi görünüyor-
sun küçük kız, enerjin de yerinde” diyerek göz kırpmış Duru’ya. 

Duru, “Eveeet çok yerinde. Söylediklerinizi yaptım ve kendi-
mi çok iyi hissediyorum” demiş. Birlikte yine ormanın içinde yü-
rümeye başlamışlar. Hem sohbet ediyor, hem de karşılaştıkları-
na canavarı soruyorlarmış. Her yer tam da Duru’nun sevdiği gibi 
rengârenkmiş, İşte tam o sırada, yerde incecik bir ip dikkatini 
çekmiş. İpi takip etmişler… Veeee bir ipek böceğinin, topladı-
ğı meyveleri yediğini görmüşler. “Canavar dediğimiz bu minicik 
ipek böceği mi acaba?” diye düşünen Duru, İpek Böceği’ne yak-

laşmış. “Merhaba İpek Böceği! Ormanın bütün 
meyvelerini sen mi toplamışsın?” demiş. 

İpek Böceği de, “Eveeeet! Rengârenk 
ipler yapmak için meyvelere ihtiyacım 
vardı da! Ondan” demiş. Kaplumbağa 
da, “Meyveleri ye, renkli iplikler de 
yap, ama baksana! Meyveler sana faz-
la gelmiş ve çoğu da çürümüş” demiş. 

Duru ve Kaplumbağa, İpek Bö-
ceği’ne, kimsenin meyve bulamadı-
ğından, ormandaki bazı canlıların aç 
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kaldığından ve ağaçların da bir süredir meyve verme-
diğinden bahsetmiş. İpek Böceği hiç böyle düşünme-
miş. Üzüntüyle, “Hadi bir şeyler yapalım, meyve ağaç-
larının yeniden meyve vermesini sağlayalım” demiş. 

Hep birlikte ne yapsak diye düşünürlerken Duru 
heyecanla Kaplumbağa ve İpek Böceği’ne dönmüş, 
“Ben size fazla gelen meyveleri orman hayvanları için 
dağıtabilirim. Ağaçlar yeniden meyve vermeye baş-
ladığında da, topladığım meyvelerden size getiririm. 
Olur mu?” demiş. İpek Böceği, “Harika olur! Harika! 
Hem herkes meyve yiyebilir, hem de ben renkli ipler 
yapmaya devam edebilirim” demiş sevinçle. 

* * *

Duru, meyveleri orman hayvanlarına da-
ğıtmış o gün. Meyvelerinin ziyan olmadığı-
nı gören ağaçlar yeniden meyve vermeye, 
orman da yeniden canlanmaya başlamış. 
Duru’nun bu üç sihirli şey sayesinde boyu 
uzamaya, yanakları renklenmeye, kolları 
ve bacakları güçlenmeye başlamış. Artık 
ağaçların en üst dallarından bile meyve 
toplayabilecek güce ulaşmış. Bu lezzetli 
meyveleri sunan ormanda, hep beraber 
sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. 
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Satürn Sadece Bir Kedi Mi?
Fırat Akkemik

A lp, gökyüzünde yıldızların çok sayıda olduğu ve ışıldayarak 
parladığı geceleri çok seviyordu. Alp, o akşam yine dikkatle 
gökyüzüne bakarken, diğerlerinden daha değişik parlayan bir 
yıldız gördü. Gözlerini o yıldızdan ayıramadı. Yüzüne kocaman 
bir gülümseme yayılan Alp, sadece kendi duyabileceği kısık bir 
sesle, “Bir gün sana geleceğim” diye fısıldadı. Bu sesi kedisi Sa-
türn duymuştu. Satürn, “Ben de, ben de…” demek ister gibi 
miyavladı. Alp, Satürn’ü kucaklayarak yatağına uzandı. Eline 
aldığı, yıldızları ve uzayı anlatan kitaptan, her gece yaptığı gibi 
rastgele bir sayfa açtı. Sayfadaki resimde, karanlık bir gökyüzü 
ve yıldız kümesi içinde bir gezegen görünüyordu. Gezegen çok 
büyük değildi, çevresinde halkalar vardı ve yüzeyi parlak renk 
tonları ile çizilmişti. Alp, “Hangi gezegen bu acaba? Gerçek bo-
yutu ne kadardır? Bizden çok mu uzaktadır? Yakınlarında başka 
gezegenler de var mıdır?” diye kendi kendine sordu. 

A
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Yazılar… Ah, evet! Yazılar an-
latıyor olmalıydı. Bu sırada kedisi 
Satürn yanına iyice yerleşti. Alp, 
sorularının yanıtlarını bulma umu-
duyla okumaya başladı. O da ne! 
Birden kitaptaki kelimeler sayfadan 
havalandılar. Her kelime parlak ışıklar 
yayıyor ve uçan balonlar gibi odanın içinde 
dolanıyordu. Alp birkaçına uzanmaya çalıştı. Başının üzerinde, 
sağında, solunda, havada asılı duran bir sürü kelime vardı. Son-
ra kelimeler birleşerek odanın içinde dönmeye başladılar; dön-
düler, döndüler... Alp, başı döndüğü için gözlerini kapattı ve 
gözlerini açtığında kendisini bir uzay gemisinin içinde buluver-
di! Etrafına bakındı; bir sürü ışıklı ekran, düğmeler, aletler var-
dı. Kedisi Satürn de gözlerini kocaman açmış, ayağının dibin-
den Alp’e bakıyordu. Daha önce filmlerde gördüğü gibi bir uzay 
gemisinin içindeydi işte! Alp, geniş ve rahat görünen, enginara 
benzeyen kaptan koltuğuna yerleşti, kemerini bağladı.  

Peki, nereye gidecekti, nasıl kullanacaktı bu aracı? “Bir gün 
sana geleceğim diyen sen değil miydin? Neden o gün bugün ol-
masın?” diye sordu bir ses Alp’e. Gökyüzünde gördüğü, o yıldız 
geldi aklına. Tabii ya! Tam da o an Alp kendisine böyle demişti. 
Bu konuşan iç sesiydi. Ve birden uzay gemisi büyük bir gürül-
tüyle çalıştı.  

Alp ve kedisi Satürn, gemiyle birlikte hızla yol aldılar. Yıldız-
ları, gezegenleri hiç bu kadar yakından görmemişlerdi, geçtikleri 
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her yeri hayranlıkla izle-
diler. Bir süre sonra gemi 
yavaşladı. Alp, “Gelmiş ol-
malıyız” dedi Satürn’e. Tam 
karşısındaydı işte! Kitapta res-
mini gördüğü gezegen, Satürn! 
Kedisi Satürn miyavladı, adını aldığı 
gezegene gelmişlerdi. Gemiden bir anons duyuldu; “Üç vaktiniz, 
iki seçeneğiniz var. Bu vakitleri kullanıp gezegeni keşfedebilir ya 
da hemen dönebilirsiniz.”

Alp, hiç bilmediği bir yerde, bilmediği bir gemideydi. Sa-
türn’ü şimdi yakından görebiliyordu, hem de çok yakından. Sa-
türn’ü keşfetmek istiyordu. Hemen hazırlıklara başladılar, önce 
ekipman çantasını buldular. Gemiye dönebilmeleri için sağlam 
bir bağlantı kurmaları gerekiyordu. Etrafı araştırıp gördükleri 

her yeri hayranlıkla izle-
diler. Bir süre sonra gemi 
yavaşladı. Alp, “Gelmiş ol-
malıyız” dedi Satürn’e. Tam 
karşısındaydı işte! Kitapta res-
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büyük, kalın bir kabloyu bu iş için kullanmaya karar verdiler. 
Alp, “Evet! İşte bununla kendimizi bağlarsak gemiye dönmemiz 
kolaylaşır” dedi. 

Kablo o kadar ağırdı ki taşırken neredeyse iki kez kafa üstü 
düşecekti. Elini yaraladı ama en sonunda kendisini ve kedisi 
Satürn’ü gemiye bağlayabildi. Eveeeet! Kedisi Satürn ile kablo 
üzerinden kayarak inişe geçtiler. Kuvvetli rüzgâr kabloyu salın-
cak gibi sallıyordu. Alp, “Bu rüzgâr bizi uzay boşluğuna savura-
cak, en iyisi dönelim” dedi kedisi Satürn’e. İç sesi “Ne o! Vaz 
mı geçiyorsun yoksa” diye sordu. Alp, vazgeçmek istemiyordu, 
“Neden bu kadar zor oldu ki?” diye düşündü. O sırada uzay ge-
misi gürültüyle çalışmaya başladı. “Eyvah, bu vakit olmalı, bi-
rinci vakit hemen bitti mi? Çok kısaymış!” dedi Alp. Geminin 
dönüşe geçeceğini ve eline geçen bu fırsatı kaçırmış olacağını 
düşündü bir an. Sonra kendi kendine, “Evet, evet… vazgeçme-
yeceğim, yapabilirim…” dedi kararlılıkla.  
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Elini çantasına uzattı, el ısıtıcısını aldı. Soğuk, baştaki kadar 
etkilemiyordu artık. Tam o sırada korkunç bir rüzgâr daha çıktı. 
Hem buz gibi soğuk, hem dönerek gelen bu rüzgârda kabloya 
tutunmak zorlaştı. Kendisine yine, “Yapabilirim…” dedi. Çan-
tasından çıkardığı kancayla, kendisini ve Satürn’ü kabloya daha 
sıkı bağlayabildi. Kuvvetli rüzgâra rağmen ilerlemeyi başardılar 
ve evet, işte ayakları yüzeye değdi! Ama o da ne! Bastıkları yer, 
sanki bir bataklık, hatta ondan da yumuşak bir şeydi. “Yüzey 
yürüyüşe elverişli değil, buradan dönebilirim” dedi kendi kendi-
ne. Satürn’den sert bir miyavlama geldi ve ardından, “Bu kadar 
gelmişken, denemeyip vaz mı geçelim?” dedi Satürn. Hem kedi 
hem de Alp çok şaşırmıştı bu işe. “Konuşabiliyorsun sen!” dedi 
Alp. “Konuşabiliyorum!” dedi şaşkınlıkla Satürn. Satürn’ün 
rüzgârı, adaşına konuşabilme becerisi vermişti. Alp ve Satürn, 
şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Rüzgâr hala çok sertti ve biraz 
çabuk olsalar iyi olacaktı. Tam bu sırada gemi yine çalıştı. İkinci 
vakit de dolmuştu. 

Alp, bir kez daha çantayı karıştırdı. Bulduğu spreyle yüzeyi 
sertleştirmeyi başardılar. Kablolarına ne olur ne olmaz diye sıkı 
sıkı tutunarak yüzeye ayak bastılar, kuvvetli rüzgâr hâlâ zorlu-
yordu ama ilerleyebiliyorlardı, harika bir histi!

Alp, Satürn gezegeninin, evrenin mega starı olduğunu oku-
muştu bir yazıda. Burası kocaman bir gezegendi. Dünya’dan 700 
kat daha büyük! Jüpiter dışındaki tüm gezegenlerin en büyüğüy-
dü. Alp, bu gezegenin resmini görmüş ve okuduklarından etki-
lendiği için kedisine Satürn ismini koymuştu. Satürn’le iki yıldır 
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birlikteydiler ve şimdi Satürn’deydiler! Üstelik kedisi konuşabi-
liyordu! Tam bu sırada gemi bir kez daha çalıştı. Bu üçüncüydü, 
artık dönmeleri gerekiyordu. Hızla ilerlerken, yanlarına hatıra 
olarak alabilecekleri bir şey aradılar. Minik öylece duran, üze-
rinde ışıltıları olan bir taş görüp aldılar. Kahverengi tonlarında, 
sade ama çok güzel bir taştı. Hızla kendilerini gemiye bağlayan 
kablodan yukarı tırmandılar. Alp ve Satürn içeri girer girmez, 
gemi büyük bir gürültüyle çalıştı. Son anda gemiye girebilmiş-
lerdi! Böylece dönüşe geçtiler.

* * *

“Hadi Alp kalk, okula geç kalacaksın” dedi annesi. Alp göz-
lerini açtı, etrafına bakındı. Yatağındaydı, annesi onu uyandır-
maya gelmişti. Kitabı yatağının kenarında açık kalmıştı. Önce 
kedisi Satürn’ü gördü, sonra kitabın açık kalan sayfasındaki 
Satürn resmini. Annesi gidince hemen ceplerine baktı. Kedisi 
Satürn, “Cebinde mi?” diye sordu. Alp kocaman gülümseyerek, 
“Evet, cebimde.” dedi ve taşı kedisi Satürn’e gösterdi.
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Eflatun’un Köşesi
Melisa Paçacı

Eflatun Cem Güney5, sevimli dostlarına ahşap evinin kapısını 
açmak için sallanan sandalyesinden kalkmış. Köpek ve Karga, 
her zaman olduğu gibi bu hafta sonu da yine aynı saatte onu 
görmek için oradalarmış. Ama her zamanki gibi evin bahçesine 
ulaştıklarında kendi aralarında tartışmaya dalarlarmış. Tartış-
manın konusu ise hiç değişmezmiş. Önce hangi hikâye, önce 
hangi masal anlatılacak? Eflatun Cem Güney, ağır adımlarla mi-
safirlerine kapıyı açmış, onlar içeri girerken birbiri üstüne binen 
sesleri de odada bir uğultuya neden olmuş. İçeri girdiklerinde 
herkes yerini almış. Ama bugün yeni bir misafiri daha varmış.

Eflatun Cem Güney, “Hoş geldin Kaplumbağa. Bugün sen de 
mi masallarımı dinlemek için geldin?” demiş.

5 Eflatun Cem Güney: 1896 – 1981 yılları arasında yaşamış geleneksel halk hikâyelerimizi 
ve masallarımızı derleyen araştırmacı yazardır. Kendisi de masallar yazdı. Masalcı Baba 
olarak tanındı.
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Kaplumbağa, “Hoş bulduk Eflatun Amca. Karga ile Köpek 
senden çok bahsettiler. Masalcı Baba’mız bize eski Türk masal-
larından en güzellerini anlatıyor, dediler. Okuduğun masalları, 
masallardaki kahramanları, hayallerin gerçek olduğu o büyülü 
dünyaları anlattılar. Çok merak ettim, ben de aranızda olmak 
istedim” demiş. 

Eflatun Cem Güney, “Ne iyi ettin. Öyle tabii ya, masallarda 
her şey gerçek olur. Bebekler dereleri içer, prensesler büyücüleri 
yener, pirelerin boyu develeri geçer, yıldızlar dağlara değer, rüz-
gârlar taşları deler, ateşler tek yağmur damlasıyla söner. Masal-
larda imkânsız yoktur. Senin gönlünden ne geçerse onlar gerçek 
olur. Söyle bakalım, senin gönlünden bugün ne geçer Kaplum-
bağa?” diye sormuş.
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Kaplumbağa, “Havada süzülen kuşlardan, esen rüzgârlardan 
bir masal dinlemek isterim” demiş. 

Eflatun Cem Güney, “Sevgili dostlarım, ben bir masal anla-
tırken siz de bana eşlik eder misiniz?” demiş. 

Köpek ve Karga hızlı bir şekilde odanın içine fırlamış, Kö-
pek ağzıyla bir halı getirip yere sermiş, meğer bu halı sihirliymiş. 
Sonra da Kaplumbağa’yı ağzıyla yakaladığı gibi halının üstüne 
koymuş. Karga da vantilatörü çalıştırmış. Uçan halı Kaplumba-
ğa’yı vantilatörün önüne doğru uçurmuş. Kaplumbağa bir kuş 
gibi uçtuğunu hissetmiş. Eflatun Cem Güney, en sevdiği masal-
larından birini anlatmış. Uçan halı ona aşılmaz dağları aştırmış, 
vantilatör dayanılmaz rüzgârlardan estirmiş. Eflatun Cem Gü-
ney anlattıkça Kaplumbağa da masala kendini kaptırmış.

Kaplumbağa, “Peki ya gözlerimi kapasam, kendimi denizde 
hayal etsem, deniz kaplumbağası da olabilir miyim?” diye sor-
muş. 

Eflatun Cem Güney, “Eee, görelim bakalım. Sevgili Karga, 
bir defterimiz olacaktı, onu bana bulabilir misin?” demiş.

Karga, sihir defterini bulup Eflatun Cem Güney’e uzatmış. 
Eflatun Cem Güney defterin bir sayfasını açmış ve üzerine bir 
deniz, bir kaplumbağa ve denize hapsolmuş üç de yıldız çizmiş, 
sayfayı koparıp sihirli halıya uzatmış. Yepyeni bir masal anlat-
maya başlamış. 
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Kaplumbağa masalda denizlerin en hızlı yüzen kaplumbağa-
sı olmuş. Uçan halı da hemen su içinde kalmış, Kaplumbağa’yı 
saran denize dönüşmüş. Kaplumbağa halının üstünde bir o yana 
bir bu yana yüzüp durmuş. Sonunda denizyıldızına dönüşerek 
denizde hapsolan üç yıldızı bulmuş. Macera nefes nefese devam 
etmiş, Kaplumbağa karşısına çıkan tüm zorlukları aşmış. Masa-
lın sonunda üç denizyıldızını da kurtarmış ve gökteki yıldızlarla 
kavuşturmuş. 

Kaplumbağa, “Eflatun Amca, ben hayatımda hiç bu kadar 
özgür olmamıştım! Benim gibi sıradan bir kaplumbağa, en yük-
sek bulutlarda da uçtu, en derin sularda da yüzdü. Ben böyle bir 
günü hayal bile edemezdim. Bu büyülü dünyalara gitmenin yolu 
nedir Eflatun Amca?” diye sormuş merakla. 

Eflatun Cem Güney, “Uçsuz bucaksız hayaller kurmaktır ev-
ladım. Kurduğun hayallerle sen de kendi masallarını yazabilir, 
bu masallarda bir maceradan diğerine koşan karakterlere dö-
nüşebilirsin. Bundan böyle sen de her hafta sonu yanımıza gel. 
Masalların büyülü dünyasına herkes davetlidir” demiş gülümse-
yerek.

Kaplumbağa, Karga ve Köpek, Eflatun Cem Güney’in “Açıl 
Sofram Açıl” kitabından masallar dinleyerek, sonra da kendi 
başlarından geçen olayları ve yeni masalları Masalcı Baba’ya an-
latarak o günü keyifle geçirmişler.    
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En Kıymetli Merhem
Melisa Paçacı

Bölgenin en hareketli kasabası Suju’da her yıl ekim ayı, birbi-
rinden büyülü festivallerle geçermiş. Özel sirkler kurulur, ren-
gârenk şekerlemeler dağıtılır, sihirbazlar çocukları eğlendirmek 
için kendi aralarında yarışırmış. Çocuklar, yıl boyunca ekim ayı-
nın gelmesini sabırsızlıkla beklermiş. İşte o sabırsız çocuklardan 
biri de yaşıtlarına göre biraz kısa, zayıf ve altın rengi saçları göz-
lerine düşen o Küçük Çocuk’muş. 

İşte o Küçük Çocuk, festival zamanı geldiğinde herkesten er-
ken kalkmış, abisinin ona verdiği Bilgin Kitap’ı çantasına koy-
muş ve sessizce evdekilerin uyanmasını beklemiş. Geçen yıl ol-
duğu gibi bu yıl da festivale dedesiyle gidecekmiş. 

Kısa bir yürüyüşün ardından festival alanına varmışlar. Koca-
man uçan turtalara binen çocuklar, önlerindeki çakıl taşlarına 
ellerini attıkça diledikleri renkte sihirli taşlar çıkaran takı usta-
ları, dev oyuncak ayıları büyülü asalarıyla oynatan kuklacılar… 

B
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Daha neler, neler... Festival alanında gördükleri inanılmazmış. 
Küçük Çocuk, festivalden gelen cıvıl cıvıl, neşe dolu sesleri 
duydukça heyecanla dedesinin elini daha sıkı kavrıyor, gördüğü 
her yeni şeyi dedesine gösteriyormuş. Ancak yaşlı adam, Küçük 
Çocuk’un istese de her sorusunu yanıtlayamıyormuş. Kendi za-
manına göre yeni olan tüm bu eğlenceler, ona çok farklı geliyor-
muş. 

Tam da bu nedenden dolayı festivalden çok önce abisi, Kü-
çük Çocuk’a Bilgin Kitap’ını ödünç vermiş. Çocuk, hangi soru-
nun yanıtını arıyorsa, Bilgin Kitap’ın sayfaları da o soruya yanıt 
verecek bilgileri sunuyormuş.  
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Festivalde biraz vakit 
geçirip oyunlar oynadıktan 

sonra Küçük Çocuk ve dedesi 
yemek yemek için bir karnabahar-

cının önünde durmuşlar. Tam o sırada 
karşılarındaki iri yarı, önlüklü adamın bağırışıyla 

irkilmişler ve herkesin gözleri o yöne çevrilmiş. İri adam, elinde-
ki cılız baykuşu insanların önüne doğru fırlatmış ve arkasından 
bağırmaya devam etmiş: “Bana sadece masrafsın! Bu merhem 
için ne kadar ödedim, haberin var mı senin? Bu bile işe yara-
madıysa senin iyileşeceğin falan yok! Artık aramızda olamazsın! 
Yoksa diğerlerini de hasta edeceksin.”

Görkemli kabarık tüyleri olan diğer gösteri baykuşlarının ya-
nında, tüyleri yolunmuş gibi kızarık duran teniyle solmuş görü-
nen bu baykuş ilk bakışta fark ediliyormuş. Küçük Çocuk olan-
ları görür görmez yerinden fırlayıp Baykuş’a doğru yönelmiş, onu 
ellerinin arasına almış. Önce dedesinden izin almış, ardından 
çantasından Bilgin Kitap’ı çıkarmış, çünkü Baykuş’u nasıl iyileş-
tireceğini öğrenmek istiyormuş. Birkaç sayfa çevirince baykuşu 
kurtarmak için ne yapması gerektiğini bulup okumaya başlamış. 
Heyecan içinde iri adama dönüp, “Ben de merhem sürmeyi de-
neyebilir miyim?” diye sormuş. İri adam umursamaz bir tavırla 
önce elindeki pahalı merheme, sonra da çocuğa bakmış. Çok 
daha ucuz olan başka bir merhemi almış ve çocuğun kucağı-
na atmış. “Al” demiş, “Baykuş da bu merhem de senin olsun. 
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Bu kuşa daha fazla harcama yapamam! 
Gösteriye hazırlanmam gerek.”

Küçük Çocuk, kitabı bir kenara bı-
rakmış, Baykuş’a sessizce, “Sen çok güzel 
bir kuşsun” demiş. Adamın kucağına attığı 
merhemden küçük parmaklarına alarak Bay-
kuş’a yavaş yavaş, okşarcasına sürmeye başlamış. 
Sahibi onu gruptan attığından beri başı eğik duran bu cılız bay-
kuş, gördüğü içten ilgi ve sevgi karşısında şaşırıp kalmış, koca-
man açılmış gözlerini çocuktan ayıramamış. Çocuk ise Baykuş’a 
bir yandan merhem sürmeye, bir yandan hoş sözler söylemeye, 
bir yandan da onu sevip okşamaya devam ediyormuş. 

Baykuş, çocuğun bu içten yaklaşımını görünce kendisini 
gerçekten güvende hissetmiş. Az sonra usulca boynunu yana 
eğerek başının altındaki yarayı çocuğa gös-
termiş. Çocuk, içi cız ederek mer-
hemden biraz daha almış ve 
küçük dokunuşlarla yaranın 
üzerini tamamen kapatmış. 
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Baykuş’a “İyileşeceğini biliyorum, sandığından daha güçlüsün 
sen” demiş. İşte bu sözlerin ardından Baykuş, kanatlarını başı-
nın üstüne çekip olduğu yerde kıpırdanmaya başlamış. Birkaç 
saniye içinde yaralarının üstü ışıldayarak kapanmış, tüysüz yer-
lerinde yeniden ışıltılı tüyleri çıkmış. Çocuğun avucunda silke-
lenen kuşun tüm hasta ve solmuş tüyleri dökülmüş. Ardından 
çıplak kalan teni tıpkı diğer baykuşlarınki gibi görkemli, kaba-
rık ve renkli tüylerle kaplanmış. Baykuş kanatlarını çırptığı gibi 
göğe doğru havalanmış, Küçük Çocuk’un başının üstünde hal-
kalar çizmiş, kanatlarından sihirli yıldızlar ve simler yağdırarak 
Küçük Çocuk’a gülümsemiş.

Gruptaki diğer baykuşların da iyileşen arkadaşlarına katılma-
sıyla tüm baykuşlar, Küçük Çocuk’un etrafında coşkuyla uçma-
ya ve gösterilerini sergilemeye başlamış. Baykuşlar gösterilerini 
bitirip yanından ayrılırken Küçük Çocuk, yerde çok güzel bir tüy 
görmüş ve bu tüyü Bilgin Kitap’ının arasına koyup hatıra olarak 
ömrü boyunca saklamaya karar vermiş.
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Benim Masal Dünyam
Ömer Sağlam

Nil, arkadaşlarıyla eğlenceli oyunlar oynadıktan sonra küçük 
tatlı odasına çekildi. Çok sevdiği annesinin ona aldığı teleskop-
la ışıl ışıl ışıldayan yıldızları izlemeye başladı. Gelecek yıl okula 
başlayacaktı. “Bu gördüğüm yıldızları ve tonton ay dedeyi okul-
daki tüm arkadaşlarıma anlatacağım” diye geçirdi içinden.

Nil, teleskopun başında zaman geçirirken babası seslendi, 
“Niiiilll, bugün çok yoruldun, uyku saatin geçiyor güzel kızım.” 
Nil babasını dinler mi hiç?

Aradan birkaç dakika geçmeden babası odasına geldi. Nil’in 
uyumadığını görse de gökbilimlerine ilgi duyması hoşuna da gi-
diyordu. “Uzayı çok mu merak ediyorsun bakalım sen?” Nil el-
bette çok merak ediyordu. “Bana biraz anlatır mısın babacığım? 
Orada yaşam var mı? Orada insanlar, çocuklar var mı? Mesela 
oyun oynarlar mı arkadaşlarıyla?” Babasının aklına Nil’in so-
ruları karşısında bir masal anlatmak geldi. “Ben sana bir masal 

N
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anlatayım o zaman, hem de uzayla ilgili…” Nil, yatağına uzanıp 
heyecanla babasını dinlemeye koyuldu. 

“Bir varmış bir yokmuş. Başlayalım bakalım meraklı Nil’in 
masalını anlatmaya. Gecenin kararttığı gökyüzünün derinlik-
lerinde, yıldızların ötesinde, bir tek insanın bile olmadığı Işıltı 
adında bir ada vardı. Bir insanın Işıltı Adası’nı keşfetmeye gide-
ceği haberi kulaktan kulağa yayılıyordu. Şimdiye kadar çok uzak 
olduğu için kimse bu adaya gitmeye cesaret edemiyordu. Kasa-
bada bu işi yapabilecek tek kişi,  gücü dilden dile dolaşan kralın 
kızı Nil’di. Canlı ve gösterişli törenle uzay aracı Kosmik’e bindi 
ve uzun bir yolculuğa koyuldu. Her şey yolunda gitseydi Işıltı 
Adası’na varacak ve yaşadığı yerde kahraman ilan edilecekti. 
Fakat ne olduysa bilinmeyen bir cisme sert bir şekilde çarpma-
sıyla oldu. Uzay gemisi düşüşe geçti ve uzayda kapkaranlık başka 
bir adaya düşüverdi. Etrafında belli belirsiz ağaçlar ve ağaçların 
devamında uzun duvarları olan kaleye benzeyen, uğultulu se-
sinin insanı ürperttiği küçük bir şato olduğunu fark etti. Nil, 
bu düşüş sonrası arızalanan Kosmik’i tamir etmek için, şatodan 
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yardım almayı düşündü. Birden omuzlarına ışıklar saçan sinek 
büyüklüğündeki periler, hızlıca konup konup uçarak şarkıya 
benzeyen tuhaf sesler çıkarmaya başladılar. “Gitme, gitme, cadı 
var orada... Gitme, gitme, cadı var orada...” Nil, perilere cadı-
nın şatosundan, belki aracını tamir edebileceği parçaları bula-
bileceğini söyleyince periler, “Git, git, ama sakın meyve yeme... 
Git, git, ama sakın meyve yeme...” dediler. Nil şatonun kapısına 
kadar geldi. İnsanın içini ürperten uğultular git gide yaklaşsa da  
yürümeye devam etti. 

Gıcırdayan ağır kapıyı açtı ve şatoda yürüdü, karnı da çok 
acıkmıştı. Gözü masada duran parlak mı parlak, olgun mu olgun, 
lezzetli mi lezzetli görünen meyvelere takıldı. Periler çıldırmış gibi 
kafasına, kulağına konmaya başladı. “Yeme, yeme, sakın meyve 
yeme, cadı seni tutsak eder.” Nil, perileri dinlemedi. Bir elma-
dan ne olabilirdi ki? Elmadan irice bir ısırık alır almaz şimşek-
ler çaktı şatoda, yerden rüzgârlar esmeye, toz bulutu gibi Nil’in 
çevresini sarmaya başladılar. Kötü sesli Cadı karanlığın içinden 
homurdanarak çıkarken, periler de pencereden kaçıverdi. Cadı 
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çok sinirlenmişti, kimseyle meyvelerini paylaşmazdı. Kimdi bu 
elmasını yiyen? “Sen nasıl benim şatoma izinsiz girer ve mey-
vemi yersin?” Nil biraz da korkarak, “Çok acıkmıştım, yemek 
zorunda kaldım. Hem bizim kasabamızda herkes eşyalarını ve 
yiyeceklerini paylaşır.” Cadı aynı sertlikte devam ederek, “Bura-
sı benim şatom ve bunların hepsi bana ait. Artık benim tutsağım 
olup benimle yaşayacaksın, sana büyü yapacağım.” Nil haykırdı 
ve “Neden bu kadar yalnızsın peki? Koca şato yüzlerce insana 
yetecek büyüklükte” dedi. Cadı da aslında yalnız yaşamaktan 
sıkılmıştı ama hiçbir zaman insanlara güvenmemişti. 

“Sana bir önerim var. Eğer sihir yaparak benim 
uzay aracımı tamir edersen, seni bir günlü-

ğüne kasabama götürebilirim. Beğenmez-
sen geri dönersin.” Cadı korkmasına ve 
çekinmesine rağmen bir günden bir şey 
olmayacağını düşündü ve teklifini kabul 
etti. Karanlık şatodan çabucak Kos-
mik’in yanına geldiler. Periler ağaçların 
arkasından saklana saklana hayretler 
içinde Cadı’yı ve Nil’i izliyorlardı. İlk 
defa Cadı’yı dışarda görüyorlardı. Cadı, 
aracı sihirle çalışır duruma getirdikten 
sonra, bir şartla Nil ile geleceğini söy-
ledi. Şartı da, insan olarak kasabaya 
gidecek ve kendisinin Cadı olduğunu 
da asla kimselere söylemeyecekti. Nil 
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bu şartı kabul etti ve Cadı kendini yaşlı tonton bir teyzeye dö-
nüştürdü. İkisi birlikte yola koyuldular. Uzun bir yolculuğun ar-
dından güzeller güzeli kasabaya ulaştılar. Herkes heyecan içinde 
Nil’den Işıltı Adası’nı anlatmasını istedi. Cadı ve şatosu dışında 
yaşadığı her şeyi anlattı. Cadı’nın dönüştüğü yaşlı tonton teyze-
nin, aracını tamir etmesine yardım ettiğini söyledi onlara. Bunu 
duyan kral ve diğerleri, yaşlı tonton teyzeye hediyeler vermeye 
başladılar. Cadı çok mutlu olmuştu, hiç insanları böyle hayal et-
memişti. Bir karar aldı ve Nil’e dönerek, “Senin de iznin olursa 
ben bu kasabada kalmak istiyorum. Seni, kasabanı ve bu güzel 
insanları çok sevdim” dedi. Nil çok mutlu oldu ve kabul etti. 
Cadı, yaşlı tonton teyze olarak kalmak için dönüşü olmayan bir 
sihir yaptı ve artık o da şirin kasabanın güzel insanlarından bi-
riydi.

Masal bitmişti ama Nil çoktan uyumuştu bile. Babasının oku-
duğu güzel masal belli ki onu çok mutlu etmişti, uykusunda gü-
lümsüyordu.     

 



Tuna’nın İyil ik Avı
Ömer Sağlam

Tuna’nın okul yolu çok keyifliydi; gittiği patika yolda, ağaç-
lardaki yapraklar rüzgârla dans ediyor gibiydi. Mavi gökyüzünü 
dallarıyla adeta kaplamış yan yana uzanan ağaçlar, kartpostal-
lardaki gibi duruyordu. Tuna, okula doğru yola çıkmadan önce 
düşüncelere dalmıştı bile... Acaba ormandaki arkadaşlarına eve 
dönerken ne getirebilirdi? Tavşanla seksek oynayabilmek için 
okulda kullanılmayan bir tebeşir parçası, kaplumbağa ile futbol 
oynayacağı bir kozalak parçası... 

O huzurlu ve ağaçlarla dolu uzun patika yolda tek üzüntüsü, 
mutlu olamayan Baykuş için bir şeyler yapamamasıydı. Aslında 
yıllar önce Baykuş da onlarla oyunlar oynar, şarkılar söylerdi. 
Ancak son zamanlarda ağaç kovuğundaki yuvasından hiç çık-
maz oldu. Acaba Baykuş’a ne verirse onu mutlu edebilirdi? Tav-
şan’ın bu konuda bir fikri vardı.

“Neden ona bir hikâye okumuyorsun?” dedi. 
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Tuna, bu fikri çok beğendi ve hemen kolları sıvadı. Baykuş 
ilk başlarda biraz kem küm ettiyse de birisinin onu önemsemesi 
hoşuna da gitmişti. Tuna hikâyelerini okudukça Baykuş daha 
da cana yakın davranmaya başladı ve üzerindeki isteksizliği attı. 
Baykuş’a dönerek, “Sevgili Baykuş, neden artık bizimle oyna-
mıyorsun?” Baykuş kaşlarını çatıp suratını ekşiterek, “Neden 
olacak artık yaşlandım diye beni hiçbir oyuna çağırmıyorlar, 
gözlerim görmediğinden her yere eskisi gibi uçamıyorum. 
Hele o tavşan yok mu, o tavşan, herkesi sevdi, bir beni 
sevemedi.” Tuna şaşkın bir ifadeyle, “Olur mu hiç 
öyle şey, her zaman aramıza katılabilirsin. Senin 
yorulmayacağın oyunlar da oynarız, uçamayacağın 
kadar uzağa da gitmeyiz. Hem tavşan seni seviyor, 
kitap okuma fikrini de o verdi bana.”  

Tuna’nın hikâyeleri ve anlattıkları Baykuş’u 
mutlu etmişti. Tuna ve hikâyeleri sayesinde or-
manda herkes mutluydu.
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Ugi ve Deniz’ in Maceraları
Samet Kartal

Bir zamanlar insanlardan uzak, uçsuz bucaksız kırlarda tek 
başına yaşayan Deniz adında bir çocuk varmış. Ormanda gezer, 
yaralı hayvanların yarasını sarar ve karnı aç hayvanların karın-
larını doyururmuş. Deniz çok yardımsever, iyi yürekli bir çocuk-
muş. Ama bir problemi varmış, Deniz insanlarla konuşurken 
çok heyecanlanıp, nefesi kesilir gibi oluyormuş ve konuşamıyor-
muş. Bu nedenle insanlardan uzak yaşarmış. 

Yine bir gün Deniz ormanda dolaşırken yaralı bir baykuşa 
rastlamış. Baykuş, bembeyaz kanatlarının hemen üst kısmından 
büyük ve derin yaralar almış, kanlar içinde yatıyormuş. Deniz 
baykuşu alıp evine götürmüş, derin yaralarını özenle sarıp sar-
malamış. Günler boyu baykuşun başında beklemiş ve onu kendi 
yaptığı ilaçlarla tedavi etmiş. Birkaç haftanın sonunda baykuş 
gözlerini açmayı başarmış ve odayı gözleriyle süzmüş. Nerede ol-
duğunu anlayamadığı için tedirgin olmuş ilk önce ama kalkacak 
gücü de yokmuş. 
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Deniz hızlıca baykuşun yanına gelmiş ve ona, “Korkma ben-
den sana zarar gelmez. Benim adım Deniz” demiş ve baykuşu ra-
hatlatmaya çalışmış. Baykuş, “Neredeyim ben peki?” diye kesik 
kesik mırıldanmış. Deniz onu ormanda yaralı olarak bulduğunu 
ve evine getirerek tedavi ettiğini söylemiş. Ardından biraz ken-
dine gelince de nasıl bu hale geldiğini sormuş ona. Baykuş yanıt 
vermek istemiş ama henüz kendini yeterince iyi hissetmediği 
için sessizce dinlenmeye devam etmiş. 

Bir hafta kadar sonra baykuş ayaklanmış ve yavaş yavaş ka-
natlarını esnetmeye ve çırpmaya başlamış. Geçen bir haftalık 
süre içinde Deniz ve baykuş birbirlerini çok sevmişler. Baykuşun 
adının Ugi olduğunu öğrenmiş Deniz. Ugi, bembeyaz kanatları 
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ve vakur duruşuyla alelade bir baykuş olmadığını Deniz’e hisset-
tiriyormuş. Ugi, Orta Asya’nın Manas isimli bölgesinde kabile-
siyle birlikte yaşarmış. Ugi’nin kabilesi çok eskilere dayanırmış. 
Atalarından ona emanet edilen sihirli bir kitapları varmış. Ugi 
ve kabilesi bu kitabın koruyucusuymuş. Kitap da Ugilerdeki gü-
venli yaşamından memnunmuş. Eğer kitap, kötü niyetli kişilerin 
eline geçerse insanlar zarar görebilirmiş. 

Ugi, kitaptan edindiği bilgilerle ormanları yaşatır, ekinleri 
yetiştir, hayvanları doyururmuş. Bu sihirli kitap da iyilik için 
kendini bu bilge baykuşun hizmetine sunarmış. Bununla birlikte 
Ugi’nin bu iyiliklerinden memnun olmayanlar da varmış. Mese-
la, avları azaldığı için akbabalar çok şikâyetçilermiş. 

Bir gün kötü niyetli bir akbaba sürüsü Ugi’yi yiyecek aradı-
ğı sırada sıkıştırmış ve evinden uzaklara kadar kovalamış. Ugi 
nefesi yettiği kadar onlardan kaçmaya çalışmış. Ancak bir süre 
sonra Ugi, nefes nefese kalmış ve yavaşlamış. Bu sırada akba-
balar Ugi’ye yetişmiş ve ona saldırmaya başlamışlar. Deniz de 
Ugi’yi işte bu saldırıdan sonra yaralı bir halde bulmuş meğer. 
Bir gün Ugi, Deniz’e sihirli kitaptan bahsetmiş ve ona içten bir 
teklifte bulunmuş; eğer kabilesine dönmesine yardım ederse si-
hirli kitaptan yardım isteyip Deniz’in insanlarla da konuşmasını 
sağlayabilirmiş.

Ertesi gün Deniz ve Ugi birlikte yola çıkmışlar ve günler sü-
ren yolculuktan sonra Ugi’nin kabilesine varmışlar. Ugi’nin ka-
bilesindeki baykuşlar, Ugi’yi görünce sevinç çığlıkları atıp kanat 
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çırpmaya başlamışlar. Kabilesindeki herkes Ugi’nin dönüşüne 
çok sevinmiş ve merakla başına gelenleri sormuşlar.  

Ugi, akbabaların ona nasıl saldırdıklarını ve Deniz’in onu na-
sıl iyileştirdiğini bir bir anlatmış. Bunları duyan kabiledeki diğer 
baykuşlar kanatlarını çırparak Deniz’e sarılmışlar. Ugi ve Deniz, 
hemen sihirli kitabın olduğu yere gitmişler. Ugi kitaba seslen-
miş, “Sihirli Kitap sevgili arkadaşım, Deniz’in insanlarla da ko-
nuşmasını nasıl sağlayabiliriz?”

Sihirli Kitap tok bir sesle konuşmaya başlamış, “Deniz’in ko-
nuşması, 40 farklı kabileden 40 farklı insanı tanıması ve onlarla 
bir araya gelmesiyle mümkün olur” demiş. Ugi ve Deniz, bu-
nun nasıl olacağını tam olarak anlamamışlar. 40 farklı kabileden 
40 kişiyi nasıl çağıracaklarmış. Sihirli Kitap’ın yanından ayrılıp 
Ugi’nin kabilesine gelmişler. Kabile reisi onları görünce Sihirli 
Kitap’ın da dediğini sormuş. Ugi, 40 farklı kabileden 40 farklı 
kişi bulmaları gerektiğini ama nasıl bulacaklarını bilmediklerini 
söylemiş. Bunun üzerine yaşlı kabile reisi çok görüp geçirdiğini 
ve eğer kendisine 1 hafta verirlerse 40 farklı kabile-
den 40 farklı insanı bulabileceğini söylemiş. 
Bunun üzerine Ugi ve Deniz, kabile 
reisini beklemeye karar vermişler.

Yaşlı kabile reisi durmak bil-
meden günlerce köyden köye 
uçmuş ve her gittiği köy-
den bir kişiyi kabilesindeki 

den 40 farklı insanı bulabileceğini söylemiş. 
Bunun üzerine Ugi ve Deniz, kabile 
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ziyafete davet etmiş. 1 hafta kadar sonra kabilesine dönmüş ve 
Ugi ile Deniz’e müjdeli haberi vermiş. Ertesi gün farklı farklı in-
sanlar kabileye gelmeye başlamışlar. Kabiledeki herkes ziyafete 
hazırlanmak için harı harıl çalışmış, birbirinden lezzetli yemek-
ler yapmış, Deniz de çok heyecanlıymış. Yine çok heyecanlanıp 
konuşamayacağından kaygılanır, geceleri uyuyamazmış.

40 farklı kabileden 40 farklı kişi geldiğinde ziyafet başlamış. 
Ugi, Deniz’i davetlilerin yanına götürmüş. Deniz, utangaç bir 
şekilde başıyla selam verip hızla yerine oturmuş. Misafirler De-
niz’in çekingenliğini anlayıp sırayla onun yanına gidip ona hal 
hatır sormaya onunla konuşmaya çalışmışlar. Ama Deniz bir 
türlü konuşamıyormuş, derken son gelen misafir de Deniz’e 
“Merhaba” dediğinde Deniz’in ağzından “Merhaba” kelimesi 
çıkmış. Herkes çok sevinmiş ve bunu Deniz’e sarılarak kutla-
mışlar. Baykuş kabilesi ve Ugi de sevinçlerini kanatlarını çırpa-
rak göstermişler.

Deniz ziyafete gelen herkesle tek tek konuşmuş. İnsanlarla 
konuşmayı o kadar sevmiş ki hiç susmak istememiş. Ziyafet bit-
tiğinde Deniz, Ugi ve diğer baykuşlarla vedalaşıp şehrin yolunu 
tutmuş.
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Al ise’nin Uzay Yolculuğu
Serhat Keskin

Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı, bulutlar gökyüzünü 
kapladı. Çok uzun süre İstanbul’a yağmur yağdı, güneş bulutla-
rın arkasında saklanıp durdu. Kimse buna bir anlam veremedi. 
Herkes güneşe hasret kaldı. Alise,6 uyandığında tekrar gökyü-
züne baktı, gökyüzü bulutlarla kaplı olduğu için yine güneşi gö-
remedi. Bir yandan da çok heyecanlıydı çünkü bugün Oyuncak 
Müzesi’ne gidecekti.  

Oyuncak Müzesi’ne geldiğinde onu kapıda iki kurşun asker 
karşıladı. Müzedeki oyuncakların hepsi de birbirinden güzeldi. 
Bir süre sonra müze müdürü tüm ziyaretçileri bahçede topladı 
ve “Bugün 23 Nisan olduğu için müzemizi ziyaret eden çocuk-
lara oyuncaklar hediye edilecek” dedi ve bütün çocuklara he-
diye paketleri dağıtıldı. Alise hediye paketini açtığında içinden 

6 Asil soydan olan. Güzel, anlamına gelmektedir. Kökeni Türkçe’dir.
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ahşaptan renkli bir uçak çıktı. Alise, oyuncağıyla birlikte müze 
gezisini tamamlayıp eve döndü. 

Alise çok mutluydu. O gece uyuyana kadar oyuncak uçağıyla 
oynadı. Uçağını çok sevdi ve ona Hürkuş ismini verdi. Sonra 
Hürkuş’u başucuna koyarak uykuya daldı. Gece bir ara uyandı. 
Gördüklerine inanamadı. Oyuncak uçağı odanın içinde uçuyor-
du. Alise bir süre sessizce Hürkuş’u izledi. Birden Hürkuş, Ali-
se’nin uyandığını fark etti ve yere kondu. Alise, şaşkınlık içinde 
Hürkuş’la konuşmaya başladı:

“Sen uçabiliyor musun?”

“Evet.”

“Peki, bu nasıl olur?”

“Ben sihirli bir uçağım, beni yapan oyuncak ustası ‘Eğer bir 
çocuk seni çok severse gerçek bir uçak olursun,’ demişti. Sen 
de beni çok sevdin ve sihir gerçek oldu. Bu arada bana verdiğin 
ismi de çok beğendim.”

Alise yatağından kalkarak, “Biliyor musun, ben de hep pilot 
olmayı hayal ediyorum.”

“O zaman beraber uçabiliriz” dedi Hürkuş heyecanla.

Sonra Alise üzgün bir şekilde, “Ama bizim şehrimizde aylar-
dır fırtına var ve yağmur yağıyor. Hava böyleyken uçabilecek 
miyiz peki?” dedi.

Hürkuş gülümseyerek, “Hey Alise, ben sihirli bir uçağım. Bu-
lutların üstüne çıkarsak rahatça uçabiliriz” dedi.
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Sonra Alise uçağa bindi. Odanın içinde bir tur atıp pence-
reden dışarı çıktılar. Yağmurun altında gökyüzünde süzüldüler. 
Bulutların arasından geçerek uçmaya devam ettiler. Alise, Hür-
kuş’la beraber gökyüzünde gezinirken buluttan bir dev gördü. 
Yaklaşıp “Merhaba!” dedi. Bulut Dev o kadar çok ağlıyordu 
ki bir süre Alise’yi hiç fark etmedi bile. Sonra Alise’ye dönüp, 
“Merhaba, küçük kız” dedi. Alise, Bulut Dev’e neden ağladığı-
nı sordu. Bulut Dev, Alise’ye, “Ben çok mutlu biriydim. Ancak 
Göktaşı Kral benim mutluluğumu aldı. O gün bugündür ağlıyo-
rum” dedi. Alise, “Sana yardım etmek isterim. Göktaşı Kral’ın 
nerede yaşadığını biliyor musun?” diye sordu. Bulut Dev, “Bunu 
yalnızca Ay Dede bilir” dedi. 

Alise, sihirli uçağıyla Ay Dede’nin yanına geldi. Sonra Ay 
Dede’ye, Bulut Dev’in hikâyesini anlatıp Göktaşı Kral’ın şatosu-
nun nerede olduğunu sordu. Ay Dede, Alise’ye “Göktaşı Kral’ın 
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şatosunu bulmak için Kutup Yıldızı’na gitmelisin. Kutup Yıldı-
zı’na geldiğinde o sana yolu gösterecektir.” Sonra Alise’ye biraz 
aytozu vererek “Bunu uçağına koyarsan seni Kutup Yıldızı’na 
kadar götürecektir,” dedi. Alise aytozunu aldı ve yola koyuldu. 
Gezegenlerin, kuyruklu yıldızların yanından geçerek Kutup Yıl-
dızı’nın yanına geldi. Kutup Yıldızı, Alise’ye “Dur bakalım ne-
reye gidiyorsun?” diye seslendi. Alise, “Merhaba Kutup Yıldızı, 
beni Ay Dede gönderdi. Göktaşı Kral’ın şatosunu arıyorum” 
dedi ve Bulut Dev’in hikâyesini ona anlattı. Sonra Kutup Yıl-
dız’ının gösterdiği yöne giderek Göktaşı Kral’ın şatosunu bul-
du. Şatonun kapısını çaldı. Kapıyı Göktaşı Kral açtı. “Merhaba 
Göktaşı Kral, ben Alise. Buraya çok uzak bir yoldan geliyorum” 
diyerek yolculuğunu ona anlattı.

Göktaşı Kral üzgün bir şekilde Alise’ye bakarak onu içeri da-
vet etti. Alise, içeri girdi ve şato da gezintiye çıktılar. Sonra Ali-
se, Göktaşı Kral’a dönerek, “Bulut Dev aylardır ağlıyor; neden 
onun mutluluğunu aldın?” dedi.

“Çünkü ben bu şatoda çok yalnız ve mutsuzum. Bulut Dev’in 
çok mutlu olduğunu duydum. Ben de mutlu olmak için onun 
mutluluğunu aldım. Ama hâlâ mutsuzum” dedi.

Alise, Göktaşı Kral’a, “İstersen birlikte çok güzel oyunlar 
oynayabiliriz” dedi ve sonra Göktaşı Kral, Alise’den yardım 



isteyerek “Ben de mutlu olmak istiyorum, bana yardım edebilir 
misin?” dedi. Alise ve Göktaşı Kral birlikte uçağa binerek Kutup 
Yıldız’ının yanına geldiler. Kutup Yıldızı onlara dönüş yolunu 
gösterdi ve Alise’ye biraz yıldız tozu vererek, “Bunu uçağına ko-
yarsan geri dönmene yardımcı olacaktır” dedi. Sonra Göktaşı 
Kral’la beraber tekrar kuyruklu yıldızların ve gezegenlerin ara-
sından geçerek Ay Dede’yi buldular. Ay Dede onları görünce 
çok sevindi. Hep birlikte Bulut Dev’in yanına geldiler. Alise, 
Bulut Dev, Ay Dede ve Göktaşı Kral birlikte oyunlar oynayıp 
arkadaş oldular. Bulut Dev’in gözyaşları dindi ve yeniden mutlu 
oldu. Göktaşı Kral da aradığı mutluluğu bulmuştu. Bulut Dev ve 
Göktaşı Kral, Alise ve Hürkuş’a dönerek teşekkür ettiler. 

Sonra, Alise onlara veda ederek sihirli uçağıyla 
tekrar odasına döndü. Uçağını ma-
sanın üstüne koyarak uykuya 
daldı. Sabah olduğunda yağ-
murlar dinmiş, bulutlar da-
ğılmış, güneş açmıştı. Her-
kes sevinçle gökyüzünde 
parlayan güneşe bakarken 
Alise masasının üstünde-
ki Hürkuş’a göz kırparak 
gülümsedi.
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Sihirl i Adadaki Büyük Ağaç
Serhat Keskin

K aptan Tuto, özgürce gemisiyle denizlerde dolaşmayı çok se-
verdi. Bir gece fırtına koptu ve gemisi battı. Kaptan Tuto bir 
tahta parçasına tutunarak kurtulmayı başarmıştı ama dalgalar-
la beraber oradan oraya sürüklendi durdu. Güneş doğduğunda 
kendisini bir adada buldu. Adanın tam ortasında kocaman bir 
ağaç vardı. Adayı keşfetmek için dolaşmaya başladı. Biraz gezin-
dikten sonra adanın, Periler ve Cadılar’ın yaşadığı sihirli bir yer 
olduğunu anladı. Sonra büyük bir ağacın altında oturup adada 
ne yapacağına dair düşüncelere daldı. 

Kaptan Tuto böyle düşünürken, onun adaya geldiğini fark 
eden Kötü Yürekli Cadılar, çok güzel bir sofra hazırlayarak Kap-
tan Tuto’yu kendi bölgelerine çağırdılar. Ziyafetin sonunda ca-
dılardan biri Kaptan Tuto’ya “Büyük Ağaç’ı keserek kendine bir 
gemi yapabilirsin. Böylece adadan kurtulabilirsin” dedi. “Bu çok 
güzel bir fikir” dedi başka bir cadı. Ardından Kaptan Tuto’ya 
sihirli bir balta verdiler. 

K
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Kaptan Tuto bu dü-
şüncelerle oradan ayrıla-
rak Büyük Ağaç’ın yanı-
na geldi. Şöyle bir etrafına 
bakındı. “Evet, bu ağaçtan 
bir gemi yaparsam adadan 
kurtulabilir ve tekrar öz-
gürce denizlerde dolaşabili-
rim” dedi. O sırada adanın 
diğer tarafında yaşayan İyi 
Yürekli Periler, Kaptan Tu-
to’nun yanına geldiler. Kap-
tan Tuto olup bitenleri peri-
lere anlattı. Periler de Kaptan 
Tuto’ya, “Büyük Ağaç sihirli-
dir ve adamız için çok önem-
lidir. Her yıl göç mevsiminde 
göçmen kuşlar buraya gelerek 
ağacın üstünde dinlenirler. Bü-
yük Ağaç’ı kesmemelisin” dediler. Sonra 
Kaptan Tuto’nun yanından ayrıldılar.

Kaptan Tuto, bütün gece düşünüp durdu. “Kendimi kurtar-
mak için Büyük Ağaç’tan bir gemi mi yapmalıyım, yoksa kuşla-
rın dinlenebilmesi için Büyük Ağaç’ı kesmemeli miyim?”

Sabah olunca İyi Yürekli Periler ve Kötü Yürekli Cadılar, Bü-
yük Ağaç’ın etrafında toplandılar. Kaptan Tuto da elindeki bal-
tayla oradaydı. Kötü Yürekli Cadılar “Ağacı kesmelisin. Böylece 
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kendine gemi yapabilirsin. Kes, kes…” diye bağırırken, bu sırada 
İyi Yürekli Periler ise, “Ağacı kesmemelisin, kuşları düşünmeli-
sin. Kesme, kesme…” diye bağırıyorlardı. 

Sonra birden sessizlik oldu. Kaptan Tuto, baltasını havaya 
kaldırdı. Herkes meraklı gözlerle ne olacağını izlerken Kaptan 
Tuto baltasını sallayarak denize fırlattı. “Kendim için bile olsa 
tek bir ağacı dahi kesemem,” dedi. Böylece cadıların Büyük 
Ağaç’tan sihirli süpürgeler yapma planları suya düştü. Periler 
sevinç içinde Kaptan Tuto’ya teşekkür etti.

Derken göçmen kuşlar havada görünmeye başladı. Ağacın 
üzerine tünediler. Sonra kuşların lideri neler olup bittiğini öğ-
rendi. Kaptan Tuto’ya döndü, “Eğer bu ağacı kesseydin, göç 
yolunda dinlenebileceğimiz başka bir yer olmayacaktı. Kuşlar 
dinlenemedikleri için okyanusu geçemeyecek ve göç yolculu-
ğunu tamamlayamayacaklardı. Yeryüzünde artık kuş kalmaya-
caktı” dedi. Kuşları bir araya toplayarak olanları anlattı. Sonra 
Kaptan Tuto’nun yanına gelerek, “Sen, ağacı kesmeyip kuşları 
düşündün, biz de senin için bir sepet yapıp seni bu sihirli adadan 
kurtaracağız” dedi ve Kaptan Tuto’yu sihirli adadan kurtarıp öz-
gürlüğüne kavuşturdular.
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Çalışkan Meryem
Yavuz Eriş

Meryem, alarmının kulak tırmalayıcı sesiyle uyanmıştı. İlk ders 
saatine daha bir buçuk saat olmasına rağmen okula her defasında 
ucu ucuna yetişebiliyordu. İştahsız bir şekilde oturmuştu yine ba-
basının hazırladığı kahvaltı masasına. Anne ve babasının işe ye-
tişmek için verdiği çabayı kendisi okula gitmek için veremiyordu. 

Uyuklayarak ve dur kalklar-
la dolu okul yolculuğunun 
ardından kendisini sırası-
na zar zor atmıştı. İlk ders 
Sosyal Bilgiler’di ve Pelin 
öğretmenini sevdiği için 
kendine çeki düzen verip 
uykulu halini üzerinden 
atmaya çalıştı. Sıra arka-
daşı Serap’a “Günaydın!” 
dedikten sonra defterini 
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ve kitabını sırasının üstüne koymuştu bile. Öğretmen, sınıfı se-
lamlayarak dersine başladı. Ardından yıl sonuna kadar bitirilmesi 
gereken proje ödevlerinden bahsetti. Her sınıfa ve şubeye farklı 
konulardan oluşan bu projelerden Meryem’in sınıfına düşen ise 
“Şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun azaltılması için kırsal kesime 
dönüşü sağlayacak projeler” olmuştu.

Meryem, o akşam yemekte, okulda neler olup bittiğini, Pe-
lin öğretmeninin verdiği ödevden ve yıl sonuna kadar bitirmesi 
gerektiğinden bahsetmişti anne ve babasına. Bu ödevi nasıl ya-
pacağını pek bilmiyordu çünkü İstanbul’da doğup büyüyen bir 
çocuk olarak kırsal kesimde neler yaşandığını kestiremiyordu.

Ailesi ona yardımcı olacaklarının sözünü verdikten sonra 
önümüzdeki hafta sonu hem ödevini yapmak hem de bu ba-
haneyle dedesini ziyaret etmek için annesinin doğup büyüdüğü 
Kocaeli’’ndeki o sevimli köye gideceklerini söylediler Meryem’e. 

O haftanın nasıl geçtiğini anlayamamıştı Meryem. Okula karşı 
isteksizliği tamamen bitmişti. Cumartesi sabahı yola çıkmışlar-
dı. Dedesini İstanbul’daki evinde sık sık ziyaret etmişti Meryem 
ama ilk defa köydeki evini görecekti. Oraya gittiklerinde köyün 
hayal ettiğinden çok daha güzel olduğunu anlamıştı.

Köyün yolunda o kadar az araç vardı ki onun yerine her 
yerde otlayan hayvanlar, tertemiz akan derenin suyu 
ve onları izleyen meraklı ve bir o kadar da masum 
gözler... Hatta geceleri o kadar karanlık oluyordu ki, 

bu sayede yıldızları daha net görebildi.
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Dedesi masayı bahçesinden topladığı meyve ve sebzelerle do-
natmıştı. Domatesin kokusu, çileğin rengi ne kadar da canlıydı.

Tıka basa doyduktan sonra dedesiyle birlikte köy yaşamını 
yakından görmek için dolaşmaya çıktırlar. Meryem, âdeta rö-
portaj yapan bir muhabir ciddiyetindeydi. Sorulan soruların, ve-
rilen cevapların, meraklı gözlerin ardından gel zaman git zaman 
aylar boyunca Meryem, ailesiyle dedesini sıkça ziyarete gelmiş 
ve orada birçok arkadaş edinmişti.

Yıl sonu yaklaştığında, ödevinin son halini dosyalayıp öğ-
retmenine verdiğinde karne gününü de dört gözle beklemişti. 
Çünkü Meryem bu sene hem okul birinciliği için çok çalışmıştı 
hem de en iyi proje ödevinin kendisininki olduğunu düşü-
nüyordu.

Hem bu ödev sayesinde birçok şey öğrenmişti; kırsal 
kesime insanları yönlendirmek için iş imkânı yarat-
mak gerekiyordu. En güzeli insanların kendilerini 
doğa ile baş başa kalmasını sağlayacak, yazlık kül-
türünden ziyade temiz hava soluyup enerjilerini 
toparlayabilecekleri, trafikten, koşuşturmacadan 
uzak, stressiz ve sakin bir ortamda, doğal besinler 
tüketerek vakit geçirebilecekleri bir bağ evi yap-
ma düşüncesi de olabilirdi. 

Ödevini başarılı bir şekilde bitirmiş olmanın 
verdiği keyif ve kendisini tebrik eden öğretmenleri 
ile projesini bir kez daha anlattı.

Hem bu ödev sayesinde birçok şey öğrenmişti; kırsal 
kesime insanları yönlendirmek için iş imkânı yarat-
mak gerekiyordu. En güzeli insanların kendilerini 
doğa ile baş başa kalmasını sağlayacak, yazlık kül-
türünden ziyade temiz hava soluyup enerjilerini 
toparlayabilecekleri, trafikten, koşuşturmacadan 
uzak, stressiz ve sakin bir ortamda, doğal besinler 
tüketerek vakit geçirebilecekleri bir bağ evi yap-

Ödevini başarılı bir şekilde bitirmiş olmanın 
verdiği keyif ve kendisini tebrik eden öğretmenleri 
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İyiler Daima Kazanır
Yavuz Eriş

Pozi yüzünün tamamı kumlara gömülmüş bir şekilde uyandı. 
Neredeydi? Nasıl gelmişti buraya? Şaşkınlığını üzerinden attığı 
o ilk dakikalardan sonra okuldaki izci eğitiminden hatırladıkla-
rını uygulamaya başladı. Birkaç saatlik keşif gezisinin ardından 
bulunduğu yerin bir ada olduğunu anladı ve hava kararmadan 
sığınacak bir yer aradı kendisine.

Çalıların arasında geçirdiği gecenin ardından karnındaki gu-
rultunun giderek artmasıyla ağaçlarda meyve aramaya başladı. 
Bir el atsa ulaşabilecekmiş gibi görünen kırmızı elmalar sanki 
daha da yukarı kaçıyormuşçasına uzaklaşıyordu ondan. Elmalara 
ulaşamadıkça da bir gülüş, bir kahkaha sesi duyuyordu. “Kim var 
orada? Hey. Orada biri mi var?” dedi. Ama cevap veren yoktu.

Güneş tepeye ulaştığında susuzluğu da dayanılmaz bir hal al-
mıştı. Pozi ormanın ortasındaki nehri bulduğunda çok mutlu ol-
muştu. En azından içecek bir suyu vardı artık. Ancak avuçlarını 

P



su ile doldurup ağzına götürdüğü sırada avuçlarındaki su adeta 
çamura dönüyordu. Birkaç kez denemesine rağmen sonuç ay-
nıydı. Ve yine aynı sinir bozucu kahkaha… Bu sefer daha yakın-
dan… “Hey! Su nasıl çamur oluyor? Burası neresi?” dedi.

Yine ses yoktu. Karnını doyuramıyordu. Susuzluktan ve sı-
caktan yorgun düşmüştü ve enerjisi gitgide azalmıştı. Bulduğu 



1 42142

ilk ağacın gölgesine bırakmıştı bedenini. Denize bakıp çaresiz-
lik içinde gözyaşlarına boğulmak üzereyken, bir de ne görsün… 
Kocaman bir gemi... Hem de çok yakınlarda. Bir yandan bağırı-
yor bir yandan hiç durmadan gemiye el sallıyordu. “Buradayım! 
Yardım edin! Hey baksanıza. Buradayım!”

Aralıksız çırpınışlar zıplayışlara rağmen kimsenin onu görme-
diğini farketti. Görünmez mi olmuştu yoksa? Artık dayanamı-
yordu tüm bu olup bitenler karşısında çaresizce ağlamaya baş-
ladı. Gözyaşları toprağa karıştığında bir kez daha duymuştu o 
ürkütücü kahkahayı. “Yeter artık! Bu bir şaka mı?”

Tüm bu olanları büyük bir sabırla izleyen güzel perimiz Linda, 
kötü kalpli cadıların Pozi’ye yaptıklarına daha fazla seyirci kala-
madı. Periler krallığının en katı kurallarından birinin insanlara 
doğrudan gözükmemek olduğu için perimiz Linda da Pozi’ye gö-
rünmeden ona yardımcı olmaya karar verdi.

Pozi’nin ilk önce karnını doyurması gerekiyordu. Gölgesin-
de yattığı ağacın tepesinden üç dört elma düşürdü Pozi’nin ka-
fasına. Enerjisinin biraz daha yerine geldiğini gören iyi yürekli 
perimiz Linda, bir yandan onu bu adadan nasıl kurtaracağını 
düşünüyor, bir yandan da cadıların ulaşamayacağı temiz su kay-
nağını Pozi’ye ulaştırmaya çalışıyordu. Bu arada perilerin kra-
liçesi Nasty küçük dostumuzu insanların yaşadığı karaya sağ 
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salim ulaştırmak üzere büyülü sözleri mırıldanmış ve bir tekne 
yaratıvermişti. Bu büyülü tekne kendi kendini kontrol edebi-
lecek ve dümeninin kontrolünü yelkenin hâkimiyetini kendisi 
ayarlayacaktı. Şimdi tek sorun Pozi’ye görünmeden onu buraya 
nasıl ulaştıracaklarıydı?

Akıllı kraliçenin aklına ufak bir yangın çıkarma fikri geldi. 
Ormanlarında bulunan zararlı otlardan oluşacak minik bir yan-
gın ve duman etkisiyle Pozi’nin dikkatini çekecek ve az önce 
yaratmış olduğu tekneyi görmesini sağlayacaktı.

Ancak kötü kalpli cadılar buna engel olmak için tüm büyülü 
güçlerini kullanarak yağmur yağdırmaya başladı. Bu durumda 
perilerin kraliçesi Nasty’nin çıkardığı yangını göremeyecek hem 
de herhangi bir yere sığınmak zorunda kalacak olan Pozi’nin 
korkusuyla besleneceklerdi.

Her iki taraf da olağan güçleriyle yıllardır süre gelen bu müca-
delelerini şimdi küçük dostumuz için sergilemek zorundaydılar. 



1 44

Bir yanda doğadaki her canlının iyiliği ve mutluluğu için uğra-
şan periler, diğer yandan da tüm hayvanların korkularıyla besle-
nen bitkilere zarar veren cadılar…

Bulutlar üzerindeki bu mücadele saatler sürdü. Her zamanki 
gibi iyilik kazandı. Güzel yürekli perilerimiz bu galibiyetten son-
ra Pozi’nin dikkatini çekebildiler ve onun teknenin bulunduğu 
yere doğru gelmesini sağladılar.

Sevinç ve heyecanla bindiği tekne, kendiliğinden hareket et-
meye başladığında artık bunların hiçbirinin gerçek olmadığını, 
sadece kötü bir kâbus gördüğünü düşündü. Limana yanaştığın-
da karada duran polislere şimdiden el salladı. Ağlamaya başla-
mıştı mutluluktan. İskeleye adımını atar atmaz sarılmıştı önüne 
ilk gelen kişiye. “Evlat, sen nereden çıktın? Nasıl geldin buraya? 
Yoksa sen iki gündür kayıp olan Pozi Monca mısın?” 

Ağlamaklı bir şekilde başını onaylarcasına salladı Pozi. “Bu-
raya nasıl geldin peki? Neredeydin?”

Onu karaya getiren tekneyi göstermek üzere arkasını döndü-
ğünde orada olmadığını gördü Pozi.
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Denize Yolculuk
Zeynep Tüzün

Küçük su damlası, pamuk şekerine benzeyen bulutu ve arka-
daşlarıyla birlikte mutlu mesut gökyüzünde yaşarmış. Arkadaş-
larıyla ve bulutuyla oradan oraya zıplamayı çok severmiş. Küçük 
su damlası, bir bulutta ayağı kayıp “Hooop!” diye yeryüzüne dü-
şer gibi olduğunda, diğer bulutlar hemen koşup onu yakalarmış. 
Ne zaman bir fırtına kopacak olsa, henüz küçük olduğu için bu-
lutlar onun elinden tutarlarmış. Birbirlerine sıkı sıkı sarılarak 
hep birlikte fırtınanın dinmesini beklerlermiş. Bazen de bu fır-
tınalar sayesinde küçük su damlaları büyüdüklerinde yağmurla 
kaydıraktan kayar gibi aşağı iner, yeryüzünde uzun bir maceraya 
çıkarlarmış. Yeryüzünde öğrenmeleri gereken her şeyi öğrendik-
ten sonra da tekrar dostlarının ve bulutların yanına dönerler-
miş. Bu yolculukları sonsuza kadar bu şekilde sürüp gidermiş.

Aslında her küçük su damlası, güneş herkesi selamlamaya 
çıktığında yeryüzüne bakarmış. Afrika’nın devasa ormanla-
rında koşturan zürafaları, çocukların doğum günü partilerini, 



1 46

okyanuslardaki yunusların danslarını, leyleklerin upuzun yol-
culuklarını, kuşların şarkılarını ve daha birçok şeyi yukarıdan 
merakla izlerlermiş. O sırada bulutlar nerenin üzerinden geçerse 
oraya inerlermiş. O yüzden bu yolculukların her biri bambaş-
kaymış. Ama ne kadar merak etseler de, onları ne kadar heye-
canlı bir yolculuk beklese de, bazı küçük su damlaları ilk inişleri 
konusunda kendilerini hiç mi hiç hazır hissetmezlermiş. Tıpkı 
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bizim küçük su damlamız gibi. Bulutlara, “Evet, aşağısı çok güzel 
görünüyor ve herkes orada ama ben burada kalsam ve hiç in-
mesem, beni saklar mısınız?” diye sorarmış. Onlar da, “Senden 
önce büyük su damlaları da hep yeryüzüne iner, döndüklerinde 
uzun uzun hikayeler anlatırlardı. Yepyeni arkadaşlar edinmiş, 
içinde yaşadığımız boncuk dünyamızla, hayvanlarla ve insanlarla 
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tanışmış ve birbirinden farklı şeyler öğrenmişlerdi. Sen de bol 
bol eğleneceksin” derlermiş. 

Günler, haftalar, aylar geçmiş ve sonbahar mevsimi gelmiş 
çatmış. Su damlamız büyümüş, büyümüş ve artık bulut onu ta-
şıyamaz hale gelmiş. Ama su damlası hâlâ aşağı inmek istemi-
yormuş; yeryüzünde olmaktan çok korkuyormuş. Yağmurlu bir 
günde, birden “Fışııırt!” diye ayağı kaymış ve kendini aniden 
denizde buluvermiş. 

Su damlası nerede olduğunu anlayamamış. Her yer çok ka-
ranlıkmış. Aslında karanlık olmasının sebebi akşam olması diye 
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düşünmüş. “Ohhh, sabah tekrar güneş açar nasıl olsa” demiş 
kendi kendine. “Burası neresi?” diye sormuş. “Burası denizin 
tam ortası. Benim adım Deniz ve burası benim evim. Evime hoş 
geldin!” demiş Deniz. 

“Arkadaşlarımın yanında olmak istiyorum. Ne zaman evime 
döneceğim?” diye sormuş su damlası. “O konuda sabırlı ol. Yaz 
mevsimi geldikten ve güneş pasparlak açtıktan sonra evine dö-
nebilirsin. Bunun içinse aylar var…” diye cevap vermiş Deniz.

“Aylar mı? Ne yapacağım ben, nasıl geçecek bu kadar za-
man?” diye sormuş tekrar su damlası. Deniz gülümsemiş. “Hiç 
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farkına bile varmayacaksın. Demek bu yeryüzüne ilk inişin. 
Evimde yepyeni, bambaşka bir dünyayı tanıyacaksın. Foklarla 
tanıştın mı? Peki, ya denizanaları ile? Seni asıl palyaço balıkla-
rıyla tanıştırmalıyım. Ne kadar komik olduklarını anlatamam. 
Doğum günü partilerimizin yıldızı olurlar. Hayır, dur. Kaptan ile 
görüşmelisin önce. Sana kim bilir neler neler anlatır. Dünya’nın 
öbür ucundan haber getirir bana. Hikâyeler anlatır. Çocukluğu-
nu anlatır. O da çocukmuş, biliyor musun? İnanmak çok zor… 
Bazen dalgalarımla öyle boğuşuyor ki; sanki hep bu kadar güç-
lüymüş ve hep güçlü olacakmış gibi hissediyorum. Dalgalarım 
seni korkutmasın. Bazen üzüldüğümde dalgalarım çıkabiliyor. 
Ama sonra arkadaşlarım, kaptanlar bana sımsıkı sarılıyor. O za-
man ne kadar sevildiğimi düşünüyor, mutlu oluyorum. Bazen de 
gerçekten dalga geçiyorum tabii. Ben de komik biriyim” deyip 
kıkırdamış. “Her neyse. İnan bana, her şey yolunda…” deyip 
su damlasını kucaklamış. Su damlası ne kadar şanslı olduğunu 
düşünmüş. 

Günler, haftalar, aylar geçmiş. Yaz mevsimi gelmiş. Denizde-
ki tüm canlılarla arkadaş olmuş su damlası. Balinalarla yarışmış, 
yunuslarla dans etmiş. Rengârenk balıklarla oyunlar oynamış, 
lezzetli mi lezzetli yemekler yemiş. Kaptan, onu başka kaptan-
larla da tanıştırmış. Hepsinin farklı hikâyesi varmış, hepsi farklı 
ülkelerden ve farklı yollardan gelmişler. Hikâyelerini dinlerken, 
onlar üzüldüğünde o da üzülmüş; onlar mutlu olduğunda o da 
mutluluktan taklalar atmış. Bu yolculuk sayesinde çok şey öğ-
renmiş onlardan. Bütün bunları bulutlara ve küçük su damlası 
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arkadaşlarına anlatmak için sabırsızlanıyormuş. Denizi de bu-
radaki arkadaşlarını da çok özleyecekmiş. Ama bulutları ve ar-
kadaşlarını da çok özlemiş. Gökyüzündeki evine dönme vakti 
gelmiş. Güneş tekrar doğmuş ve herkesi selamlamış. Su damlası 
hazırlanmış ve denizdeki dostlarına el sallayarak evine dönmüş. 

Döner dönmez sarılmış bulutlara. Yaşadığı her şeyi onlara 
uzun uzun anlatmış. Hatta yeryüzüne tekrar gitmek ve yeni yol-
culuklara çıkmak için can atıyormuş. 






