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DÜNYANIN

ENENT U H A F
EJDERHASIEJDERHASI

Yazar: Elif Bilge Turna (11 Yaşında)
Editör: Salih Doygun (9 Yaşında)
Çizer: Amine Çom (12,5 Yaşında)

T�msah T�msah T�m�,
Hayvanat bahçes�d�r ev�.

Uçtuk kaçtık deveyle,
Vardık b�r ülkeye, 

Fındık fıstık vermeye. 
Yed� heps�n� maymunlar,

B�ze bırakmadılar.
Atıldık Cesur �le h�kâyem�ze, 

Macera dolu günlere.

 Timi, dünyaya gözlerini bir hayvanat bahçesinde
açmış, sudan bir çocuğun gece herkes uyuduğu
sırada gizlice dolaptaki son çikolatayı yerken
yakalanmaktan korktuğu gibi korkan, hayattaki tek
arkadaşı hayvan bakıcısının küçük oğlu Cesur olan
bir yavru timsahtı.
 Timi’nin annesi çoğu zaman hayvanat bahçesi
ziyaretçilerine o muhteşem zırhlı vücudunu
gösterip, 3 numaralı timsah bakışını atmak için
yuvalarından çıkardı. Annesi gittiğinde Timi’nin
canı çok sıkılırdı ama yardımına Cesur yetişir,
sıkılmasın diye ona hikayeler anlatır, onunla timsah
satrancı oynar, yüzme antrenmanlarını yaptırırdı.
Uzun süredir çalışmalarına rağmen Timi hala
sudan korkuyordu. Cesur, ejderhaların timsahların
kanatlı haldeki atalarının olduğunu, ejderha
soyundan gelen bir canlının her şeyi yapabileceğini
söylerdi. Timi ise ejderhaların yüzemediğine emindi.

 Cesur o sabah babasının kahvaltı masasında bıraktığı
gazetede bir fotoğraf görmüştü. Koşarak Timi’nin
yanına geldi ve ona gazetedeki ilanı gösterdi.
“Şehrimizin Simgesi Olan Ejderha Yeniden Canlanıyor”
başlığını gördüklerinde ikisi de avcı görmüş tavşan gibi
gözlerini kocaman açtı. Uzun süredir bir ejderha
görmek için bir çocuğun dondurma yemeye
sabırsızlandığı gibi sabırsızlanıyorlardı. 
 İlanda ejderhanın, şehir meydanındaki nehrin diğer
tarafında olacağı yazıyordu. Hemen yola çıktılar ve
sonunda nehrin kıyısına vardılar. Timi karşısında şırıl
şırıl akan suyu görünce kedi görmüş fare gibi ürperdi.
Durup, karşıya nasıl geçeceklerini düşündüler. 
 “Haydi!” dedi Cesur. “Nehrin üzerindeki yosun tutmuş
taşlara basarak karşıya geçeceğiz.” Timi duydukları
karşısında şok oldu. Böyle bir şey mümkün değildi.
Ama buraya kadar gelmişken ejderhayı görmeden geri
dönemezdi. Timi nehrin üzerinden geçmek için
sabırsızlanıyordu. Ancak ilk adımını attığı an titreyen
ayakları üzerinde durmakta zorlandı ve ip üstünde
yürüyen bir cambaz gibi dengede durma hareketleri
yapmaya çalıştı. Cesur, Timi’nin karşıya böyle
geçemeyeceğini anlayınca çantasını bir kenara bıraktı
ve Timi’ye sırtına çıkmasını söyledi. Timi korksa da
kabul etti. Cesur ilk başta dengesini bulamadı ama
kollarını iki yana açınca dengesini bulmak kolaylaştı.
Suya düşmemek için nefeslerini tutmuşlardı. Zor da
olsa karşıya geçmeyi başardılar. İkisi de suya
düşmeden karşıya geçebilmiş olmanın verdiği
rahatlamayla büyük bir gürültüyle nefeslerini
bıraktılar. Oh!.. Hemen sonra meydanın ortasındaki
taştan ejderha heykelinin önündeki tabelaya
şaşkınlıkla bakakaldılar: “Tarih müzesine gider.”



Bir SüveterBir Süveter
Hikâyesi

Merhaba. Ben b�r süveter�m ve bugün s�zlere
ben�m h�kâyem� anlatacağım. “B�r süveter�n
h�kâyes� en fazla ne olab�l�rd� k�?” ded�ğ�n�z� duyar
g�b�y�m. Ama öyle değ�l. Neyse, bırakalım s�z� ben�
de başlayalım. 
Gözler�m� açtığımda b�r kadının el�nde durduğumu
fark ett�m. B�r �pl�kt�m o zamanlarda. Kadın öre öre
ben� güzel b�r süvetere dönüştürdü. Tam olarak
d�yemem ama ben� şöyle örmüştü: İlk önce ben�
küçük b�r da�re yaptı. Sonra yan taraftan da�rey�
�pl�ğ�n üstüne geç�rd�. Daha sonra halkanın �ç�nden
çıkardı. Önümde da�rey� rahat edecek şek�lde
ayarlayan düğümü sıkılaştırdı. Yen� oluşan halkayı
b�r örgü ş�ş�ne geç�rd� ve aynı �şlem� tekrarladı.
Sıra sıra d�z�ld�kçe b�r süvetere dönüşmüştüm…
Ana reng�m kırmızıydı ve mor ç�çekler vardı.
Turuncu benekler� de unutmamak gerek. Çok renkl�
ve güzel b�r süveterd�m. Sonra kadın ben� karanlık
b�r şeye koydu. Sanırım bu karanlık şeye kutu
den�yormuş. Daha sonra ben� alıp b�r kamyona
verd�. Kısa süre sonra hareket etmeye başladık.
Ne olduğunu anlayamadım b�le. O sırada yanımda
b�r elb�se vardı ve onun önünde de şöyle b�r şeyler
yazıyordu: El Yapımı Kıyafetler Dükkânı. Ne! Bu
neyd� ş�md�, yan� ne demekt�? O sırada kamyon
durdu. Ve b�z� kutuda adını gördüğüm dükkânın
önüne bıraktılar. Ben� b�r askıya taktılar. Orada
sadece ben yoktum. Yüzlerce kıyafet vardı.
Rengârenk, farklı boyutlarda, her b�r� başka
�nsanlar tarafından emek emek yapılmış
kıyafetler… Burada başka süveterlerde vardı.
Onlardan b�r�ne sordum. “B�z neredey�z?” ded�m. O
da, “Sanırım ev yapımı kıyafetler�n satıldığı b�r
yerdey�z,” ded�. Sonra b�r çocuk ben� aldı ve
annes�ne şöyle ded�:

-Anne şuna bak çok güzel b�r süveter değ�l m�?
-Evet, güzelm�ş kızım ama zaten evde var.
-Ama anne ne olur!
-Tamam Azra, alalım.
-Yaşasın! Çok teşekkür eder�m anne, çook!
O sırada çok sev�nm�şt�m. B�r çocuk ben� almak �ç�n
annes�ne ısrar ed�yordu. Sanırım bu kız 5-6
yaşlarında küçük b�r kız çocuğuydu. Güler yüzlü b�r
k�ş�l�ğe sah�pt�. Adı da Azra’ydı. Sonra ben� b�r
arabaya koydular. Bu b�r alışver�ş arabasıydı. Daha
sonra ödeme noktası den�len b�r yere geld�k. B�r
b�p ses�yle f�yatıma baktılar. F�yatım 120 TL’yd�.
Bence b�raz pahalıymışım.
Neyse, en sonunda ben� kend� evler�ne götürdüler.
Azra ben� hemen g�ymek �sted�. B�r deneme yaptı.
Üstünde çok güzel duruyordum. Aylarca onunla b�r
sürü macera yaşadık, en çok ben�m üzer�me
ked�s�n� koyup yumuşak yumuşak sevd�ğ�
zamanları sev�yordum.
-1 Yıl Sonra-
Artık Azra’ya çok küçük gel�yordum. B�r gün,
üzer�nde “Kıyafetler İç�n Ger� Dönüşüm Kutusu”
yazan kocaman b�r kutuya bırakıldım. Ben� b�r
çocuk aldı. Bu çocuğun adı Zehra’ydı. O da ben�mle
b�rçok maceralar yaşayacaktı. Aklımda meraklı b�r
soru: “Acaba ked�s� var mıydı?..”

Yazar: Zehra Şaylı (8 Yaşında)
Ed�tör: B�lge Özsoy (17 Yaşında)
Ç�zer: Em�ne Reyyan Şen (9,5 Yaşında)



 6G-U’yu fabr�kadan hızlıca alıp kamyonete
koyuldu. Dem�rc� mahalles� Kavaklıdere caddes�
Mayıs sokaktak� 34 numaralı eve g�tt�. Kamyonet
oraya varınca Ar�f o kutuyu tesl�m aldı. Ar�f’�n dört
gözle bekled�ğ� an gel�p çatmıştı. Ked�s� Mancınık
da evdek� farklı kokuyu aldığından “Meeaav,”
d�yerek yaklaştı. Ked� d�l�nde bu “Bu ne yaa?”
demekt�.
 Kutu açıldıktan sonra Ar�f eller�n� yıkadı. Eller�n�
yıkadıktan sonra eller�n� koklamayı çok sev�yordu.
Aynı van�lya g�b� kokuyordu. Ş�şeye baktı, van�lya
özlü sıvı sabun yazıyordu. 
 Mutfağa g�rd�ğ�nde robotun aç düğmes�ne bastı,
robot açıldı ve “Ben 6G-U, s�ze nasıl yardımcı
olab�l�r�m?” ded�. Mancınık ses� duydu ve
ürpererek balkona kaçtı. Ar�f �se “Mutfağı s�lmekle
başlayab�l�rs�n,” ded�. 6G-U hemen mutfağı s�lmeye
başladı. O sırada Mancınık korkusunu g�dermek �ç�n
yatak odasındak� yumağı alıp oynamaya başladı.
B�rkaç dak�ka sonra 6G-U mutfağı s�lmey� b�t�r�p
salonu s�lmeye başladığı an mancınık da uykuya
daldı.
 6G-U her yer bal döküp de yalanılacak hâle
geld�ğ�nde kend�n� şarj etmeye g�tt�. Mancınık
uykusunu alınca 6G-U’nun yanına g�tt�. O Ar�f’�n
�zled�ğ� robot f�lmler�n� pek �zlemed�ğ�nden ve Ar�f
Mancınık’ı pr�zlere pek yaklaştırmadığından
robota “m��v” d�yeb�ld�. Sonuçta Türkçe
konuşamıyordu. 6G-U hemen ked�ler�n konuştuğu
d�l� anla komutuna geld�. Mancınık, “Bu şeyle ne
yapıyorsun?” ded�. 6G-U ona ked� d�l�nde “Kend�m�
şarj ed�yorum,” ded�. Bu şek�lde başlayan sohbet
sabaha kadar sürdü.

6G-U6G-U6G-U
 Ar�f uyandığında hâlâ konuşuyorlardı ama neden
sonra sustular. Ar�f üstünü başını değ�şt�rd�, el�n�
yüzünü yıkadı. Mutfağa g�r�p d�nozor kadar büyük
buzdolabından b�r ekmek, �k� domates, b�r salatalık
ve b�r de sucuk aldı. Tostunu tost mak�nes�ne
koydu, kahvaltısını yaparken y�ne b�r robot f�lm�
�zl�yordu. Bu arada Mancınık ve 6G-U saklambaç
oynuyordu. Yan� onlar arkadaş hatta şırıngayla
hemş�re g�b� ayrılmaz �k�l� olmuşlardı.
 Ar�f kahvaltısını yaptıktan sonra b�raz k�tap
okuyup defter�ne b�rkaç cümle yazdı. Saat 19.00’da
Mancınık’la parka yürüyüşe çıktılar. Eve gel�nce
b�rde ne görsün! 6G-U yalnızlıktan del�ye dönmüş
ve her yer� dağıtmış. Mancınık’ı görünce normal
hâl�ne dönse de artık çok geçt�. Çünkü Ar�f ev�
görür görmez onu �ade etmeye karar verm�şt�. Bu
ayrılık Mancınık ve 6G-U �ç�n çok zor oldu. 

Yazar:  Kağan Emre Gülmez (10  Yaşında)
Editör:  B i lge Özsoy (17 yaşında)

Çizer:  Muhammed Talha Teke (10  Yaşında)



 Ben Tony. A�les� �le ucu bucağı gözükmeyen ormanın
ardındak� göz alıcı kırmızı çatısıyla, ormanın kend�nden
em�n yeş�l�ne meydan okuyan, cesur ç�ftl�k ev�m�zde
yaşayan b�r çocuğum.  
 Oldum olası masal d�nlemeye bayılırım. Her yatmadan
önce annem bana b�r masal anlatır. Ve masalların
vazgeç�lmez kahramanı Prenslerd�r. B�r prens nasıl mı
olmalı? Öncel�kle beyaz b�r atı olmalı. Fakat ben�m beyaz
b�r atım yok, onu bırakın, b�r atım b�le yok! Evet, b�r
ç�ftl�k ev�nde yaşadığımız doğru. Ama her ç�ftl�k ev�nde
at olmalı algısı yanlış. Y�ne b�r gece yatağıma uzanmış,
annem� bekl�yordum. 
-Annee! Gel�yor musun?
Ses gelmed�. İk�nc� defa seslend�m:
-Annee!

Meraklanmıştım. Yatağımdan fırladığım g�b� mutfağa
koştum. Annem genelde mutfakta olurdu. Ya b�ze yemek
yapardı ya da ş�falı yeş�l çaylar… Ama bu kez
yanılmıştım, annem mutfakta değ�ld�.
Ant�ka eşyaların ele geç�rd�ğ� ev�m�zde, kahvereng�n�n

b�lmed�ğ�m tonlarının gözüme her an çarpışıyla �ç�me
dolan huzur kaybolmuştu. Ev�m�z sess�zd�. Bu sess�zl�ğ�
bozmak �stemed�ğ�mden parmak uçlarımla koyu
kırmızının üstündek� uyumlu taba reng�ne basarak
kapıya yöneld�m. Haf�f reng� solmuş kahvereng� kapımızı
yavaşça açtım. Bu kapıyı bahçeye çıkmak �ç�n değ�l,
prens olab�lmek �ç�n açıyormuşum meğer.
 Bahçedek� kahvereng� kand�ller meşe ağacındandı.
İç�ndek� hüzünlü ateş, acısını unutmak �ster g�b� dans
ed�yordu. Orman uyuyordu. O sırada b�r ses duydum, ve
o tarafa yöneld�m.
-Ah, sen m�yd�n?
B�z�m kümes�n as�l tavuğu. Adı Roy. Yalnız olmadığıma

sev�nm�şt�m, yalnız h�ssetmeme rağmen.
-K�mse yok mu?

 Roy �le bahçey� turladık. Yoktu, a�lem� bulamıyordum.
Uçsuz bucaksız olmadığını b�ld�ğ�m, ormana baktım.
Oradalar mıydı? Gerç� burada g�d�lecek başka yer m�
vardı? Oraya doğru yöneld�m.
 S�yah… S�yahtı her renk. Gecen�n en sevd�ğ� renk olsa
gerekt�. Gözler�m s�yahtan sıkılmış olmalıydı k�
kapanmaya başladı. B�r ağacın gövdes�ne sığınmıştım
sabah olmasını beklerken.
 Acıkmıştık. O anda gözüme b�rkaç tane mantar takıldı.
Babam bu türün, bazı canlılara yan etk�s�n�n olduğunu
söylem�şt�. Ama hang� canlılar, söylemem�şt�. Bunu b�z
öğrenecekt�k.

Yeşil Tavuklu PrensYeşil Tavuklu Prens
Yazar:  Meryem Sena Gül  (12 Yaşında)
Editör:  B i lge Özsoy (17 yaşında)
Çizer:  Halenur Bakacak (10  Yaşında)



 Çatırt! Arkamı döndüm. Neye basmıştım? B�r dala mı,
yoksa b�r �pucuna mı? Hayır, h�çb�r şeye basmamıştım.
Roy’a döndüm. Ben�m durmamla o da durmuştu. Ve boş
gözlerle bana bakıyordu.
-Devam edel�m Roy.

Yürümeye başladım. Ama Roy gelm�yordu. Kaskatı
kes�lm�şt�, gözler� fal taşı g�b� açılmıştı.
-Roy, �y� m�s�n?

Tekrar b�r şeyler çatırdamaya başlamıştı h�ç
durmaksızın. B�r dak�ka! Bu sesler Roy’dan gel�yordu!
Sank� beden�nde b�r şeyler kırılıyordu. Roy b�rden
ş�şmeye başladı. Tıpkı b�r balon g�b�. Ş�şt�, ş�şt�… Roy, bu
sefer balonun ucunu bırakmışçasına �nmeye başladı.
Ondan çıkan rüzgâr, saçlarımı dalgalandırıyordu.
-Roy!

Roy, artık b�r tavuk g�b� gözükmüyordu. İr�leşm�şt�,
değ�şm�şt�. Mantarlar Roy’u mu seçm�şt� yan etk�ler�
�ç�n? Ah, Roy!

-Roy, oğlum, �y� m�s�n sen?
Roy’un yemyeş�l tüyler� göz alıcıydı. O, gayet �y�yd�.
-Had� as�l tavuk Roy, a�lem� bulalım artık.

 Roy, ben� üstüne b�nd�rd�. Yeş�l tüyler�ne sıkıca
tutundum ve “Hazırım,” d�ye bağırdım. Roy, sank� beyaz
b�r ata dönüşmüştü. Ben �se b�r prense.
 Roy, koşmaya başladı. Rüzgâr, yüzümü neredeyse felç
edecekt�. Ona rağmen sev�nç çığlığı atab�ld�m. B�raz yol
aldıktan sonra durduk. O sırada �ler�de tanıdık �k� tane
�nsan gördüm.
-Annee, babaa!
Annem ve babam, doğum günüm �ç�n bana b�r sürpr�z

yapmaya karar verm�şler. G�zl�ce evden çıkıp tahtadan
beyaz b�r at yapmışlar bana. Şu anda odamın en güzel
köşes�nde bana gülümsüyor. Evet, tahtadan ama bu ben�
üzmüyor. Ben o gün çok öneml� b�r şey öğrend�m; b�r
prens olmak �ç�n beyaz b�r ata �ht�yaç yok. B�r tavuk da
olab�l�r. Yeş�l b�r tavuk…



DÖRT METREDÖRT METRE
SEKSEN SANTİMETRESEKSEN SANTİMETRE



 Toprakla buluştuğum �lk anı hatırlamıyorum, ama
topraktan çıkıp güneşe selam verd�ğ�m o �lk anı da h�ç
unutamıyorum. Ş�md� �se kocaman, heybetl� b�r çınar
ağacıyım. Dünyanın dört b�r yanında ben�m g�b� b�r sürü
çınar ağacı vardır, ama ben onlardan çok daha özel ve
farklıyım. Ben� bu h�kayen�n kahramanı yapan da �şte
budur. 
 Yıl 1929’du. Güneş tepeye çıkmıştı. Dallarım gökyüzünü
kucaklamıştı. O dallarda pek çok kuş yuva yapmıştı. O
kuşların cıvıltısı yalnızlığımda bana arkadaşlık ed�yordu.
Gövdemde gez�nen karıncalar yaramazlık peş�ndeyd�. B�r
o yana b�r bu yana koşarak yemekler�n� yuvalarına
taşıyor, onların dansa benzeyen bu hareket� ben�
gıdıklıyor ve bana neşe ver�yordu. Yapraklarım arasında
dolaşan rüzgâr uzaklardan den�z�n kokusunu get�rm�şt�.
Yalova açıklarından b�r gem� geç�yordu. Gem�y� d�kkatle
�zl�yordum. Ama gem�dek� b�r�n�n de ben� d�kkatle
�nceled�ğ�nden habers�zd�m. Gem� l�mana yanaştı ve
durdu. İç�nden sarı saçlı, mav� gözlü b�r� �nd�. O k�ş�
Mustafa Kemal Atatürk’tü. Mustafa Kemal ve heyet�
yanıma geld�. Ben� çok sevd�ğ�n� hemen yanıma küçük b�r
köşk �nşa ed�lmes�n� �sted�. Atatürk’ün �steğ� üzer�ne
köşk �nşaatına başlandı. Köşkün tamamlanması y�rm� �k�
gün sürdü. 12 Eylül 1929’du. Köşk b�tm�şt�. Atatürk
köşkünü çok beğend�.
 Zaman geç�yordu ve ben her geçen gün daha da
büyüyordum. Yağmur ve güneşten güçlenen kökler�m
daha da der�nlere g�tmek �st�yordu. Dallarım �se
bulutlara kadar uzamak �st�yordu. Ben �se bu �steklere
karşı çıkamıyordum. 

Yazar: Türkan F�dan (9 Yaşında)
Ed�tör: B�lge Özsoy (17 Yaşında)
Ç�zer: Bennu Önal (9,5 Yaşında)

Artık köşke zarar vermeye başlamıştım. Köşkün temel�
büyümeme engel oluyordu. Köşkün çatısına kadar
uzanan yen� f�l�zler�m daha da uzamak �st�yordu. 1930
yılının yaz mevs�m�ndeyd�k ve ben çok korkuyordum.
Çünkü kes�lmek üzereyd�m. Dallarıma yuva yapan kuşlar
evs�z kalma korkusuyla b�rb�rler�ne sarılmış
t�tr�yorlardı. Onların korkusunu tüm dallarımda
h�ssed�yordum. O kadar korkuyordum k� b�r gem�n�n
Yalova’ya geld�ğ�n�n farkında değ�ld�m. O gem�n�n �ç�nde
Atatürk vardı ve köşkünü z�yarete gelm�şt�. Köşke
verd�ğ�m zararı ve bu yüzden dallarımın kes�lmek üzere
olduğunu öğrenm�şt�. İşte o an herkes� şaşırtan o müth�ş
emr�n� verd�: “Dal kes�lmeyecek, köşk kaydırılacak!”
 Nasıl olacağını anlamamıştım. Dünyada daha önce böyle
b�r şey olmuş muydu k�? B�r �nsan b�r ağaç �ç�n b�r ev�
yer�nden m� taşıyacaktı? O �nsan Atatürk olunca h�çb�r
şey �mkansız değ�ld�. 
 Bu em�r üzer�ne İstanbul Beled�yes� görevlend�r�ld�.
İstanbul’dan gelen m�mar ve mühend�s ek�pler
tarafından çalışma başladı. Köşkün etrafı temel
sev�yes�ne kadar kazıldı ve temel�n altına tramvay
rayları yerleşt�r�ld�. Önce köşkün teras bölümü ardından
ana b�na raylar üzer�nde yürütüldü. Böylece b�na 4.80
metre kadar doğuya kaydırıldı. Böylece ben kes�lmekten,
kuşlar yuvasız kalmaktan köşk �se yıkılmaktan kurtuldu.
O günden sonra köşk “Yürüyen Köşk” olarak tanındı.
 Şu an 397 yaşındayım. Hâlâ yaşıyorsam ve s�zlere nefes
oluyorsam dallarımın kes�lmes�ne engel olan o büyük
l�der sayes�nded�r. 



ZAMAN HIRSIZIZAMAN HIRSIZIZAMAN HIRSIZI

 Bugün ben�m �ç�n sıradan b�r gün. Ama s�ze göre
olmayab�l�r. Neden m�? Çünkü ben b�r hırsızım. Hayır
yanlış okumadınız, ben b�r hırsızım. İnsanlardan çok
büyük b�r şey� çalmayı planlıyorum. S�ze planımdan
bahsetmeyeceğ�m elbette, çünkü b�r�s�ne
söyleyeb�l�rs�n�z. Pol�se g�tmey� hayal b�le etmey�n
çünkü ben b�r pol�s�m, hatta kom�ser�m, yan� s�ze k�mse
�nanmaz. Neden b�r kom�serken �nsanlardan b�r şey
çalmak �sted�ğ�m� merak ed�yorsunuzdur. Senelerce
onlar benden çaldı, her şey�m�. Ve en öneml�s� de
zamanımı. Evet, �nsanlardan zamanlarını çalacağım.
Bana “Zaman Hırsızı” d�yeb�l�rs�n�z. 
 B�r dak�ka, ben odamı toplamayı mı unutmuşum? Evet,
unutmuşum. Ben bunu nasıl yapab�ld�m! Çok
d�kkats�z�m. Ne var yan� kötü olsam da düzenl�
olab�l�r�m. Burayı toplayıp s�z�n ısrarlarınız üzer�ne
planımı anlatıyorum. Planıma şeh�rdek� bütün akıllı
saatler�, telev�zyonları, telefonları, tabletler� kapatarak
başlayacağım. Söylemey� unuttum, ben b�r hacker�m da.
Yan� bu �ş bana göre çok kolay, hatta s�z�nle konuşurken
hallett�ğ�m� söylesem nasıl tepk� ver�rd�n�z?
 Ş�md� sıra �k�nc� aşamada. İk�nc� aşama duvar saatler�n�,
telev�zyonları, takv�mler�, saat� gösteren her şey�
çalmak. Bu aşama bana göre çok çok zor; çünkü her şeye
uzaktan er�şeb�lsem de takv�mlere ve takv�m g�b�
teknoloj�k olmayan şeylere er�şem�yorum, bu yüzden bu
�ş� arkadaşıma yaptıracağım. Arkadaşım da b�r hırsız.
S�z�nle b�rl�kte onu arayacağız çünkü s�z ben�m suç
ortaklarımsınız. Neden m� arıyoruz? Çünkü çalmaya
başlamak �ç�n benden �şaret bekl�yor.

- Alo?
- Alo?
- Ayı arı kovanını yıkab�l�r.
- Balın kokusunu alab�l�yorum.
- Önce �ş, sonra bal…
Arkadaşım �ş�n� yapıyorken ben de kötücül gülüşüme

çalışayım. Her kötünün b�r kötücül gülüşü olmalı, değ�l
m�? Şu nasıl: “Ha ha ha ha!” Çok mu esk� acaba? Tamam,
pek� ya bu nasıl? “Ahahaha!” Bu da çok sevecen oldu.
Bence bu olacak “Zuhahahahah!” Evet, bu çok güzel
oldu. Zamanı çaldığımda böyle güleceğ�m. Telefonum
çalıyor.
- Saatler kapında, balım nerede?
- Balın �ç�n sen�n ev�n�n üç mahalle altındak� yaşlı

teyzen�n -yan� b�z�m komşunun yenges� olan teyzen�n-
gardırobunun �ç�ndek� çey�z�n altına bak, ama sakın
yakalanma!           

Yazar-Ç�zer: Zeynep Tosunoğlu (11 Yaşında)        Ed�tör: B�lge Özsoy (17 Yaşında)



 Gördüğünüz üzere arkadaşım teker teker bütün evler�
hallett�. İnsanlar bana b�r dak�ka �ç�n b�le yalvaracak. O
günü �ple çek�yorum. 
 Planımın üçüncü aşaması, bütün b�lg�sayarlara,
telefonlara, tabletlere, teknoloj� �le �lg�l� tüm aletlere
“Zamanınızı çaldım, kolaysa ger� alın!” d�ye b�r v�deo
göndermek, ama yüzümü göstermeden. O kadar da saf
değ�l�m canım. V�deo çek�ld�ğ�ne göre paylaşalım. Son
üç, �k�, b�r. Eveeet, �şte ben�m! Bütün zaman ben�m! Çok
mutluyum, ama sadece ben. Evet, artık yen� b�r v�deo
daha paylaşıp yüzümü göstermem lazım, çünkü �nsanlar,
yüzümü göstermezsem bana nasıl yalvaracaklar? Ben
v�deoyu çekerken burada ben� bekley�n, tamam mı?
Had� bakalım, paylaştık. 
 Çok heyecanlıyım, b�r part� vereceğ�m ama sadece
kend�me… Dışarı çıkıp pastaneden pasta alacağım.
Dışarıda �nsanlar ben�m k�m olduğumu b�l�yor ama şu
anda h�ç yalvaran yok. Mutsuzum. Daha v�deoyu �zleyen
çok k�ş� yok sanırım, ya da ben�m v�deolarımı kaldırdılar.
V�deolarımı kaldırırlarsa kaldırsınlar. Asla zamanı
öğrenemezler. 
 Pastaneden pastamı aldıktan sonra durumlar değ�şt�. 

Herkes bana k�nle bakıyor. Eve g�tt�ğ�mde herkes
kapıma dayandı. B�r�nc� gün “Lütfen, sadece saat�n kaç
olduğunu öğrenmek �st�yorum!” sözler�yle geçt�. İk�nc�
gün daha beter oldu, �nsanlar camlarımı kırmaya
başladı. Üçüncü, dördüncü, beş�nc� derken tam b�r yıl
geçt�. İnsanlar zamanı öğrenemed�ğ� �ç�n şehr� terk ett�.
Artık şeh�rde �nsan kalmamıştı. Herkes keç�ler�
kaçırdığımı düşünüyordu. Ama ben onlara del�rmed�ğ�m�
kanıtlayamıyordum.
 En sonunda keç�ler� kaçırmaya yakındım ve �nsanları
çağırarak zamanlarını ger� verd�m. Çünkü artık
eğlencel� değ�ld�. Ne �nsanlar bana yalvarıyor ne de
zaman �st�yorlardı, bu duruma alışmışlardı. Bu sefer ben
şehr� terk ett�m. Kend�me yen� b�r hayat kurdum. Şu
anda �k� çocuk babasıyım. Eş�mle ve çocuklarımla mutlu
b�r hayat sürüyorum. Zamanını ger�verd�ğ�m şeh�rde �se
durumlar çok �y�, �nsanlar esk� yaşamlarına devam
ed�yor. Ben �se �ş�me devam etm�yorum, artık b�r
marangozum. Daha rahat b�r meslek seçt�m çünkü artık
kötülük yok ve “Zaman Hırsızı” da yok. Bu sadece
ben�mle s�z�n aranızda b�r sır olarak tar�he karışacak...
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harcayamam. Her gün neredeyse 5 çuval
brokol� �st�yor, alab�ld�ğ�n bütün
y�yecekler� bahçede yemek �ç�n
götürüyorsun. Ben sana b�razcık çok
y�yeb�l�rs�n derken bunu kastetmem�şt�m.
Ayrıca sen yeş�ll�k sevmezs�n k�. Sen�n
bugünlerde yed�kler�nle b�r D�plodocus ya
da Brach�osaurus ya da en azından b�r
Apatosaurus b�le doyab�l�r.”
 600 m�lyon yıl önce, henüz b�r yavruyken
gözler�m�n önünde tüm a�lem�n peş�ne b�r
meteor takıldığında b�le bu kadar
üzülmem�şt�m. Ne yan�, artık anneler
yed�ğ�m�z b�rkaç k�lo yeş�ll�ğ�n hesabını mı
yapar oldular? Lokmalarımızı mı
sayıyorlar? Hayret! Şu �nsanları h�ç
anlamıyorum. Mağaraya saklanıp o
meteordan kurtulduğumdan ber�d�r
m�lyonlarca yıl geçt�. İlk �nsandan �t�baren
tüm atalarınızla b�r şek�lde aynı havayı
soludum. Bazılarından çok şey öğrend�m:
ateş yakmak, ekmek yapmak, mızrak
kullanmak… Bazılarına da çok şey
öğrett�m; öldürücü kuyruk darbes�, m�de
koruyucu b�tk�ler, zeh�rl� kurbağalar…

Tanık olduğum meden�yetler sayes�nde
yüzlerce d�l konuşab�l�yorum. D�k�ş
d�kmey� b�l�yorum ancak mutlu olduğum
yer mutfak. Yemek yapmayı çok
sev�yorum. Zaman �ç�nde malzemeler de
değ�şt�. Artık şeker daha ön planda ama
ben y�ne de yeş�l yapraklı sebzeler� h�çb�r
kartpostal koleks�yonuna değ�şmem.
 Ş�md� asıl meselem�ze dönecek olursak.
Arkadaşım M�to Zor’un başı annes�yle fena
hâlde dertte. Ormanda tanışıp dost
olduğumuzdan ber� onların ev�n�n arka
bahçes�nde yaşıyorum. Neden�n�
anlamadığım b�r şek�lde M�to yeş�l olan
h�çb�r şey� yem�yor. Halbuk� ben bayılırım.
Tazec�k, oh m�s m�s! Her gün M�to’nun
yemes� gereken sebzeler� y�yorum, o da
sebze yemekten kurtuluyor. Ama annes�
bu b�rden ortaya çıkan aşırı sebze �lg�s�ne
anlam veremed�. Büyük �nsanlar b�r şeye
anlam veremed�kler�nde s�n�rlen�rler.
S�n�rlenmemek �ç�n harfler�
bulduklarından ber� sözlük, kılavuz,
ans�kloped� yazıp duruyorlar. Doğru
tahm�n ett�n�z arkadaşımın annes� de çok
s�n�rl�. Ama onunk� sözlüğe bakınca
çözülecek türden değ�l. Baksanıza ben�
b�le görmüyor gözü s�n�rden. Belk� de
pol�s� aramalıyım. 
 “Merhaba memur bey, lütfen şu
hanımefend�y� tutuklayab�l�r m�s�n�z?
Oğlunun evde d�nozor beslemes�ne �z�n
verm�yor. Hem de yeş�ll�k seven b�r
d�nozor.” Çocuk, bundan sonra oyuncak
Brach�osaurus’una baktı ve yazar kısmına
Sal�h Doygun yazıp bu d�nozor �ç�n yazdığı
h�kâyey� Derg� Mud�ta’ya göndermek �ç�n
e-postasını açtı.

Yazar-Ç�zer: Sal�h Doygun (9 Yaşında)
Ed�tör: El�f B�lge Turna (11 Yaşında)



dönüşüm
zamanı Teneke ormanında her şey sıradandı, taa k� o

güne kadar. O gün çok gar�p b�r şey oldu,
Maşka gar�p b�r rüya gördü.
 Rüyada gözler� devekuşu yumurtası kadar
açılmıştı. Ortaya kaosun çıktığını fark
ett�ğ�nde kurtlar elmalarını b�t�rm�ş,
dedes�n�n ak sakalları gökyüzünü çoktan
boyamıştı. İnsanlar uykusuzluktan koşuşan
böceklere çarpıyor; metal s�l�nd�rler�
uçuruyordu. Maşka �se çürük et g�b� kokan
k�rl� teneke kutusunun �ç�nde kend�
macerasını yaşıyordu. Tozlu eşyalara tekme
atıyor, ağ yapmış örümcekler� öpmeye
çalışıyordu. Derken karşısına kocaman
gövdel�, �k� ç�ft kanadı olan, çürümüş yaprak
g�b� kokan ve boynuzlu �k� böcek çıktı.
Maşka’nın spagett�ye benzeyen vücudu
korkudan t�r t�r t�tremeye başladı.

Bu böcekler Maşka'ya artık gecen�n
olmayacağını, h�çb�r canlının
uyuyamayacağını, hatta sağlıklı
olamayacağını söyled�ler. Korkudan rüyasında
bayılan Maşka, uzun antenler�ne değen
gökkuşağı renkler�ndek� ışık tozunun
sıcaklığını h�ssederek uyandı.
 Uyandığında tıpkı rüyasında gördüğü büyük
boynuzlu böceklere benzeyen, �s�mler�n�n
Lahn� ve Urbe olduğunu söyleyen �k� böcekle
karşılaştı. Maşka rüyasında gecen�n
kaybolduğunu görmüştü, telaşlandı; hemen
yosunlu saat�ne baktı. Saat gece yarısı
olmasına rağmen teneke ormanında her yer
aydınlıktı, güneş tepede öylece duruyordu. Bu
manzara karşısında aklı b�r karış havaya uçtu.
Rüyasında gördüğü şeyler b�r b�r gerçek
oluyordu. Uykusuz kalan koala, yorgunluktan
adeta er�yen yarasa ve yumurtası alınan
tavuk g�b� oradan oraya koşturan çocuklar
enerj�ler�n� tüketmek üzereyd�, ayakta
durmakta zorlanıyorlardı. 

 Maşka bu kaosa b�r çözüm bulmalıydı. Başladı
kara kara düşünmeye. B�r sağa yattı, b�r sola
yattı. B�r sağa koştu, b�r sola uçtu. Ve n�hayet
aklına b�r f�k�r geld�. Herkes güneş�n
batmasına göre değ�l, orkestra şef� ağustos
böceğ�n�n şarkılarından oluşan çalar saat�n
ses�yle uyuyacaktı. Çalar saat çaldığında,
cev�z kabuklarından hazırladıkları yosun
kokulu kapsül mağaraya g�decekler, akşam
yemekler�n� y�yecek ve uyuyacaklardı.
Böylece uyku sorunu çözülecekt�.
 S�l�nd�r teneke kutusundan dışarı çıktı ve
teneke ormanında yaşayan her canlıya ses�n�
duyurmaya çalıştı. K�mse onu duymadı. Tekrar
dened�, onu duyan herkes�n soğuk ve yosunlu
büyük ağaç kavuğuna gelmeler�n� �sted�.
Ancak b�r k�ş� dışında k�mse gelmed�. Gelen
s�n�rl� tırtıldı. Maşka'yı d�nleyen tırtıl, onun
f�kr�n� çok beğend� ve söyled�kler�n� uyguladı.
Normal gel�ş�m gösteren tırtıl b�r süre sonra
kozasını ördü. 10-15 gün sonra tırtılın kozadan
çıktığını görenler gözler�ne �nanamadılar.
Rengârenk kanatları olan m�n�k uçurtma
kelebeğ�, mutlulukla uçuyordu.
 Bütün canlılar Maşka'ya g�derek p�şman
olduklarını ve artık onun söyled�kler�n�
yapacaklarını söyled�ler. Dünya gezegen�nde,
Ekvator’un tam ortasında, Aforuz ve Kafaruz
ülkeler�n�n arasındak� teneke ormanında artık
geceler yaşanmıyordu, ama her canlı sağlıklı
olab�lmek �ç�n uyuyordu.

Yazar: Al� Efe Erm�ser (10 Yaşında)
Ed�tör: Hat�ce Ebrar Dürüyen (10 Yaşında)



M.S 470 yılının sıcak b�r yaz günüydü. Annem şefkatl�
ses�yle kahvaltı haber�yle ben� uyandırdı. Roma
hükümdarının h�zmetl�ler�n�n yen� koyduğu taze
samanların kokusu burnuma gelmeye başlamıştı b�le.
M�s g�b� kokuyorlardı. Annem bugün yoğun b�r gün, o
yüzden h�zmetç�ler� rahatsız etme ve fazla k�şneme
lütfen S�r�us ded�. S�yah yeleler�m� savurup annec�ğ�me
uslu duracağıma da�r söz verd�m, samanlarımı yemeye
koyuldum. Gerçekten de en az kokusu kadar güzel b�r
tadı vardı.
 B�raz oyun oynadıktan sonra annemden �z�n alıp dışarı
çıktım. Keşke çıkmasaydım. Her yer aşırı kalabalıktı ve
ben� gören çocuklar etrafıma doluştu. Hava
kararmadan s�yah yeleler�m� savurup ahıra koştum.
Ahırın kapısını açtığımda annem ben� gülümseyerek
karşıladı ve günümün nasıl geçt�ğ�n� sordu. İnsanların
hükümdarın hastalığıyla �lg�l� konuşurlarken
hükümdarın yanında b�z�m de çok az zamanımız kaldığını
konuştuklarını söyled�m. Annem yutkundu, gözler�
uzaklara dört nala g�der g�b�yd�. Artık bu geleneğ�
anlatma zamanının geld�ğ�n� söyled�. Ne geleneğ�yd�
acaba, çok heyecanlanmıştım. İç�m kıpır kıpır oldu.
Hükümdarların asırlardır b�r geleneğ� olduğunu,
öldükler� zaman hayvanlarının, h�zmetç�ler�n�n ve eş�n�n
de yanına gömüldüğünü anlattı. Ama bunu b�ze
yapmazlar değ�l m� d�ye telaşla sordum. Annem bunu şu
anda onun da b�lemeyeceğ�n�, �y� şeyler düşünmem�z�,
saat çok geç olduğu �ç�n de uyumam gerekt�ğ�n� söyled�.

 O gece rüyamda hükümdar ölüyordu, hep�m�z� onunla
gömüyorlardı, annem�n yapmayın haykırışları
duyuluyordu. Gözler�m� açtığımda nefes nefeseyd�m.
Çok korkuyordum, böyle b�r şey olamazdı. Annem
başımda bekl�yordu. Bütün gece ateş�n vardı, sayıkladın
�y� m�s�n d�ye sordu. Genz�mden çıkan �nce b�r sesle
sadece kabustu ded�m. Annemden dışarı çıkıp hava
almak �ç�n �z�n �sted�m.
 Üzer�nde s�ren� olan b�r araba sarayın önüne durmuştu
ve b�rkaç k�ş� kend� aralarında konuşuyordu.
Duyab�lmek �ç�n yaklaştım. B�r hemş�re son tedav�y�
dened�kler�n�, ama bu Karaguru hastalığının çares�
olmadığını, b�rkaç saate ölümü duyuracaklarını söyled�.
Duyduklarım karşısında t�tremeye başladım. O sırada
�çer�den kral uyanmıyor, yet�ş�n, kurtarın, ölmek
�stem�yorum d�ye acı �ç�nde b�r çığlık ses� geld�. Bu,
hükümdarın eş�n�n ses�yd�. Doktorlar koşarak �çer�
g�tt�. O zaman anlamıştım, hükümdar ölmüştü ve b�z de
ölecekt�k. 
 Ahıra g�tt�ğ�mde herkes ağlıyordu. B�z n�ye onunla
ölmek zorundaydık? Bu çok acımasızcaydı. Ben�m daha
ne hayaller�m vardı. Ölmek �stem�yordum ve herkes
hükümdarın yanına g�tm�şken oradan hızlıca kaçtım.
Nereye g�tt�ğ�m� b�lmeden koştum...

hükümdarın
atı

Yazar: Sueda Eslem Özçel�k (12 Yaşında)
Ed�tör: Zeynep Asya Fazlıoğlu (11 Yaşında)

Ç�zer: Ahmet Talha Erdem (12 Yaşında)



  Ambulans ve pol�s s�renler�n� çala çala mahallel�n�n çok
sevd�ğ� Eşya Teyze’n�n ev�ne doğru hızla g�d�yordu.
Herkes çok telaşlanmıştı. “Acaba ne oldu,” d�ye
b�rb�rler�ne soruyorlardı. B�r�s� bahçedek� kanı gördü
ve ortalığı ayağa kaldırdı. B�r başkası hırsızlık, d�ğer b�r
başkası da Eşya Teyze’n�n casus olduğunu söylüyordu.
Berber Abdurrahman, Gıdı Gıdı Rahman, Alttan Üstten
Yandan Yandan Ağabey, bakkal Murteza Amca, d�ğer
esnaflar ve bütün mahalle sak�nler� Eşya Teyze’n�n
ev�n�n önünde toplanmıştı.
 Bazıları yerdek� kanı gördükçe telaşlanıyor, bazısı da
kötü şeyler hayal ed�p duruyordu. B�rkaç k�ş�den oluşan
b�r grup bahçeden �çer� g�r�p olayı �y�ce öğrenmeye
çalıştı ama pol�slerden oluşan b�r set onların yolunu
kest�. Onlar da mecburen çeş�t çeş�t m�s kokulu meyve
ağaçlarının, rüzgârda d�k durmaya çalışan uzun kavak
ağaçlarının, gölges�nde uyunası selv� ağaçlarının
kapattığı bahçe tel�n�n üzer�nden olanları seyretmeye
çalışıyorlardı. Berber Temha Ab�, tel�n dışarı tarafına
sarkmış b�r cev�z ağacına tırmanıp bahçeye g�reb�lm�ş
ama pol�sler tarafından tahl�ye ed�lm�şt�. Temha Ab�’n�n
ded�ğ�ne göre casusluk veya hırsızlığa benzem�yordu.

 B�r süre sonra Eşya Teyze’y� ambulansa b�nd�r�p
götürdüler. Eşya Teyze’y� götürürlerken yankılanan
sesler, yüreklerde �nce b�r sızıydı. Mahallel� evler�ne
doğru g�derken dolan gözler� �le �k� �ler� b�r ger�, gözler�
arkada b�r r�t�m tutturmuş g�b�yd�ler. O sırada b�r�s�n�n
aklına arabalarla ambulansı tak�p etmek geld�. Arabası
olmayanlar, arabası olanların arabalarına doluştular ve
ambulansı tak�p etmeye başladılar. B�r pol�s�ye f�lm
çevr�l�r g�b�yd�. B�r kaç araba kaza yaptı ama
ambulansın peş�nden hastaneye kadar geld�ler. Eşya
Teyze ambulanstan �n�p hastanen�n kapısından �çer�
g�rd�. Bütün mahallel� de Eşya Teyze’n�n peş�nden
hastanen�n katlarını dolaştılar ve Eşya Teyze b�r
odadan �çer� g�rd�, mahallel� de arkasından… Mahallel�
odaya g�rd�ğ�nde göz bebekler� büyümüş, bey�nler�
�syan çanları çalmaya başlamıştı. Odadak� kalabalık
karınca kolon�s� g�b� olmuştu. Mahallel�y� �çer�
almıyorlar madem, bu kalabalığı neden almışlardı. Odada
b�r sürü çocuk vardı ve Eşya Teyze, çocuklara kırmızı b�r
�çecek dağıtıyordu. Eşya Teyze’n�n adı g�b� tüm eşyaları
da ant�ka �d�. İçecek de Tavus kuşu tüyler�n�n
�ht�şamında kalan ant�ka sürah�n�n �ç�ndeyd�.
 İzm�rl� Murteza Amca’nın yaptığı İzm�r köftey� yerken,
den�z�n kokusunu �çler�ne çekm�ş, martıların ses�n�
duyar g�b�yd�ler. Martı sesler� de çocukların yüreğ�nde
b�r sızıydı. İzm�rl� Murteza Amca g�b� tüm mahallel� de
gel�rken kend� memleketler�nden b�r lezzet yapıp
get�rm�şlerd�. Aslında her şey kan hastası çocuklar �ç�n
yapılan b�r etk�nl�kten �barett�. Eşya Teyze �se
hastanen�n b�r görevl�s�yd� ve mahallel�n�n kan sanıp
kargaşa çıkardığı o kırmızı şey �se pancar suyuydu.
Dostluğu pek�şt�r�rd�.

Yazar: Kerem Sa�d Tek�z (11 Yaşında)
Ed�tör: Zeynep Asya Fazlıoğlu (11 Yaşında)

Ç�zer: Betül Beş�kç� (14 Yaşında)

YürekYürek

SızlatanSızlatan

SeslerSesler



Heh! Y�ne yumurtanın �ç�nde sıkıcı b�r gün başlıyor. Dışardan sesler gel�yor
ama h�çb�r şey görün... Ne? B�r dak�ka, b�r dak�ka görünüyor! Dı-şa-rı-da-
yımmm. Oleyyy! Çıktım bu sıkıcı yumurtanın �ç�nden. Artık görüntü vardı
ama ş�md� de �çerdeyken merakla d�nled�ğ�m o tatlı sesler yoktu.
“Neredeler,” derken b�r ses duydum. Bu babam olmalıydı:
- R�m���n! Koş! Yavrumuz Rak� yumurtadan çıkmış!
Rak�? Bu ben olmalıyım. Ne �lg�nç �s�m d�ye geç�rd�m �ç�mden.
- İnanmıyorum Rob�n, gerçekten m�?
O aş�na olduğum tatlı ses. Annem olmalıydı �ç�m� huzurla dolduran bu ses�n
sah�b�.
Onları �ncelemeye başladım. Annem�n ve babamın kanatlarının üzer�nde
s�yah ç�zg�ler vardı. Beyaz renkl�lerd�, kanatlarının kenarında kırmızı b�r
bölüm ve ne olduğunu anlayamadığım b�rb�r�n�n aynısı �lg�nç b�r şek�l vardı.
Annem ve babam yanıma gel�p konuşmaya başladılar.
-Sonunda yumurtadan çıktın. Sen� çok özled�k ve çok bekled�k. Y�yecek
aramaya g�tm�şt�k, �y� k� erken döndük yoksa sen� kaybedeb�l�rd�k. Bak sana
dut yaprağı get�rd�k. Bunları ye büyü ve b�z�m g�b� uç tamam mı canım
kızım?
Dut yapraklarını yed�m ve yavaş yavaş büyümeye başladım. Annemle
babamın y�yecek aramaya g�tt�ğ� b�r sırada doğduğum tepeden kend�m�
bırakmaya karar verd�m. Annemle babam uçab�l�yorsa ben de uçab�l�rd�m.
Kenara geld�m, aşağıya baktım, göz alab�ld�ğ�ne yeş�ld� ve gerçekten çok
yüksekt�. An�den bırak butım kend�m� yeş�ll�ğ�n kollarına...

88Kelebegi
Yazar: Aybüke Asya Başaran (9 Yaşında)
Ed�tör: Zeynep Özdem�r (14 Yaşında)
Ç�zer: Hat�ce İlay Sarıdayı (10 Yaşında)



- Yo yo yo yooo! Düşüyorum. İmdaaat! Aaa!
Ohh beee! Neyse k� yumuşacık kanatlarıyla ben� son anda tuttu babam.
-Uçmak �ç�n çok erken kızım.
Yeş�l�n her tonunu göreb�leceğ�n�z ş�r�n b�r tepec�ğ�n üzer�nde, öğle güneş�n� tam kararında alan, rüzgârda

sağa sola sallanan; ancak kırılmayan b�r papatya ç�çeğ�n�n üzer�ndeyd� yuvamız. Rüzgâr est�kçe haf�f b�r
sarsılmaya tatlı b�r koku karışırdı.
Uçma f�kr� aklımdan b�r türlü çıkmıyordu. Bulduğum �lk fırsatı değerlend�rd�m. Tepen�n ucuna geld�m, ger�nd�m,
esned�m ve kend�m� aşağıya bıraktım. Her sefer�nde tam düşerken annemle babam ben� tuttu. Ertes� gün y�ne
uçmak �ç�n uyandım. Tepeye çıktım, ger�nd�m, esned�m, kend�m� aşağıya bıraktım ve yakalandım. Ertes� gün
şafak sökmeden uyandım ve tepen�n kenarına geld�m, ger�nd�m, esned�m ve kend�m� bıraktım.
Aah! Y�ne uçamadım ,üstel�k annem ve babam da yoktu, canım çok yandı. Sürünerek yukarı çıktım. Her yer�m
ç�z�lm�şt� ve acıyordu. B�raz d�nlenmek ve �y�leşmek �ç�n kend�me �pek dokulu b�r ev ördüm.
Uyandığımda fazlasıyla d�nlenm�şt�m ancak h�ç rahat değ�ld�m.Ger�nd�m ve 'cırrrt' d�ye b�r ses geld�. Dışarı
çıktım. Bana ne olmuştu böyle? Anneme ve babama çok benz�yordum. Kanatlarım vardı üzer�nde �lg�nç desenler
olan. Kanatlarımı haf�fçe çırptım. Aman Allahım, �nanamıyorum! Uçuyorum, hem de h�ç zorlanmadan. Sonunda
olmuştu, çayırın b�r sağına b�r soluna kanat çırpıyordum.
Heyecanım b�raz yatışınca annem ve babam geld� aklıma. Sah�, neredelerd�? Çok özled�ğ�m� fark ett�m o an.
B�ld�ğ�m her yere bakarken, çevrede olan değ�ş�kler d�kkat�m� çekt�. Yuvamızın bulunduğu tepen�n etrafı
çevr�lm�şt�, �lg�nç yapılar, sesler, ışıklar ve babamın anlattıklarından �nsan olduğunu tahm�n ett�ğ�m canlılar
vardı etrafta. Yuvamızın sağ tarafında devasa b�r g�r�ş vardı ve üzer�nde b�rşeyler yazıyordu. Okuma
b�lm�yordum ama kanatlarımızdak� b�rb�r�n�n aynısı olan �lg�nç şek�llerden burada da vardı. Merakımın ve
end�şem�n �y�den �y�ye arttığı sırada g�r�şte duran ve yazıya bakan çayırın en güzel tonunu gözler�nde taşıyan
küçük ş�r�n b�r �nsanın ses�n� duydum.
- 88 Kelebekler� Doğal Yaşam ve Koruma Alanı.
Annem ve babam �ç�n daha da kaygılanmıştım. B�r sağa b�r sola kanat çırparken. Uzun boylu, toprak renkl� b�r
�nsanın ses� kulağımda yankılandı.
- Yavru kelebekler anne ve babalarını ancak tırtılken göreb�l�r, kozadan çıktıklarında anne ve babalarının
hayatları çoktan sona erm�şt�r. Ne acı k� h�ç b�r kelebek anne ve babasıyla yanyana uçamaz. Şu gördüğünüz
kelebeğ�n de anne ve babası ölmüş olmalı.
O an dünyam karardı, ne yapacağımı b�lmez b�r hâlde tüm gücümle yuvamıza kanat çırptım.
Kulağımda anne babamın çok özled�ğ�m sesler� yankılanıyordu. Onlardan ger�ye
sadece anılarımız kalmıştı...



Ben adı olmayan ve m�nare olmayı heyecanla bekleyen b�r tuğlayım. Herkes�n hayranlıkla baktığı upuzun b�r m�nare
olmak �ç�n sabırsızlanıyorum. Şu an b�r at arabasının �ç�nde tuğla arkadaşlarım, k�rem�tler ve kalaslarla beraber tıngır
mıngır �lerl�yoruz. 
 Kalıba döküldüğümden ber� hayal�m m�nare olmak. Çünkü m�nare olan bütün arkadaşlarım haller�nden çok memnun.
B�rde M�mar S�nan’a denk gelsem eğlenceden dört köşe olamazdım belk�... Çünkü eğlenmed�ğ�m zamanlarda da dört
köşel� b�r tuğlayım ama mutluluktan havalara uçardım. 
 Dostlarım k�rem�tler, bana b�r anılarını anlattılar. En öneml� pad�şahlardan Sultan Süleyman’ın zamanında
Süleyman�ye Cam�� yapılırken �nşaat durmuş. Ben o sırada malzeme deposunda heyecanla sıramın gelmes�n�
bekl�yordum.

 İran elç�s�, Kanun�’ye, “Cam�y� yaptıracak paranız kalmamış. Bu mücevherler�
alıp cam�de kullanın,” dem�ş. Pad�şah çok s�n�rlenm�ş. M�mar S�nan, “Bunlar ancak
cam�m�n harcı olur,” dey�p başlamış mücevherler� harcın �ç�ne dökmeye. O harç
m�nareler�n tepes�nde kullanılmış. O gün bugündür dostlarım k�rem�tler, “B�z�m
elmas taşlarla dolu b�r ev�m�z var,” d�ye böbürlen�yorlar. 
 Arkadaşlarımdan b�r� de İzn�k ç�n�s�. B�r gün b�z�m k�rem�tler y�ne böbürlen�p
duruyor, arkadaşım ç�n�y� kızdırıyorlarmış. Tam o sırada M�mar S�nan cam�ye
g�r�p narg�le �çmeye başlamış.
 Ardından Kanun� hışımla �çer� g�rm�ş. M�mar S�nan’ın su dolu narg�le �çt�ğ�n� ve
bunu cam�n�n ses yankısını kontrol etmek �ç�n yaptığını öğren�nce de geld�ğ� g�b�
g�tm�ş. Ooo! B�r usta ben� el�ne alıyor ve üstüme harç sürüyor. Hooop! Artık b�r
m�naredey�m. Ama �çe bakan kısımda değ�l�m. İçerdek� maceraları göremem k�.
B�r�ler� buranın Sel�m�ye Cam�� olduğu hakkında konuşuyor. 
 Ben macera yaşayamayacağım d�ye üzülürken b�r çocuk ben� göstererek
arkadaşına, “Baksana bu m�nare eğ�k,” ded�. M�mar S�nan bunu duydu ve “Hang�
m�nare eğ�k?” d�ye sordu. 
 Çocuk ben� gösterd�. Daha yen� m�nare olmuşken eğ�k d�ye yıktırılacağım �ç�n
ç�kolata yemes� yasak b�r çocuk g�b� üzüldüm. Ama korktuğum g�b� olmadı.
Üzer�me kalın b�r halat bağladılar. İşç�ler eğ�kl�ğ�m� düzeltmek �ç�n ben� olanca
güçler�yle çekt�ler. Her yanım acıdı ve b�raz da kaşındı. Daha sonra çocuk
“Düzeld�,” ded� ve kurtuldum. Ancak b�r m�l�m b�le yer�mden kıpırdamadığıma
em�nd�m. 
 Bu macerayı yıllar boyunca d�ğer cam� bölümler�ne anlattım. Şu an b�le bazı
çocuklar ödevler�n� yapmak �ç�n b�r şeye ben�m g�b� bakıyor ve sonra bazen b�r
derg� �ç�n her şey� ben�m gözümden yazıyor olab�l�r. K�m b�l�r, belk� sen de öyle
b�r�s�nd�r. 

KÜÇÜK TUĞLAKÜÇÜK TUĞLA
BÜYÜK HAYALİBÜYÜK HAYALİve

Yazar: Sal�h Doygun (9 Yaşında)
Ed�tör: Zeynep Asya Fazlıoğlu (11 Yaşında)
Ç�zer: Fatımatüz Zehra Yılmaz (9 Yaşında)



 Off! Bıktım artık, bu tam anlamıyla ez�yet. Aa, burada
mıydınız? Merhaba! Ben b�r �ğney�m ve sah�b�m d�k�ş
d�kmek yer�ne ben�mle sabahtan akşama kadar
göster� çalışıyor. Göster�s� de şaşırtıcı b�r şey değ�l
bence. Kend�s� zaten b�r kemankeş. N�ç�n ok tal�m�
yapmak yer�ne böyle şeyler yapıyor ah b�r b�lsem! 
 Pad�şahımız Kanun� Sultan Süleyman düğünlerde
göster� yapılmasını sev�yor d�ye en �y� göster�ye ödül
var d�ye böyle lüzumsuz �şler yapılır mı, böyle göster�
olur mu, bana ez�yet ed�l�r m� yahu?! Tamam, tamam,
günlerd�r uykusuz olduğumdan fazla köpürdüm; alt
tarafı 5 metre öteden �pl�k atacak, �ç�mden geç�recek.
Bundan kolay ne var, ben� uykusuz bırakıp çalışmaya
değer m�? Bu sıcakta çalışmaya mecbur muyum ben?
El�yle atsa neyse zor b�r �ş d�yeceğ�m. Okun ucunda b�r
�pl�k var, yayı bırakacak, �ç�mden geçecek. Okla şöyle
değ�ş�k b�r şey vursa, ne b�ley�m hareket eden b�r
halkanın �ç�nden oku geç�rse falan daha güzel b�r
göster� olur bence. Ama ben� d�nleyen k�m. Neyse
neyse, çenem düştü. 
 Uaah! Uykusuzluktan tal�mde uyuyakalmışım. Düğün
alanına gelm�ş�z b�le. Gül kokuları burnuma gel�yor.
Yaz sıcağı ben� �y�ce bunalttı. Kum taneler� g�b�
�nsanlar düğün alanına doluşmuş. İp üstünde yürüyen,
ateş yutan, s�h�r yapan, ağırlık kaldıran, ateş üfleyen
yüzlerce �nsan göster� yapacak. 

Bu göster�ler çok güzel görünüyor. Ama o
kadar yorgunum k� heyecanlanacak hal�m 
b�le kalmadı. B�z�m göster�m�z �ç�n b�raz end�şel�y�m.
Ben bu kadar konuşurken �nsanlar hünerler�n�
serg�lemeye başlamış b�le. 
 Ateş yutan b�r adam herkes� şaşırttı. Bende çok
şaşırdım. Ama aklım hala b�z�m göster�de. Az sonra
başlayacağız ve bende kurtulacağım. Tahta bacaklı
uzun adam da göster�s�n� b�t�r�nce sıra b�ze geld�.
Alkışlar �ç�nde sahneye çıkıyoruz:
-Ya Hak!
Atılan �pl�k �ç�mden geçt�. Kanun� �nanamadı, b�r daha

�st�yor. Bu da geçt�. Ez�yetten kurtuldum, b�r daha
çalışma yok. Ne? Kanun� b�r daha �st�yor. Ben ne zaman
uyuyab�leceğ�m Allah’ım! Dur b�r dak�ka! B�r gülme
ses� gel�yor. Pad�şah kahkahayı patlattı. Ben�m hâl�me
m� gülüyor o?
- Tez bu adama 100 altın ver�le, 100 değnek vurula!
- Altını anladık pad�şahım değnekler n�ye?
- Altınlar yeteneğ�nden kemankeş. Sen�n g�b�s�
bulunmaz, helal olsun. Değnekler böyle lüzumsuz �şler
yaptığından. Bu da bana helal olsun.
Gerçekten �y� atıştı, helal olsun. Ben ona ded�m. Böyle
olacağını söyled�m. Bana da helal olsun.

İĞNEYEİĞNEYE
HELALHELAL
OLSUNOLSUN

Yazar: Sal�h Doygun (9 Yaşında)
Ed�tör: Zeynep Asya Fazlıoğlu (11 Yaşında)

Ed�tör: Rüveyda Yıldırım (10 Yaşında)
Ç�zer: Hümeyra Eslem Takgöz (11 Yaşında)



 Merhaba, ben L�net. Ama arkadaşlarım bana L� der. L�net
demek zorlarına g�d�yormuş. Ha L� ha L�net! Bu hoşuma
g�tmese de artık umursamıyorum. Arkadaş bulmada pek
�y� değ�l�m. Sanırım, üç ablam ve dört ab�m olması
yüzünden. Bana tekne kazıntısı d�yorlar. Heps� benden
çok büyük. Arada b�r ben�mle zorak� oyun oynanıyorlar,
onda da b�le b�lerek yen�l�yorlar. H�ç eğlencel� olmuyor. 
 Arkadaşlarla aram pek �y� olmayınca bende şansımı
tavuklarla dened�m. Kümese g�tt�ğ�mde etraf
kavrulmuş bozuk yumurta g�b� kokuyordu. Tavuklara
ayıp olmasın d�ye bell� etmemeye çalıştım. Uyuyan b�r
tanes�n�n yanına çömel�p bekled�m. Gelel� sadece beş
dak�ka olmasına rağmen bu bana b�r saat g�b� geld�.
Kümeste h�ç hareket yoktu. Ta k� c�vc�vlerden b�r�
uyanana kadar. 
 B�r c�vc�v�n uyanması bütün tavukları uyandırdı. Kümes
o kadar gürültülüydü k� ses dalgalarından elektr�k
teller� sallandı. B�r süre sonra başım
ağrıyınca koşarak ayrıldım. B�raz da
bahçedek� tavukları �ncelemeye
karar verd�m.

Her şey normald�. Anlayamadığım sadece b�r şey vardı.
Kümestek� tavuklar s�yahken, bahçedek� tavuklar
beyazdı. Sanırım bu tesadüftü. Yoksa değ�l m�yd�?
 Günler süren gözlemler�m sonucunda b�rçok b�lg�
ed�nd�m. Tavuklar �k� ayrı kab�le olarak yaşıyorlardı.
Kend� �çler�nde sürekl� b�r yardımlaşma olsa da
kab�leler�n arasında uzun süred�r b�r savaş vardı.
Araştırmalarımı der�nleşt�rmeye karar verd�m. Artık
�k�nc� aşamaya geç�yordum: Doğrudan İlet�ş�m. 
 Geçen süre �ç�nde d�ller�n� kavramıştım. Lug� adında,
kümes kab�les�ndek� en geveze tavuğu seç�p
konuşturdum. Lug�: “B�z esk�den bahçe kab�les� �le
yaşardık. Fakat zamanla bahçe kab�les�ndek�ler
değ�şt�ler. Sah�b�n gözüne g�rmek �ç�n yumurtalarımızı
çaldılar. Üstel�k yemler�n� çaldığımızı uydurdular. Çok
obur olmaları b�z�m suçumuz değ�l!” 
 Daha sonra bahçe kab�les�ndek� en b�lge tavuk olan F�k�
�le konuşmaya g�tt�m. F�k�, olayları h�ç Lug� g�b�
anlatmadı. F�k�: "Önce b�z�m yemler�m�z� çaldılar, sonra
da b�z� yumurtaları çalmakla suçladılar. Yaptıkları tek
şey kafalarından h�kâye uydurmak. Hem hırsız hem
yalancı onlar!” 
 Araştırmalarıma göre bu hırsızlık olayları beş yıl önce
başlamış ve �k� yıl sürmüştü. Olayları çözmek �st�yordum
ama el�mde kanıt yoktu. Düşünceler �ç�nde odama
g�derken Rem� ab�mle karşılaştım. Rem� Ab�m ben� her
gördüğünde �llak� dalga geçecek b�r şeyler bulurdu.
Alaycı b�r penguen g�b� gülüp “Selamlar haşmetl� Tavuk
Lordu! Kokudan anlaşıldığına göre y�ne beş yaşındak�
g�b� krallığınızdak� yumurta ve yemler�
düzenlem�şs�n�z.” 
 O an kafamda b�r ampul yandı. Ab�me kızmak yer�ne
koşup sarıldım. Mutluluktan ağlayab�l�rd�m. Artık sıra
üçüncü aşamadaydı: Ayrılık Bütünleşt�rme.
 Annem sak�n b�r çocuk olayım d�ye adımı L�net
koymuştu. Ama ben tam ters� haylaz ve hareketl�yd�m.
Çocukken yaptığım yaramazlık tavukları b�rb�r�ne
düşürmüştü. İk� kab�ley� hemen toplayıp olayları
anlattım. Oyun olsun d�ye “Yumurta ve yemler�n
yerler�n� değ�şt�r�rd�m,” ded�m. Önce bana �nanmadılar
ama sonra �kna oldular. Kab�leler yen�den b�r araya geld�
ve ben� kralları seçt�ler. Hed�ye olarak olacak b�r taç
verd�ler. Artık gerçek b�r Tavuk Kraldım. 

TAVUK KRALLIĞI:TAVUK KRALLIĞI:DİRİLİŞDİRİLİŞ
Yazar: El�f Berra Serkan (10 Yaşında)
Ed�tör: B�lge Özsoy (17 Yaşında)
Ç�zer: Zeynep Rüveyda Erengök (8 Yaşında)



 SPK (Süper Kurak) gezegen�nde her günkü g�b� bu gün
de dalgınlıkla s�lg� yem�ş kadar tatsız b�r gündü. 2050’l�
yıllarda Dünya’nın denges� �y�ce bozulmuş, 2100’de
buzullar tamamen er�m�ş, 2150’l� yıllarda Amazon
ormanları yok olmuştu. Atmosfer �y�den �y�ye
küçülmüştü. Artık Everest Dağı’nın z�rves� atmosfer�n
dışına taşıyor, dağcılar o kadar yükün yanında b�r de
astronot kıyafet� taşımak zorunda kalıyorlardı.
 Güneş büyüyüp Merkür ve Venüs’ü �ç�ne almış;
süpernova olarak patlamak üzere ger� sayım sayacının
düğmes�ne basılmıştı. Beklenen olmuş, Güneş’te her
yıldız g�b� b�r karadel�ğe dönüşmüştü. Dünya
nüfusundan ger�ye kalan çok az k�mse, uzay gem�ler�yle
suyun sıvı olarak bulunduğu �lk gezegene g�tm�şlerd�.
Çünkü Dünya’dak� sular tamamen tükenm�şt�. O
zamandan ber� %90’ı kaya, %7’s� çöl, %3’ü su olan SPK
gezegen�nde yaşıyorlardı.
 Gezegende b�r� büyük, b�r� küçük olan �k� gölden başka
su kaynağı yoktu. Büyük olan kayaların ortasında
ulaşılamaz b�r yerdeyd�. Küçük olan �se ormandaydı ve
k�mseye yetmezd�. Durumları tüm kışlık kıyafetler�n�z�
toplayıp kaldırdığınız gün fırtına çıkması kadar
kötüydü. Banyo süres� haftada b�rden 6 ayda
b�re çıkmıştı dolayısıyla herkesten çürük yumurta,
kokuşmuş çorap ve b�raz da bozulmuş süt karışımı b�r
koku yüksel�yordu. Güneşler�ne en yakın gezegen ÇF
(Çok Fırtınalı) aramalardan geç�r�lm�ş, su bulunamamıştı.
Güneşler� ÇS-5 (Çok Sıcak) her yanı kasıp kavuruyordu.
Buzdan gezegen olan ÇSZS’n�n (Çok Soğuk Zeh�rl� Sulu)
buzları er�t�l�p su oluşturulmuş ancak suyun zeh�rl�
olduğu anlaşılmıştı. Buzun altında kalan zeh�rl� gazlar
açığa çıkıp, atmosfere karışmıştı. Yan� anlayacağınız
zaten az kalan �nsanlar su bulma uğruna �y�ce azalmıştı. 

 Tüm bunlar yetmezm�ş g�b� manyet�k alanıyla
astero�tler� kend�ne çeken b�r meteor gezegene
çarpmak üzereyd� ve eller�ndek� bütün uzay gem�ler�
karadel�ğ�n �ç�nde kaybolup g�tm�şt�. Artık �nsanlar altın,
elmas, petrol �ç�n değ�l b�r damla su bulab�lmek,
çeşmen�n sah�b� olab�lmek �ç�n kavga ed�yorlardı.
N�hayet su kaynağının olduğu b�r gezegen bulunmuştu
ama atmosfer� yoktu. Atmosfer�n olduğu başka b�r
gezegen bulunmuştu ama �ç�nde tek b�r kara parçası
yoktu. Dünya’ya b�r yanıyla benzeyen gezegenler pek
çoktu ama �nsanlara uygun olan b�r tane b�le yoktu. 
Eş� benzer� bulunmayan mav� gezegen�n üzer�ndek� her
ülkeden b�r tems�lc�n�n yer aldığı salonda çıt
çıkmıyordu. Katılımcılar p�şmanlık ve end�şe �le
önler�ndek� Koruma ve Onarma Anlaşması’nı �mzaladılar.
Türk�ye tems�lc�s� bu toplantıyı düzenlemen�n gururuyla
“Dünya’yı Korumazsak?” �s�ml� s�mülasyonu kapattı.

Yazar: Sal�h Doygun (9 Yaşında)
Ed�tör: Zeynep Özdem�r (14 Yaşında)

Ç�zer: Zeynep Umut Kaplaner (10 Yaşında)

KAÇKAÇ
TANETANE

DünyaDünyavar?var?



Ç�zer: Asya Nur Özgür (12 Yașında)



 Masal masal içinde, kalbur saman içinde. Ben
babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, babam
düştü beşikten. Alnı yarıldı eşikten. Babam ağlarken
anam kaptı maşayı; babam da kapınca sopayı, Ben o
korkuyla öyle bir kaçtım ki, dünyayı dört tur döndüm
dolaştım. 
 Tabii ki bir yerde yorulup durdum. Sizce nerede
durmuş olabilirim? Ben de merak ettim. Sağıma
soluma baktım, biraz takla attım. Karşımda bir
tabela gördüm. Meğer masal adasına gelmişim. Ya
da “Binlerce kapılı ada” mı desek. Yani ben olsam
öyle derdim. Çünkü sayamadığım kadar çok kapı
vardı. 
 Kapılardan birini açmak istedim. Fakat hangisini
seçsem karar veremedim. Üstünde bir saatin asılı
olduğu, etrafında yıldızların parladığı, masmavi,
elmaslarla süslü bir kapı dikkatimi çekti. Bu güzel
kapının arkasında kötü bir şey olamaz diye düşünüp
açıverdim.
 Kapı dev ağaçların olduğu bir ormana açıldı.
Ağaçların arasında bir patika vardı. O tarafa
yöneldim. Biraz yürüdüm. Yanımdan olanca hızıyla
bir at arabası geçiyordu ki aniden durdu. Meğer
arabanın içinde bir prenses varmış. Arabanın
perdesini açıp bana bakınca göz göze geldik. Mavi
gözlü, altın saçlı, güzeller güzeli bir kızdı. Birden
bağırmaya başlamasın mı: “Askerler yakalayın şu
kızı! Benden daha güzel bir kız istemiyorum bu
masalda!”

 Ne tuhaf bir prenses diye düşündüm. Açıkçası beni
kendinden güzel bulması hoşuma gitmişti, hatta
biraz şımarmış bile olabilirim. Sonra kendime geldim
ve kaçmaya başladım. Koşarken yaşlı bir
kaplumbağayla karşılaştım. Nefes nefese kalmıştım,
kaplumbağaya yalvardım: 
“Ne olur yardım et bana! Beni yakalayacaklar!”
 “Ben sana yardım ederim, fakat senin de bana bir
iyilik yapman gerekecek,” dedi. Ama o kadar yavaş
konuşuyordu ki onu dinlerken askerler beni
yakaladılar. Prensesin yanına götürdüler. 
 Prensesin elinde kocaman tülle kaplanmış bir
albüm vardı; üzerinde de “Prensesin En Güzel
Fotoğrafları” yazıyordu. Onunla kafama vurdu ve
“Emrime neden uymuyorsun? Yakalayın dediysem
yakalanacaksın!” dedi. Bu prensesin aklından zoru
olmalı diye düşündüm, ama söylemedim.
 İki asker beni zorla bir at arabasına bindirdi.
“Bırakın beni!” diye bağırdım ama dinlemediler.
Geçip yanıma oturdular. Az gittik, uz gittik. Dere
tepe düz gittik. Bir dağın tepesine kurulmuş yedi
kuleli bir şatoya geldik. Beni salonda ağırlamak
yerine örümceklerle dolu tozlu bir zindana attılar.
Akşama kadar orada bekledim. Yemek bile
vermediler. Güzeller güzeli prensesin pek
misafirperver olmadığını söylemeliyim. Halbuki
eskiden masallarda prensesler sevecen, iyi kalpli ve
konuksever olurdu. Ah nerede o eski masallar!
 Zindanda yere çömelmiş otururken pencereden üç
iri kuş girdi. Beni tuttukları gibi uçurdular. Masala
girdiğim kapıya götürüp bıraktılar. Şaşkınlıkla onları
izlerken “Kaplumbağanın sana selamı var, artık ona
bir iyilik borcun oldu, unutma sakın,” dediler. Ah
kaplumbağa amca, ne istersen yaparım...
 Gökten üç elma düştü. Biri maalesef kafama isabet
etti. Birini kuşlara bölüştürdüm. Birini de kargoyla
size yolladım. Afiyetle yersiniz. Esen kalın.

BinlerceBinlerce
Kapı l ıKap ı l ı
AdaAda

Yazar: El�f Hüma Topçakan (10 Yaşında)
Ed�tör: Hat�ce Ebrar Dürüyen (10 Yaşında)

Ç�zer: Asya Nur Özgür (12 Yaşında)



ÇİFTÇİÇİFTÇİÇİFTÇİ
Çiftçi gelir,
Eker tohumları
Ve beklemeye koyulur.

İlk önce filizlenir
Her bitki gibi.
Sonra yavaş yavaş büyür,
İşte fidan olur.

Ulaşır gökyüzüne.
Belki de Güneş’e ve Ay’a
Kim bilir dalına takılıp
Nice çocuklar ulaşmıştır,
Hayal diyarlarına.

Şair: Aişe Zümra Çelebi (8 Yaşında)
Editör: Bilge Özsoy (17 Yaşında)
Çizer: Nagihan Gök (12 Yaşında)

Düş kuralım hep birlikte,
Gökyüzünden toplayalım meyve, sebze 
Mutluluğu paylaşmaya,
Buluşalım mı gökyüzünde?

Çiftçi çok çalıştı,
Çalışmanın karşılığını aldı.
Mutlu mutlu evine döndü,
Size de hayırlı günler diledi.



 Annem ve babam bütün hayvanları -vahş�ler dah�l-
çok severd�. Ben� de hayvanların �ç�nde büyüttüler.
Dolayısıyla ben de hayvanları çok sev�yorum.
Özell�kle ayılar çünkü 6 yaşında kaybett�ğ�m
babamın en büyük dostu Kad�fetüy ve o b�r ayı.
Babamdan sonra ben�m de en yakın arkadaşım oldu.
  Babamın vefatıyla beraber şeh�r yaşamımıza veda
ed�p annem ve teyzem �le b�rl�kte ormana yerleşt�k.
İlk başta b�raz korkmuştum doğrusu ama sonradan
burasının bana �y� geld�ğ�n� düşünmeye başladım.
Ç�çekler, kuşlar, kelebekler, ayılar… Heps� har�kaydı.
 Anneannem ormana yerleşmem�ze karşı çıkmıştı: 

- B�r ormana yerleşmek m�? Küçük kızını düşün,
onun eğ�t�m hayatı ne olacak?
- Doğa’nın eğ�t�m�n� tab�� k� düşünüyorum. Teyzes�

ona ders verecek. Hem Kad�fetüy de g�deceğ�m�z
ormanda yaşıyor.
- En büyük sorun da bu. O vahş� b�r ayı!
Annem kararından ger� dönmed�. Ormandak� ev�m�z;
�k� katlı, küçük, tatlıydı ve b�ze yet�yordu. Bahçem�z
b�r Kaşalot kafası kadar büyüktü. Ev�n yanında,
arkasında, önünde her yerde bahçem�z vardı: Orman.
Ben Kad�fetüy’ün sırtına b�n�yordum, o da ben�
gezd�r�yordu. Bazen şehre g�tmek zorunda
kalıyorduk. Çünkü her ürünü ormanda bulamazdık.
Teyzem öğretmen olduğu �ç�n hafta �ç� her gün şehre
g�d�yordu. Ama ormandan ayrılmamak ben�
üzmüyor aks�ne sev�nd�r�yordu. Doğayla �ç
�çe yaşamak �nsana tah�nl� çörek yerken
h�ssett�ğ�m g�b� b�r duygu ver�yordu.

 B�r sabah uyandığımda teyzem evde yoktu. Anneme
sordum. Teyzem�n bugün toplantısı varmış o yüzden
şehre b�r saat erken g�tm�ş. Her gün k� g�b� teyzem�n
verd�ğ� ödevler� yaptım ve sonra Kad�fetüy �le
oynamak �sted�m ama onu göremed�m. Hava
kararmıştı, teyzem dönmem�şt�. Annem telaşlanmıştı
fakat bell� etmemeye çalışıyordu. En sonunda
annemle ormanı aramaya başladık. B�raz sonra
b�r�ler�n�n geld�ğ�n� fark ett�k. İy�ce yaklaştıklarında
gelenler�n teyzem ve Kad�fetüy olduğunu anladık.
Teyzem�n kolunda b�rkaç tane ç�z�k vardı. Kad�fetüy
�se yüzünden ve pençes�nden yaralanmıştı. Hemen
eve g�tt�k ve �k�s�ne de pansuman yaptık. O sırada
teyzem b�ze olanları anlattı: “Şeh�rden arabayla
dönerken karşıma büyük b�r ayı çıktı. İlk önce bunun
Kad�fetüy olduğunu düşünmüştüm ama sonra bu
düşüncemden vazgeçt�m çünkü bu ayı arabaya
vuruyor, tekme atıyor ve pençel�yordu. Sonra
Kad�fetüy geld� ve o vahş� ayıdan ben� kurtardı.” 
 Teyzem Kad�fetüy’e baktı ve “Teşekkürler!” ded�.
Ayı dostumuz tebessüm ett�. Annem pansumanı
b�t�rd�kten sonra Kad�fetüy mağarasına, b�z �se
ev�m�ze g�rd�k. O günü h�ç unutmuyorum…

DOĞA!DOĞA!
pek ilginç ailesi

ve

Yazar: Begüm Naz Ünal (11 Yaşında)

Editör: Salih Doygun (9 Yaşında)

Çizer: Ahmet Safa Koç (9,5 Yaşında)



 En zoru olan matemat�k sınavından altmış almıştım. Musam �se her zamank� g�b� yüz almıştı. Beyaz gömleğ�n�
düzeltt� ve yerlere değen eteğ�n� çekt�. Gururla yürümeye başladı. Sank� poz verecekm�ş g�b� beyaz d�şler�n�
öne çıkardı. Kant�nden en sevd�ğ�m�z döner� aldık. O, çalışmanın ödülünü almıştı. Mutlulukla döner�n� ısırmaya
başladı.
 Dönerler�m�z� b�t�rd�kten sonra Musam’ın ev�ne doğru yola çıktık. Çöpümüzü yuvarlak b�r hâle get�r�p
uzaktan çöp kutusuna atmaya çalıştık. Gol! Çöp kovasına g�rm�şt�. M�ğdem�zdek� ş�şl�kle b�rl�kte yürümek
zorlaşmıştı. Er�yen karlar yüzünden b�r koala kadar yavaş yürüyorduk. Sonunda eve vardık. Musam, haz�nes�
g�b� gördüğü tablet�n� açıp tam tamına bana 6 saat ders çalıştırdı.

İNCİİNCİ
KEFALİKEFALİYazar: Hatice İlay Sarıdayı (10 Yaşında)

Editör: Rüveyda Yıldırım (10 Yaşında)
Çizer: Elif Zehra Çelik (12 Yaşında)



 Ben� çalıştırırken kend�s� de çalışmayı unutmadı. KPSS’ye 2 hafta kalmıştı. Bu yüzden çok stresl�yd�. Musam
b�r �nc� kefal� g�b�yd�. Çünkü hayatı boyunca zorluk çekt�. D�nlenmek üzere başımızı yastığa koyunca Musam’ın
horlama sesler� duyulmaya başlamıştı. Uyanınca akşam yemeğ�n� lokantada yemeğe karar verd�k.
Hazırlanmaya başladık. Musam yen� aldığı mor başörtüsünü taktı. Altına beyaz gömleğ�n� ve marul g�b� eteğ�n�
g�yd�. S�ml� botu ayaklarına çok yakışmıştı. İç� yünlü olan montunu g�ymey� unutmadı. 
Ben �se gr� t�şörtümü ve s�yah kalın eteğ�m� g�yd�m. Kuruması �ç�n bıraktığım botlarımı m�n�k ayaklarıma
taktım. Vücudum sıcacık olması �ç�n montumu kollarımdan geç�rd�m ve sonuna kadar �l�kled�m. Lokantaya
g�tt�k. Eve döndüğümüzde Musam’ın başı ağrıyordu ve hals�zd�. Onun �ç�n çok üzülmüştüm. B�r an önce
�y�leşmes� umuduyla ona ekş� tarhana yapmaya başladım. 
 Dağ er�kler�nden yapılan m�s g�b� ekş� tarhanayı b�rl�kte �çt�k. Ekş� tarhana ona �y� gelse de hâlâ kend�n� kötü
h�ssed�yordu. Belk� yarın hals�zl�ğ� geçer umuduyla yorganına sarılarak uyudu. Musam uyandığı zaman
kend�nden habers�zd�. Dans eden maymunlar g�b� hareket ed�yordu. Ne yapacağımı şaşırdım. Gözümden
b�rkaç yaş damla aktı.
 Musam �ç�n el�mden ne gel�yorsa yapmaya kend�me söz verd�m. Onu en �y� hastahaneye götürdüm.
Hastahanede tahl�l yaptılar. Tahl�l sonucunda Türk�ye’de bulunmayan, yen� üret�lm�ş b�r şurup �çt�ğ�n�
söyled�ler. Bu şurubun etk�s� 1 hafta sürüyordu. Ama bu şurubu ona k�m �ç�rtm�şt�? Dedekt�f Semloh bu
sorunun cevabını çoktan araştırmaya başlamıştı.
 Semloh’la b�rl�kte g�tmeye karar verd�m. Musam’a bunu k�m�n yaptığını bulmalıydım. O ben�m en �y�
arkadaşımdı. İlk Musam’ın ev�ne g�tt�k. Ev� �ncelemeye başladı. Her ayrıntıyı gözden geç�rd�. Mermerdek�
küçük çatlağı b�le. Sıra kızın odasına geld�ğ�nde kesk�n burnu onun kebap ve spangüle yed�ğ�n� söyled�. 
 Semloh’a dünkü olayların heps�n� anlattım. Benden g�tt�ğ�m�z lokantaya onu götürmem� �sted�. H�ç tereddüt
etmeden evet ded�m. Lokantaya vardığımızda Semloh lokantacıya yöneld�:
-Merhaba. Ben dedekt�f Semloh. Dün burada yanımdak� kızla b�rl�kte b�r kız gelm�ş.
-Evet.
-Acaba lokantaya a�t çöp kutusu nerede?
- B�raz �lerde Bay Semloh.
- Teşekkürler.
Semloh eld�venler�n� taktı. Çöpü karıştırmaya başladı. Şurubun kutusunu bulmaya çalışıyordu. İşte bulmuştu.
Bell� bel�rs�z b�r tebessüm ett�. Laboratuvar g�tmeye başladık. Semloh “Kelem n�ye suratın asıldı. Şurup
kutusunu �nceley�p parmak �z�n� araştıracağız böylel�kle k�m�n yaptığını bulacağız.” Haf�f b�r sırıttım. “Ben
epey yoruldum eve g�tsem �y� olacak. Görüşürüz.” Hızlı adımlarla ev�me g�tt�m.
Yatağıma uzandım. Yorulsam b�le hâlâ Musam’ı düşünüyordum. Onun �ç�n dua ett�m ve uyumak �ç�n gözler�m�
kapattım.
“Hey, hey bırakın ben�! Ben b�r şey yapmadım!” ded�m.
“Hee, yapmadım. Kutudak� parmak �zler� sana a�t. İt�raf et. Musam’a şurup �ç�rd�n b�de üzülüp duruyordun.
Onu kıskandığın �ç�n bunu yaptın. KPSS’y� kazanamasın d�ye. Oyuncu sen�,” ded� Dedekt�f Semloh. “ Tamam,”
ded�m. “Kabul ed�yorum...”



en yakın arkadasım,

DINOZORDINOZOR
..

 Üç k�ş�l�k Toprak a�les� doğayı ve kamp yapmayı çok severd�. Kamp �ç�n k�msen�n g�tmeye cesaret edemed�ğ�
yerler� terc�h ederlerd�. Bu sefer g�decekler� yer Balta G�rmez ormanıydı. 
 Arabaya b�n�p yola koyuldular ve ormana ulaştılar. G�tt�kler� yer ağaçlarla çevr�l�yd� ve yemyeş�ld�. Orman o
kadar sess�zd� k� b�r böceğ�n yaprak kem�r�ş�n� b�le duyab�l�rd�n�z. 
 Eymen, anne ve babasından �z�n aldı ve etrafı keşfetmeye çıktı. Çantasından dürbününü çıkardı. Önünde
uzanan pat�kanın sonuna doğru baktı. B�r dalın üzer�nde daha önce h�ç görmed�ğ� b�r ç�çek duruyordu. Ç�çeğ�n
yanına ulaştığında onun çok da ulaşılab�l�r b�r yerde olmadığını fark ett�. Ç�çek b�r yamacın ucunda ve yüksek
b�r dalın üzer�ndeyd�. Y�ne de merakına yen�k düştü. Yavaşça ona doğru uzandı. Az kaldı, başarıyorum d�ye
düşünürken b�r anda ayağı kaydı ve yuvarlanmaya başladı. Ne kadar tutunmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Sık ağaçlarla dolu tepeden �nerken b�r yandan da “Yardım ed�n!” d�ye bağırıyordu. Hâlâ yuvarlanmaya devam
ederken n�hayet b�r ağaç gövdes�ne tutundu ve durmayı başardı.



Etrafa göz gezd�rd�. Az �lerde b�r mağara gördü. Oraya g�tmeye karar verd�. Usulca yürüdü. Mağaranın havasıçok neml� ve çok soğuktu. Yavaş adımlarla mağaranın �çer�s�ne doğru �lerled�. Ne kadar korkuyor olsa dasoğuk kanlı davranmaya çalışıyordu. Çantasındak� fener� yakarak yürümeye başladı. B�r süre sonra ayağınab�r şey takıldı. Bu şey oldukça büyük ve sertt�. Onun ne olduğunu merak ett�. Yanına alıp mağaradan hızlıcaçıktı. 
Dışarı çıktığında onu �ncelemeye başladı. B�r yumurtaya benz�yordu. Ama normal b�r yumurtadan çok çokdaha büyük ve ağırdı. Üstünde de ç�men yeş�l�nden gar�p desenler vardı. Eymen böyle b�r şey� �lk defagörüyordu. 

Mağaranın �ç�ndeyken buz g�b� olan yumurta dışarıdak� sıcacık güneş sayes�nde ısınmaya başladı. B�r süresonra Eymen, yumurtanın hareket ett�ğ�n� görür g�b� oldu. Şaşkınlıkla ona bakarken yumurtadan çatırtılarduyuldu. Kırılan yumurtanın �ç�nden yeş�l b�r yaratık kafasını dışarı uzattı ve Eymen’e sev�ml� gözlerle baktı.Eymen �lk görüşünde bunun b�r d�nozor yavrusu olduğunu anlamıştı, çünkü d�nozorları çok sev�yordu. Amab�ld�ğ� kadarıyla d�nozorların soyu tükenm�şt�. Yan� herkes bunu b�l�rd�, değ�l m�?

 M�n�k d�nozor yavaş yavaş yumurtasından çıktı ve sarsak adımlarla Eymen’�n yanına geld�. Eymen karışık

duygular �ç�ndeyd�. B�r d�nozor yumurtası nasıl olmuştu da bu zamana kadar böyle �y� korunmuştu? Pek� bu

m�n�k yalnız mıydı? Eymen çok heyecanlandı. Ne yapması gerekt�ğ�n� b�lemed�. Der�n b�r nefes aldı ve gözler�n�

kapattı. Göz kapaklarını tekrar açtığında olab�ld�ğ�nce sak�n olmaya çalıştı. 

 Ne yapacağına karar verm�şt�. Önce ona b�r �s�m bulmalıydı. “Sen�n adın Sond�no olsun,” ded�. Sond�no’yu

anne ve babası �le tanıştırmak �ç�n sabırsızlanıyordu. “Had�,” ded� küçük d�nozora. Yorulmuş ve acıkmışlardı.

Ayrıca anne babasının ne kadar meraklandığını da tahm�n edeb�l�yordu. Hızla kamp alanına ulaştılar. Anne ve

babası hemen onlara doğru koştu. Söyleyecek b�rçok sözler� vardı ama Sond�no’yu görünce resmen d�ller�

tutuldu. A�les�n� sak�nleşt�rd� ve başından geçenler� b�r b�r anlattı. 

Bu arada Sond�no yerdek� ç�menler� koklamaya başlamıştı. Aldığı koku hoşuna g�tmem�ş olacak k� suratınıburuşturdu. Sonra ç�menler�n arasında �lerleyen b�r böcek gördü. Tek hamlede ağzına alarak onu ç�ğnemeyebaşladı. “Eyvah!” ded�ler hep b�rl�kte. Yoksa etç�l b�r d�nozor muydu?  Sond�no büyüyene kadar ona evde bakmak �st�yorlardı ama Eymen’�n aklı evdek� kar beyazı yavru ked�s�Sütlaç’taydı. D�nozor böcek yed�ğ�ne göre etç�l olab�l�rd�. Eymen kafasındak� düşüncelerle boğuşurken çoktanevler�ne varmışlardı. K�mseye görünmeden Sond�no’yu eve sokmayı başardılar.  Sütlaç koşarak yanlarına geld�. Eymen telaşlandı. Hemen ked�s�n� kucağına alıp Sond�no’nun ne yapacağınıbeklemeye başladı. Sond�no Sütlaç’ı şöyle b�r süzdü, yavaşça yanına yaklaştı, burnunu uzatıp kokladı. Sonrada ç�men kokladığında verd�ğ� tepk�n�n aynısını verd�. Suratını buruşturdu. Bunu gören ev halkı kahkahaatmaya başladı. Anladılar k� d�nozorları ne otçul ne de etç�ld�. O böcekç�l b�r d�nozordu. Hep b�rl�kte mutlu b�rhayat yaşayab�l�rlerd�.

Yazar: Elif Bilge Turna (11 Yaşında)
Editör: Zeynep Asya Fazlıoğlu (11 Yaşında)
Çizer: Eylül Elif Ezber (9 Yaşında)



 Mert 7 yaşında meraklı b�r
çocuktu. Ablası Yasem�n, 
annes� Esma, babası Tarık
ve büyükbabası Faruk’la yaşı-
yordu. Çatı katı büyükbabasıyla
vak�t geç�rd�kler� ve key�f aldık-
ları en güzel yerd�. Büyükbabası 
yen� �catlar yapmaya bayılırdı ve en
büyük yardımcısı da Mert’t�. Bazen
çatı katından patlama ve çatlama sesler�
gel�rd�. Gelen sesler aynen şöyleyd�: Bam bum
bom! Çat çut çok! Çakırt ya da şöyle şakırt
şangırt! Bazen de yanık kokuları gel�rd�.
Bunlara rağmen büyükbabasının yaptığı b�rkaç
�cat vardı. İlk yaptığı �cat çocuklar �ç�n jel�bon
mak�nes�yd�. İk�nc� �cadıysa hayvanlar �ç�n
yaptığı konuşma mak�nes�yd�. Hayvanlar
mak�nen�n �ç�ne g�rd�ğ�nde �nsanlar g�b�
konuşarak çıkıyorlardı. Son olarak da zaman
mak�nes� üzer�nde çalışıyordu.
 B�r gün Mert, dedes� evde yokken çatı katına
çıktı. Zaman mak�nes�n� merak ed�yordu. Yeş�l
kabloyla kırmızı kablonun yer�n� değ�şt�rd� ve
mav� kolu çekt�. Aman Allah’ım, mak�ne hareket
etm�şt�! Gözler�n� sımsıkı kapadı. Gözünü
açtığında �se mak�neden dumanlar çıkıyordu.
Korkmuştu, kapkaranlık b�r ormandaydı. Nasıl
ger� dönecekt�? Sabah olmasını beklemekten
başka çares� yoktu. Ama gözler�nden uyku
akıyordu. Çok geçmeden b�r ağacın altında
uyuyakaldı. Sabah olduğunda etrafında
kocaman tavuklar, horozlar ve c�vc�vler vardı. 

Heps� ona şaşkınlıkla bakıyordu. Sultan horoz
sordu: 
– Sen de k�ms�n?
Mert cevap vermek �st�yordu ama korkudan
ağzını açamıyordu. Horoz tekrar sordu. Kısık b�r
sesle cevap verd�:
– Me-rt.
Horoz:
– B�zden korkmana gerek yok Mert, nereden
gel�r, nereye g�ders�n?
Mert rahatlamıştı, olanları anlattı. Horoz Mert’�
d�nled�kten sonra b�raz düşündü ve sordu:
– Sana yardım eder�z ama önce sen b�ze yardım
eder m�s�n?
Mert cevapladı:
– Konu ned�r?



Horoz anlatmaya başladı: 
– Burası tavuklar d�yarı. B�r de t�lk�ler d�yarı
var. T�lk�ler, b�z�m d�yarımıza sürekl� baskınlar
yapıp ele geç�rmeye çalışıyorlar. Bunun �ç�n b�r
çözüm bulab�l�r m�s�n?
Mert düşündü ve ded� k�:
– Sanırım ne yapacağımızı b�l�yorum. İlk önce
şehr�n sınırlarını elektr�kl� ç�tlerle çev�r�n.
T�lk�ler ç�tlere dokununca beklemed�kler� b�r
anda mosmor olsunlar.
Ardından devam ett�:
– B�r mak�ne yapalım. Mak�nen�n �k� tane keses�
olmalı. Keseler�n b�r�n� sakız, d�ğer�n� gübre �le
doldurmalıyız. Sonra son b�r �ş�m�z kalmış
olacak. Hep�m�z sakız ç�ğneyel�m. Sakızları
ç�ğned�kten sonra b�r�nc� keseye dolduralım.
Gübreler� toplayıp onları da �k�nc� keseye
dolduralım. Böylece sakızdan sonra gübreler
fırlatılacak ve t�lk�lere yapışacak. T�lk�ler de
her gün bunların olmasından usanıp s�ze
dadanmayı bırakacak. İşte planımız bu.

 Sultan horoz bu f�kr� çok beğenm�şt�. Hemen
�şç� tavukları çağırdı. Hep beraber ç�tler� ve
mak�ney� yaptılar.
 T�lk�ler saldırıya başladığında plan tıkır tıkır
�şled� ve kend�ler�ne sakız ve gübre
yapışmasından sıkılan t�lk�ler, tavuklar
d�yarına saldırmayı bıraktı. Mert ve tavuklar
coşkuyla zaferler�n� kutladılar.
 Tavukların sorunu çözülmüştü, sıra Mert’teyd�.
Zaman mak�nes�n�n yanına g�tt�ler, tavukların
yardımı �le mak�ne çalışmıştı. Mert mak�neye
b�nd� ve “Her şey �ç�n çok teşekkürler!”
“Tavuklar d�yarı sak�nler� hep b�r ağızdan
“Hoşça kal! Sen� h�ç unutmayacağız!” d�ye
bağırdılar. Ayrıldığı �ç�n üzgün, yardımı
dokunduğu �ç�n çok mutluydu. Eve geld�ğ�nde
zamanın aynı anda olduğunu fark ett�. Akşam
olunca olanları dedes�ne anlattı. Dedes� olanları
kahkahalarla d�nled�. Bu olanlar aralarında b�r
sır olarak kalacaktı. 

Yazar: Betül Kızıler (8 Yaşında)
Editör: Bilge Özsoy (17 Yaşında)
Çizer: Hatice Zehra Polat (8 Yaşında)



B�r cuma sabahıydı, erkenden uyandı F�lton. Kend�
yet�şt�rd�ğ� bahçes�ne g�tt�. Yonca tarlasını hortumu
�le ırmaktan aldığı suyu püskürterek suladı. Oradan
mısır tarlasına geçt�, büyümüş olan mısırları toplayıp
ambarına stokladı. Tek başına yürüyerek ev�n yolunu
tuttu. Yürüdüğü yolda ona sadece ç�çekler eşl�k
edeb�l�rd�, çünkü başka k�msey� yanında �stemezd�.
 En sevd�ğ� y�yecek olan f�l meyves� �le kahvaltısını
yaptı ve k�mse �le paylaşmadı. Ardından en mutlu
olduğu akt�v�tey� yaptı, ırmakta suda oynadı. Tab��
k�msen�n ona eşl�k etmes�n� �stemed�. Suda
oynadıktan sonra tek başına seksek oynadı. F�lton,
seksek oynamakta zorlanırdı ama çok key�f alırdı,
onunla oynamak �steyenler� de ger� çev�r�rd�.
Seyahat etmek onun �ç�n vazgeç�lmezd�, yen� yerler
keşfetmeye bayılırdı. Ona katılmak �steyenlere
cevabı hep “Hayır,” olurdu. Çünkü F�lton
paylaşmaktan nefret eder, yalnız olmayı çok severd�. 
 Ormanda key�fl� b�r şek�lde paten kullanırken
sırtında b�r kaşıntı h�ssett�, daha sonra kaşıntı
kulaklarının arkasına yayıldı ve en sonunda tüm
vücudu kaşınmaya başlamıştı. Sırtını da
kaşıyamıyordu k�… Nasıl b�r şeyd� bu,
dayanamıyordu.

Kaşıntıdan dolayı denges�n� kaybetm�ş sağa sola
manevralar yapmaya başlamıştı; en sonunda
yalpalayarak yere çakıldı. Hâlâ kaşınıyordu. Çamurda
debelend�, toza bulandı, suya foş d�ye atladı… Ne
dened�yse olmuyordu!
 O sırada b�r kuşun sırtına konduğunu fark ett�. Hey,
bu kuşlar çoğalıyordu! 1, 2, 3, 5, 10, 15… Sırtında b�r
kuş sürüsü oluşmuştu ve kaşıntının yavaş yavaş
azalmaya başladığını h�ssett�. Tab�� ya! B�tlenm�ş
olmalıydı, yoksa kuşların sırtında ne �ş� vardı? Kuşlar
b�tler� tem�zl�yordu, çok rahatlamıştı. Kuşlara
teşekkür ett�. F�lton daha önce h�ç böyle
h�ssetmem�şt�.
 Ferahlamış olarak dolaşıyordu k� b�r f�l sürüsüne
rastladı. Uzaktan onları seyrett�. Kuşlar
sırtlarındaydı ve b�rl�kte saklambaç oynuyorlardı.
Saklambaç çok eğlencel� görünüyordu. Keşke onlara
katılab�lseyd�, belk� o da bu kadar eğleneb�l�rd�. Acaba
o da gruba dah�l olab�l�r m�yd�? O böyle düşünürken
f�l sürüsünden b�r� tanışmak �ç�n yanına geld�. Çok
heyecanlanmıştı, �ç� kıpır kıpır olmuştu. Tek tek
onlarla tanıştı, F�lton grubun yen� üyes� olmuştu.
Şunu çok �y� anlamıştı, yalnızlık o kadar da �y� b�r şey
değ�ld�. Arkadaşları �le b�rl�kte �ken hayat çok daha
eğlencel�yd�.

FİLTONFİLTON
TON TONTON TON

Yazar: Betül Kızıler (8 Yaşında)
Editör: Bilge Özsoy (17 Yaşında)
Çizer: Azra Nisa Arı (10 Yaşında)



 Açelya, kahverengi saçlı, orta boylu, iri siyah
gözlü bir kızmış. Bir gün ailesi ile ormanda
yürüyüşe çıkmış. Yürürken çok garip bir ses
duymuş. Merakından dolayı sessizce ailesinin
yanından ayrılmış. 
Ancak sesin geldiği yöne doğru gittikçe ses sanki
kendisinden uzaklaşıyormuş. Bir ara birisinin,
hatta sonradan iki kişinin “Açelya! Açelya!
Neredesin?” seslerini işitince hemen sese doğru
koşmaya başlamış. Annesinin ve babasının yanına
dönmüş. Annesi, “Kızım çok endişelendik, lütfen
bir daha böyle bir şey yapmaya kalkışma,” demiş. 
 Akşam eve dönmüşler. Yemeğini yedikten sonra
yatağa girmek için hazırlanan Açelya, güzel
rüyalar ile uykuya dalmış.
  Açelya, sabah kahvaltıdan sonra dışarı çıkma
bahanesi ile izin isteyip hemen ormana gitmiş.
Ormanda aynı ses yine duyuluyormuş. Sesi işiten
Açelya, koşarak sesi takip etmeye başlamış. 
 Sesin bir canlıdan geldiğini öğrenip, o canlıyı
görünce Açelya, donup kalmış.

 Bu ağlayan, dev mavi bir tüy yumağıymış! Açelya
işte o zaman, gördükleri ile hayal ettikleri
arasında bin bir fark olduğunu o zaman anlamış. 
 Açelya sözü başlamak için konuşmuş, “Neden
ağlıyorsun?” diye sormuş bu değişik canlıya. Canlı
da cevap vermiş, “Hiç arkadaşım yok, çok
yalnızım. Eskiden milyon, trilyonlarca arkadaşım
vardı. Ama şimdi kötü giden bir deneyin sonucu
yüzünden buradayım.” Açelya duydukları
karşısında kendini değişik hissetmiş. Çünkü şuan
karşısında bir hücre duruyormuş. Açelya,
“İstersen arkadaş olabiliriz,” diye nazikçe cevap
vermiş. O günden sonra mavi tüy yumağı ile
arkadaş olmuşlar. Açelya da artık daha meraklı
bir insan olarak hayatına devam etmiş. 
 Eve dönünce Açelya, şöyle bir düşünmüş. “Eğer
benim merakım olmasaydı şuan yeni bir arkadaş
asla edinemezdim,” dedi. Ve bir defa daha
meraklı, araştırmacı olduğu için kendisi ile gurur
duydu.

DENEY ARKADASLIGIDENEY ARKADASLIGIDENEY ARKADASLIGI,,,
---

Yazar: Zeynep Tosunoğlu (11 Yaşında)
Editör: Bihruze Yayla (10 Yaşında)
Çizer: Ela Sare Bekar (10 Yaşında)



Dans Etme
Salgını

 Sene 1518, Temmuz ayında Fransa’nın
Strasbourg köyündeyiz. Hava çok güzel. Ama tabi
insanlar için. Bana göre fazla sıcak. Uzun
aramalar sonucunda kendime bir gölgelik
buldum. Mamamı da yedim, şimdi sırada uyku
vakti var.
  Tam uyuyacaktım ki kahkahaların patladığını ve
meydanın ortasında bir topluluk olduğunu fark
ettim. Merakıma yenik düşüp olay alanına gittim.
Topluluğun ortasında hiç durmadan dans eden
Bayan Sing’i görmüştüm. Gerçekten de komikti.
Bir süre sonra insanlar dağılmıştı ama Bayan
Sing hâlâ oradaydı. Ben de artık gölgeliğime
geçmiştim. Hala Bayan Sing’in o komik dansını
seyrediyordum. Artık bayılma noktasına gelmişti
ama durmuyordu. Arada sırada meydandan
geçen insanlar Bayan Sing’e katılıp çok
eğleniyorlardı. Artık gece olmuştu benim bile
uykum gelmişti. Köylüler Bayan Sing’i evine
götürme kararı aldılar. Zaten böyle bir karar
almasalardı Bayan Sing’i ben götürecektim.

 Ertesi gün müzik sesleriyle uyanmıştım. Bayan
Sing’i yine dans ederken görmüştüm. Bu sefer
yanında çalgıcılar da vardı. Herkes çok
eğleniyordu, ben de dahil olmak üzere. Bazen ben
de dayanamayıp onlarla birlikte dans ediyordum.
Abartmıyorum uykusunda bile dans ediyormuş.
Belediye başkanı bu durumdan yararlanıp bir
dans şenliği düzenledi. Farklı farklı köylerden
insanlar gelip bu şenliğe katıldı. Günlerce dans
ettik. Çok eğlenmiştik. Ben bu köyde bu kadar
eğlendiğimi hiç hatırlamıyorum. Şöyle bir sıkıntı
vardı ki Bayan Sing hâlâ aynıydı, hiçbir gelişme
yoktu.
 Ertesi gün uyandığımda Bayan Sing dans
etmiyordu, her şey normale dönmüştü. Ne müzik
çalıyor ne de kahkahalar yükseliyordu. Neyse
zaten bana bu kadar anormallik yeter. Ama her
şey normale dönse bile her hafta konserler,
festivaller, eğlenceler düzenleniyordu. Sıkıcı
Strasbourg artık çok eğlenceli bir yerdi.

Yazar: Elif Naz Yıldız (12 Yaşında)
Editör: Salih Doygun (9 Yaşında)

Çizer: Asya Nur Özgür (12 Yaşında)



 Ben bir mızrağım, Vahşi’nin mızrağıyım. El oku
da derler bana. Gövdem ağaçtan, ucum ise sivri,
keskin metaldendir, ağır yaralar açabilirim. Beni
fırlatan insanın hedefini tam on ikiden vurması
için çok güçlü ve çevik kollara sahip olması
gerekir. Size anlatacağım bu hikâyede beni
ustalıkla kullanan, attığında hedefini on ikiden
vuran bir adamdan bahsedeceğim: Habeşli Vahşi.
 O, Mekke şehrinde yaşayan; siyah tenli, eli ile ok
atmada usta bir köleydi. Tam da o zamanlar
sahibi olan Cübeyr bin Mutim’in amcası Bedir
Gazvesinde Hz. Hamza tarafından öldürüldü.
Efendisi bu olay üzerine Vahşi’ye, Hz. Hamza’yı
öldürürse özgür olacağını söyledi. Ayrıca Hind
adında bir kadın da mükafat vaad etti. Tabii ki
Vahşi bu teklifi kabul etti ve Uhud Gazvesine
katıldı.
 Şu anda Uhud savaşındayız. Etrafta yerlerde
yatan onlarca yaralı insan var, bizse bir taşın
arkasında saklanmış bekliyoruz. İnsanlar
kılıçlarla çarpışıyor, yerde yatan yaralılar
inliyordu.

 Vahşi o sırada kolunu havaya kaldırdı ve tüm
gücüyle beni fırlattı. Bütün hızımla ilerlerken
karşıda arkası dönük duran heybetli adama doğru
gittiğimi fark ettim. Yaklaştıkça onun Hz. Hamza
olduğunu anladım.
 Aman Allah’ım, ben Hz. Hamza’yı nasıl
vurabilirim! O ki Peygamber Efendimizin amcası,
ilk Müslümanlardan İslam’a faydalı birisidir.
Hayır, yönümü değiştirmem lazım! Eğer Hz.
Hamza’yı vurursam kendimi asla affedemem.
Keşke başka bir mızrakla çarpışsam da ortadan
kırılıversem, ama onu incitmesem. Ya da bir
mucize olsa da yanından sıyrılıp geçsem. Ama
hayır, çok yaklaştım durmak istiyorum ümitsizce
gözlerimi kapadım.
 Gözlerimi açtığımda Hz. Hamza yerde yatıyordu.
Vahşi yanına gelip kılıcıyla onu şehid etti. Hind de
karşılığında bütün takılarını Vahşi’ye verdi. Bense
bunları yaşadığıma inanamıyorum. Çok
pişmanım, belki de yer yüzündeki en kötü mızrak
benim. Ahh, keşke bunlara sebep olmasaydım!
Allah Resulünün bu kadar üzülmesine sebep
olduğum için çok pişmanım. Ve bir gün Vahşi’nin
de pişman olacağını biliyorum.

MIZRAĞIN
PİŞMANLIĞI

Yazar: Hatice Reyyan Güleç (12 Yaşında)
Editör: Salih Doygun (9 Yaşında)
Çizer: Hatice Koçuk (14 Yaşında)



Zombom, Canavar Okulu’ndaki lisansını yapıp
Dünya’ya girmeye hak kazanacaktı. Bir sene gece
gündüz çalıştıktan sonra sınavı kazandı ve
korkunç yüzüyle Dünya’ya girdi. Bukle ormanda
gezinirken Zombom’u görünce “Aman Allah’ım!”
diye çığlık attı.  Zombom korkuttuğunu
düşünerek sırıtırken “Bu ne çirkin bir yüz! Acilen
bu yüzü güzelleştirmem gerek,” dedi. Zombom
şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi ve kendini
Bukle’nin peşine düşmüş giderken buldu.
 Kuş sesleri ve kuru yaprakların çıkardığı hışırtılar
son bulunca Bukle ormanın çıkışına geldiğini
anladı, arkasına dönüp mis gibi orman kokusunu
içine çekti. Kalabalıkta kaybolmasın diye
Zombom’un elinden tuttu. Kısa bir yürüyüşten
sonra caddeye varmışlardı. Yeşil ışıkta önce sola
sonra sağa en son tekrar sola bakarak karşıya
geçtiler ve hemen eve vardılar. Bukle ona önce
mor boya sıktı. Sonra yüzünü gözünü boyadı ve
saçlarını bir güzel ıslatıp taradı. Süsleme işi
bitince onu koltuğa oturttu, satranç takımını
getirdi ve Zombom’a satranç öğretti. Satrancı hep
bilgisayardan oynamak zorunda kaldığından
şimdi bir arkadaşıyla oynamak onu çok mutlu
etmişti. Zombom Bukle’yle konuşmaya başladı:
– Senin adın ne?
– Benim adım Bukle. Ya seninki?

– Benim adım da Zombom. Senin annen baban
yok mu, neden tek başınasın?
– Annem ve babam geç saatlere kadar
çalışıyorlar.

Oynaya eğlene akşamı ettiler. Kitap okurken
uyuyakaldılar. Sabah uyandıklarında cumaydı,
anne ve babası erkenden işe gitmişti. Yerlere ve
halıya sıçrayan boyaları gören Bukle annesinin
buna çok kızacağını biliyordu ama şu an bunu
düşünecek vakti yoktu. Mısır gevreğiyle kahvaltı
yapıp hızlıca okul yoluna koyuldular.  
–Bukle, içimde garip bir his var, nedir biliyor
musun?
–Mutluluktur o.
–Peki ya okul nasıl bir yer?
–Okul, öğretmenlerin ve arkadaşların olduğu,
yeni bilgilerin öğrenildiği, oyunların oynandığı yer.
Zombom ile Bukle konuşurken okula geldiklerinin
farkında değillerdi. Gün boyu beraber derslere
girip çıktılar, okuyup yazdılar, gülüp oynadılar.
Eve gidince kendilerine bir şeyler hazırlayıp film

seyrettiler. Film bitince Zombom “Bukle, şimdiye
kadar çok güzel şeyler yaptık ama artık gitme
zamanım geldi. Merak etme, geri döneceğim, son
bir kez başımı okşar mısın?” dedi. Bukle gözleri
dolu bir şekilde Zombom’un başını okşadı ama
aslında boşluğu okşadığının farkında değildi.

ZOMBOMZOMBOM
BUKLEBUKLEile

Yazar: Kağan Emre Gülmez (10 Yaşında)
Editör: Bilge Sahra Özmen (13 Yaşında)
Çizer: Nuriye Cemre Kopuz (13 Yaşında)



Ben Miraç. Sarı, yeşil ve mavinin mükemmel uyumu
olan Antalya’da ailemle yaşıyorum. En sevdiğim
mevsim yaz çünkü yazın masmavi denize
girebiliyorum. Yine denize girdiğim kavurucu bir yaz
günü Antalya açıklarında bir savaş gemisi göründü.
Gemiden gelen bir anons duyuldu: “Antalyalılar,
şehri terk etmek için bir gününüz var.” Herkes
koşmaya başladı. Her yer toz duman oldu. Önümü
görebilmek için gözlüğümü taktım. Hemen Yiğit ile
Bilge abiyi aradım. Aaa, size Yiğit ve Bilge abiden söz
etmedim! Yiğit en iyi arkadaşım ve çok güçlü. Bilge
abi ise mahallemizin bilim insanı. Evinin altında
laboratuvar var. Neyse, konumuza dönelim. Bilge
abinin evinde buluşmaya karar verdik.
 Eve geldiğimizde gözlerimize inanamadık. Etraf o
kadar dağınıktı ki! Adım atacak tek bir yer yoktu.
Etraf sucuk gibi kokuyordu ve ıvır zıvır doluydu.
Yırtık koltuğa oturduk. Olayı onlara anlattım. Uzun
bir süre beyin fırtınası yaptık. Bizim silahlarımız
yoktu. O anda Bilge abinin aklına bir fikir geldi:
“Tavukları kullanabiliriz,” dedi. “Ama onlar çok
küçük,” diye karşılık verdi Yiğit. “Evet, Yiğit haklı,”
dedim ben de. “Çocuklar, size yeni icadımı
göstereyim ama dikkat edin, çok gürültülü,” dedi
Bilge abi. Hafize ninenin kümesinden birkaç tane
tavuk aldık. Ama almak çok zor oldu çünkü tavuklar
sürekli gıdaklıyor, gagalıyordu. Makineden cız diye
bir ses çıktı. Sonra da parlak, beyaz bir ışık. Tavuklar
bir anda dev gibi olmuşlardı. Tavuklardan bir ordu
yaptık. Günün nasıl geçtiğini anlamadım. Bir de
megafon yaptık. Yiğit ise taç ve kılıç yapmış,
tavuklara dağıtıyordu.
 Ertesi gün tavuklarla sahile doğru ilerledik. Gri
renkteki savaş gemisi kıyıya daha da yaklaşmıştı.
“Süreniz doldu, savaş başladı!” diye bir anons geldi
gemiden. Ben de megafonla “Aynen öyle, saldırın!”
diye bağırdım. Füzelere dev yumurtalarla karşılık
verdik. En son dev bir yumurta geminin siyah, sivri
uçlu füze fırlatan namlusunun içine girdi ve patladı. 

Gemi büyük hasar aldı. Gemiden bir kayığın
gıcırdayarak indiğini gördüm. Kayığın içindeki zayıf,
sarışın, uzun boylu adamın adı Tom’muş. Bizden
özür diledi ve bir yapboz verdi. Yapbozdan barış
antlaşması yapmamızı, maddeleri oluşturmamızı
istedi. Biz de maddeleri bu şekilde oluşturduk:

1) Bir daha savaş olmayacak.
2) Her zaman barış içinde yaşayacağız.

“Maddeleri kabul ediyorum,” dedi Tom. Sonra da
“Sizden son bir isteğim olacak. Bana şehri gezdirir
misiniz?” dedi. “Tabii ki Tom abi,” dedi Yiğit. Tarih
kokan Antalya Arkeoloji Müzesi’ni gezdik. Şırıl şırıl
akan Manavgat Şelalesi ve Düden Şelalesi’ne gittik.
Çarşının içini gezerken Tom abi hediyelik birkaç eşya
aldı. Sonra laboratuvara geri döndük. 
 Hep beraber Tom abiye yeni bir gemi yaptık. Aslında
tam olarak gemi değildi. Daha çok tekneye
benziyordu. Tom abinin teknesine bir de hediye
sakladık. Tom abi ile vedalaştık ve Tom abi masmavi,
iyot kokulu denizin üstünde teknesiyle yavaş yavaş
uzaklaştı. Ülkesine ulaşınca bizi aradı ve hediye için
teşekkür etti. Sonunda hepimiz anladık ki dünyadaki
en önemli şeyler sevgi, barış, dostluktur.

KÜMES
TAKIMI

Yazar: Nadir Sarısoy (10 Yaşında)
Editör: Bilge Sahra Özmen (13 Yaşında)
Çizer: Nur Vera Erdem (10 Yaşında)



 Çook uzaklarda, sadece devlerin ve ev cinlerinin
yaşadığı bir diyar varmış. Devler ve ev cinleri hiç iyi
anlaşamadığından yıllardır aralarında bir savaştır
sürüp gidermiş. Ama onlar biz insanlar gibi kanlı,
nankörce, küçük çocuklara bile kıymayıp öldürüp,
zafer uğruna aklınıza gelebilecek her kötü şeyi yapıp,
katil olduktan sonra başını yastığa rahatça koyacak
şekilde savaşlar yapmıyorlarmış. Onlar aslında,
insanlara göre, “savaş” yapmıyorlarmış. Ev cinleri,
devlere her ay yetiştirdikleri çok büyük karpuzlardan
birer tane fırlatıyor; devler ise yılın sadece beş
ayında çitledikleri çekirdekleri ev cinlerine
atıyorlarmış. Bu nasıl savaş demeyin. Biz insanlar
gibi toplu-tüfekli savaş yapmak zorunda değiller ki.
Aslında biz de değiliz ama neyse. 

 Bir gün yine böyle bir savaştayken bir ev cini,
devlerin tarafına geçti ve bir devle konuşmaya gitti.
 Dev, “Ne işin var senin burada, çekirdeğe mi
susadın,” diye sordu ev cinine. Ev Cini, “Bana yardım
eder misin? Bir arkadaşlık köprüsü yapmak
istiyorum,” diyerek cevapladı devi. Dev ona kötücül
bir şekilde gülerek “Sana burada yardım edecek dev
yok! Hadi git!” deyip onu, ayak baş parmağının
tırnağının ucuyla kendi bölgesinden itti.
 Ev cini kendi diyarına itildikten sonra “Senn bittin
oğlumm!” dedi. Şaka şaka. Ama ona çok
sinirlenmişti ve “Artık her dev için beş karpuz
atılacak!” demişti. 
 Ama bir dakika! Ev Cini’nin amacı arkadaşlık için bir
köprü yapmaktı, beş karpuz da neyin nesiydi?
Vazgeçmedi, bu köprü yapılacaktı. Arkadaşlarıyla bir
plan yapıp gizlice sadece geceleri bu köprü için
çalıştılar ve köprüyü bitirdiler. Aynı günlerde devler
tarafında tuhaf bir hareketlilik vardı. Bir bebek dev
kaybolmuştu. Bu bebek bizim ev cinini iten devin
kardeşi olmasın mı? Etrafı gezmeye çıkıp yolu
kaybederek köprüden geçmesin mi? Onu bulan ev
cinleri, deve kardeşini sağ salim teslim ettiler. O
günden sonra devler ve ev cinleri arkadaş oldu. Bu
sayede her iki tarafta yaşayanların sıkıntıları bir
kuşun tüyünden bile daha hafiflemişti.

SAVAŞI BİTİRENSAVAŞI BİTİREN
KÖPRÜKÖPRÜYazar: Zeynep Tosunoğlu (11 Yaşında)

Editör: Bilge Sahra Özmen (13 Yaşında)
Çizer: Neva Ayaz (10 Yaşında)
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  Teneke , Pâdra�g Kenny’ n�n �lk romanı ve İthak� Çocuk
Yayınev�’nden 2022'de Türkçe’ye çevr�lm�ş. B�r �lk k�tap
�ç�n oldukça �y� olduğunu düşünüyorum. Üzer�ne çok
çalışılmış olduğu k�tabın “Teşekkür” bölümünden
anlaşılıyor. Yazar, ed�töründen tutun da kapak
tasarımcısına kadar herkese teşekkür etm�ş. Bu b�ze
k�tabın yazılma ve basılma sürec�nde çok fazla �nsanın
rol aldığını göster�yor. Yan� başarılı b�r �lk k�tap
olmasının altında çok büyük b�r emek yatıyor.
Türk�ye’de de bazı “Teşekkür” bölümü olan k�taplar var.
Ancak sayıları çok az. Y�ne de b�r k�tap üzer�nden emeğ�
geçen herkese çok teşekkür ed�yorum.
 K�tabın üslubuna gelecek olursak yazarımızın hayal
gücünü b�zlere açtığını göster�yor. K�tabı d�kkatl�
okuyun. Okurken kend�n�z� sırayla karakterler�n yer�ne
koyun, düşündükler� g�b� düşünmeye çalışın. Tab�� bu
çok değ�ş�k geleb�l�rd�, çünkü robot olsalar b�le herkes�n
düşünces� b�rb�r�nden farklıdır. Okurken böyle
düşündüm ve hem heyecanlı oldu hem de olaylara olan
bakışımı gen�şlett�. K�tap, d�kkatl� okuyucular �ç�n bazı
�puçları da ver�yor. Yeter�nce d�kkat edersen�z olayların
nasıl b�r hal alacağını önceden anlayab�l�rs�n�z. 

 Bu da k�tabı güzel kılan şeylerden b�r�. Her �nsan aynı
değ�ld�r, olmak zorunda değ�ld�r. İstersen�z E�nste�n
olun, bu k�tapta en öneml� şeylerden b�r� hayal gücü.
 K�tap, dört robot ve b�r �nsanın arkadaşlarını
kurtarmaya çalışmasını, bu sırada yaşadıkları
olağanüstü maceraları anlatıyor. Chr�stopher
(Kr�stofır) ıvır zıvırla uğraşan Bay Absolom �ç�n
çalışıyordu. Yaptığı robotlar �ç�n tek �nsan, pardon
“düzgün” kend�s� olduğu �ç�n mutluydu. Ancak
beklenmeyen b�r kaza, tüm gerçekler� açığa çıkararak,
bu robot arkadaşların olağanüstü maceralarını
anlatıyor. K�taplar hakkında b�lg� vermey� sever�m,
ama daha fazla spol�er(*) vermeden k�tabı okuyun
bence. K�tabı okurken bazı günler okumamazlık
yapmayın k� k�tabın akışı bozulmasın...
 Ş�md� gelel�m yaş grubuna. Normalde 8+ b�r k�tap
ancak k�tap 2 ve 3. sınıfa g�den k�ş�lere bence uygun
değ�l (tab�� okuyab�l�yorsa. Ben 4 yaşımda okuma-
yazma öğrend�m. Küçük yaştan okumaya başlayınca
yaşımın üstünde k�taplar okuyab�l�yorum) çünkü
k�tabın �çer�ğ�nde h�ç res�m yok, k�tabın tamamı hayal
gücüne bağlı. Yan� bu k�tabı 10+ yaş grupları daha
akıcı b�r şek�lde okuyab�l�r. Yazarımız, karakterler�m�z�
bet�mlem�ş, okudukça karakterler kafanızda
şek�llen�yor.
 Eğer k�tap öner�ler� vermey� sev�yorsanız bu k�tabı
bu tarz k�taplar okumak �steyen b�r arkadaşınıza
önereb�l�rs�n�z. K�tabı okurken yazınıza b�r defter alın,
hoşunuza g�den şeyler�, duygu ve düşünceler�n�z�
oraya not alın. Ama bu �ş� özenl� yapın.
Büyüdüğünüzde arkanıza b�r bakınca ve aynı k�tabı
yen�den okuyunca “Aa, demek k� ben küçükken bu
k�tabı okuduğumda böyle düşünüyormuşum,”
d�yeb�l�rs�n�z.
 K�tapta ön plana çıkan duygularımız genell�kle
arkadaşlık, fedakarlık, sevg�. Robot da olsalar
arkadaşları b�rb�r�ne bağlayan en öneml� olan o üç
duygu.



 Mart ayı olmasına rağmen Amazon ormanlarında her
zamank� g�b� yoğun b�r şek�lde yağmur yağıyordu.
Meşe tahta eve değen yağmur damlaları yüzünden
uyandı ve pencerey� açtı. M�s g�b� yağmur kokusunu
�ç�ne çekt�. Kahvereng�, kıvırcık saçlarına m�n�k
yağmur damlaları değ�yordu. B�r an “Tak tak tak tak”
d�ye b�r ses duydu. Bu ses duyurucu davulunun
ses�yd�.
-Duyduk duymadık demey�n! Kab�le re�s�n�n oğlu Lad�n
geleneğ�m�z� yer�ne get�rm�şt�r. Kab�le re�s� güneş tam
tepeye geld�ğ�nde yemek…

Meşe put kes�ld�. Aklında sadece b�r kel�me
dönüyordu: gelenek. İstersen�z bu “gelenek” olayını
en başından anlatayım: Her yıl amazon ormanlarında
11-12 yaşlarındak� çocuklar ormana g�der, �sted�kler�
hayvanların kulaklarına s�h�rl� kel�meler� söylerler.
Eğer hayvanlar sah�pler�n�n kucağına oturuyorsa
hayvanlar onları eller�nden geld�ğ� kadar korurlar.
Meşe’n�n annes�n�n b�r tavşanı vardı, adı
Çorapsöküğü’ydü. Bu hayvanlar sah�pler� ölene kadar
yaşıyor, onlar ölünce doğaya ger� dönüyorlardı.

Meşe �se şu an 11 yaşındaydı ve hâlâ b�r hayvanı
yoktu. Hemen yataktan fırladı ve kıyafetler�n� g�yd�
ve babaannes�n�n ona d�kt�ğ� meşe yaprağından
çantayı taktı.
 Çorapsöküğü’nü �ç�ne koydu. Annes� hâlâ uyuyordu.
Sess�zce yağmurluğunu g�yd� ve ormana doğru yol
aldı. Ormanda karşısına �lk b�r ağaçkakan çıktı ve
s�h�rl� sözcükler� söyled�. Ama ağaçkakan el�n�
gagaladı. Sonra karşısına b�r köstebek çıktı ve
sözcükler� söyled�. Ama köstebek yeraltına kaçtı.
Meşe artık pes etm�şt�. Ormanda yavaş yavaş
yürüyordu. Ormanın der�nl�kler�nde b�r haraketl�l�k
sezd� ve ormanın der�nl�kler�ne doğru koşmaya
başladı. Hatta o kadar hızlı koşuyordu k� b�r an
kend�n� jet zannett�. Ormanın sonunda b�r şey gördü.
Bu şey aynı b�r domates kadar kırmızıydı ve aynı b�r
tavuk dolu b�r kümes g�b� kokuyordu. Meşe, yavaş
yavaş yaklaştı ve karşısına b�r yaban� tavuk çıktı! 
 Meşe’n�n ağzı açık kaldı yan� 2 saatt�r peş�nden
koştuğu şey b�r yaban� tavuk muydu? Meşe’n�n aklına
büyü geld�. Yere yavaşça çömeld�, hayvanı sıkıca
tuttu. Hayvan hareketlenmeye başlasa da Meşe b�r
z�nc�r g�b� onu kavrıyordu. En sonunda ona s�h�rl�
sözcükler� söyled�:
-Ben sen�n sah�b�n olab�l�r m�y�m?

Hayvan gıdıklayıp Meşe’n�n kucağına oturdu! Meşe
eve nasıl koştu, nasıl geld� hatırlamıyordu. Evde
annes� olayları anlatınca annes� şaştı kaldı!
- Yan� ş�md� bu sen�n hayanın öyle m�?
- Evet! Adını da buldum; Kırmız. (kırmız böceğ�nden
çıkan kırmızı boya)
- E o zaman kalk Kırmız’a kümes yapalım.
Meşe �le annes� kümes� yapıp Kırmız �le huzur �ç�nde

yaşadılar.

GELENEKGELENEKGELENEK
Yazar: Nazile Cemre Kardaş (11 Yaşında)

Editör: Bilge Özsoy (17 Yaşında)
Çizer: Rabia Betül Koçyiğit (10 Yaşında)



 1987 yılının ocak ayında, Recep Bey N�şantaşı’ndak�
da�res�nden ayrıldı. Etrafını �y�ce kolaçan ed�p d�kkatle
da�res�nden çıktı. Şu an ev sah�b�yle karşılaşmak h�ç m�
h�ç �stem�yordu; çünkü k�rayı verme vakt� geçel� çok
olmuştu ve onun kend�s�n� fell�k fell�k aradığını
b�l�yordu. Çabucak b�r �ş bulması lazımdı. Hızlıca dışarıya
çıkıp yürümeye başladı. B�r süre yürüdükten sonra
boğaza ulaştı ve b�r banka oturup düşünmeye başladı.
 “En �y�s� dükkânları teker teker gez�p �ş sormak,” d�ye
düşündü. Hızlıca ayağa kalkıp gördüğü dükkanlara �ş
sormaya başladı ama maalesef h�çb�r şek�lde �ş
bulamıyordu. En sonunda yorulmuş b�r hâlde b�r banka
oturdu. Yanına �se başka b�r� oturmuştu. Yanına oturan
k�ş�n�n yüzünü görünce çok şaşırdı. Bu askerl�k arkadaşı
Erz�ncanlı Hasan değ�l m�yd�? Hasan da onu fark etm�ş
olacak k� b�rb�rler�ne baktılar, sonra b�r anda sarılıp
koyu b�r sohbete başladılar. Hâl hatır faslı b�t�nce Recep
Bey �şs�zl�kten yakınmaya başladı. Arkadaşı hemen atıldı
“Yaa öyle m�? O zaman b�z�m dükkâna b�r uğra. B�z de tam
yen� b�r dükkân açtık, çalışana �ht�yacımız vardı,” ded�.

 Bu duruma çok sev�nen Recep Bey Hasan’la sözleş�p
adres�n� aldı. İş bulmanın mutluğuyla eve dönen Recep
Bey, ertes� sabah en �y� kıyafetler�n� g�yd�,
ayakkabılarını c�laladı ve tıraş oldu. Heyecanla evden
çıkarken aklına arkadaşının b�r uyarısı geld�: “Oralarda
d�kkatl� ol, b�raz tehl�kel� sokaklardır oralar.” Bunu
düşünerek d�kkatl�ce evden çıktı ve ver�len adrese
doğru yürümeye başladı. B�raz yürüdükten sonra b�r�ne
adres sormayı düşündü. Arkası dönük b�r adama tam
sordu sorarken “Bu adamı sank� daha önce
görmüştüm...” d�ye düşündü. Ama sordu ve arkasını
dönen k�ş� k�m olsa beğen�rs�n�z? Ev sah�b�! Ev sah�b�
arkasını döner dönmez kaçmaya başlayan Recep Bey’�
gören ev sah�b� “Kaçma, gel buraya!” d�ye bağırmaya
başladı. Uzunca b�r süre kaçan Recep Bey tramvaya
b�nerek zor kurtuldu. Ev sah�b� hâlâ arkasından “Hele b�
gel sen eve, o zaman görüşeceğ�z!” d�ye hâlâ
bağırıyordu. 
 Ucuz atlattığını düşünen Recep Bey tramvay
sürücüsüne bu tramvayın nereye g�tt�ğ�n� sorunca
beyn�nden vurulmuşa döndü. Tramvay onun g�deceğ�
yer�n tam ters� �st�kametteyd�. Hemen aşağı �nd� ve
koşarak doğru yöne koşmaya başladı. Yolunu kısaltmak
�ç�n ara sokaklardan geçmey� düşündü. Buralardan
geçerse yolunu yarı yarıya kısaltıyordu ,o yüzden ara
sokaklara g�rd� daha g�rer g�rmez de yolu kes�ld�. Üç beş
adam yolunu kapatmış “Geçme parası �ster�z!” d�yordu.
Recep Bey b�r anlık cesaretle “Bende s�ze verecek para
yok!” ded� ama sadece b�rkaç san�ye sonra ded�ğ�ne de
d�yeceğ�ne de p�şman oldu. Üzer�ne adamlar yürümeye
başlayınca tam şehadet get�recekt� k� an�den ortaya
çıkan b�r pol�s sayes�nde kurtuldu. 
 Yolunun ger� kalanı olaysız geçt� ve en sonunda
dükkâna gelen Recep Bey olanları arkadaşına anlattı.
Arkadaşı az daha gülmekten sandalyeden düşecekt�.
“Ayy gül gül öldüm ya, Allah senden razı olsun al şu
parayı k�ranı öde yarın �şe başlayab�l�rs�n,” ded� zar zor
gülmes�n� bastırarak.
 Recep bey az daha mutluluktan havalara uçuyordu.
Mutlu b�r şek�lde eve dönen Recep Bey ev�n kapısında
kend�s�n� bekleyen s�n�rl� ev sah�b� kafasına yed�ğ� para
tomarıyla afalladı. Önce önünde sırıtan Recep Bey’e
bağırmak �sted� ama sonra Recep Bey, “N�ye k�ranı
almıyorsun?” dey�nce vazgeç�p kayboldu. Recep Bey �se
�lk kez huzurlu b�r şek�lde uyudu.

BİR İŞ BULMABİR İŞ BULMA
MACERASIMACERASI

Yazar: Muhammed Furkan Şen (12 Yaşında)
Editör: Bilge Özsoy (17 Yaşında)

Çizer: Muhammet Talha Ecevit (11,5 Yaşında)



 Ben kurt adam Mörf�y. Geceler� hep kend�m� kulübeye
k�l�tler�m. Çünkü kurt adama dönüşürüm. H�ç k�msen�n
ben� bu hâlde görmes�n� �stemem. Her yer�m kıllanır. P�s
b�r çorap g�b� kokarım. D�şler�m s�ps�vr� olur. Tırnaklarım
b�r anda uzar. Eller�m b�r pençeye dönüşür.
 Oysa sabahları çok mutlu b�r �nsana dönüşürüm. Kurt
adama dönüşmem�n en büyük sebeb� havadak� gereks�z
Ay. Onu b�r gün hayattan çıkaracağım, ama nasıl?..
 Bugün b�r roket �cat ett�m. Çalışır mı b�lm�yorum.
Öğrenmen�n tek çares� denemekt�r. İç�ne b�nd�m. Son
kontroller� yaptım ve uzaya g�tt�m. Tek b�r amacım vardı
oda Ay’ı kaldırmaktı. Ay’a geld�ğ�mde Ay’ı
uzaklaştırmam �ç�n yaptığım mak�ney� Ay’a taktım.
Sonra da rokete b�nd�m. Roket havalandığında taktığım
mak�neye er�şeb�len kumandam �le ayı çok uzaklara
gönderd�m. Dünya’ya doğru roket�m� sürdüm. Dünya’ya
geld�ğ�mde akşam olmuştu. Ama kurt adam değ�ld�m.
Çünkü Ay yoktu.
 Ertes� gün ay olmadığı �ç�n b�r part� b�le
düzenleyeb�l�rd�m. Ama önce böğürtlen toplayıp pasta
yapmam lazımdı. Bende öyle yaptım. Ama dışarı
çıktığımda gördükler�m b�r başkaydı. Herkes Ay
olmadığını fark etm�şt�.

- B�z astronotlar Ay’a g�tmek �st�yoruz.
- Yavru Caretta Carettalar yönler�n� ay olmadığı �ç�n
bulamıyorlar. Nes�ller� tükenmek üzere.
- Geceler� Ay’ın ışığından faydalanamıyorum.
- Ay’ımızı �ster�z.

Bu kadar sıkıntı vardı. Ama Ay’ı yer�ne
get�rmeyecekt�m. Ben �nsan olmak �st�yordum. Geceler�
yürüyüş yapmak, camı açıp hava almak �st�yordum.
 Bu gece h�ç k�mse bahçeye çıkmadı. Tek başıma yürüyüş
yaptım. Aslında hep çocuklar geceler� dışarıda
saklambaç oynarlardı. Ama Ay olmayınca h�çb�r� ev�nden
dışarıya adım atmamıştı.
 Günler geçt�kçe çocukların astronot olma hayaller�
tükend�. Hatta astronotluk mesleğ� kapanmak üzereyd�.
Caretta Carettaların nesl� tükenmek üzereyd�. H�ç k�mse
gecen�n ferah havasında dolaşmıyor, geceler� yolculuk
etm�yorlardı. 
 Onlara acımaya başlamıştım. B�r gün b�r karar aldım. Ay’ı
yer�ne get�recekt�m. Kumandamı aldım ve kumandanın
kolunu çekt�m. Ay yavaş yavaş yer�ne geld�. Ş�md�
geceler� kurda dönüşecekt�m, ama olsun. Ay hep yer�nde
durmalı.
 Bu gece perdey� b�raz aralayıp dışarıya baktım. Herkes
bahçedeyd�. Ben evdeyd�m…

KAPALI
GECELER

Yazar: Hatice Ebrar Dürüyen (10 Yaşında)
Editör: Bilge Özsoy (17 Yaşında)
Çizer: Emel Yılmaz (11 Yaşında)



 Toros dağlarında karlar er�meye, ağaçlar ç�çekler
açmaya başlamıştı. Dağlardan b�r�nde kızıl saçlı ve ela
gözlü b�r kız çocuğu yaşarmış. Bu çocuğun adı Ceren’m�ş.
Ceren’�n saçları upuzunmuş. Ayrıca yüzünde Ç�llerde
varmış. Bu tatlı kız, evde annes�, babası ve ağabey�yle
yaşarmış. 
  Ceren gününü genell�kle ağabey�yle geç�r�rm�ş.
Hayvanları çok sever ama yılan, kene g�b�ler�nden
korkarmış. Ceren b�r çok şeyden hoşlanırmış. En çok da
gök yüzü �le �lg�lenmey� severm�ş. Uçma hayaller� kurup
duruyormuş.
 B�r gün Ceren ve ağabey� Ceren’�n hayal�n�
gerçekleşt�rmeye karar verm�şler.
-Ağabey b�z bu alet� nerede yapacağız?
-Gen�ş b�r yerde b�l�yorsun, uçmak �ç�n gen�ş alan
gerek�r.
Ceren’�n en büyük hayal� gök yüzünde uçab�lmek. Ceren

ve ab�s� öküzler� Kraker’e b�n�p yolculuğa başlamışlar.
Yolculuklarında çok rüzgarlar �le karşılaşmışlar.
Ağaçlardak� kır ç�çekler� havada uçuşmuş, yapraklar
dökülmüş. G�tt�kler�n yer�n yanında b�r göl varmış. Gölde
�k� sürü ördek varmış. Ceren’�n ab�s� eşyaları yere
koyarken ab�s� Ceren’e seslenm�ş.
-Düşünsene Hezarfen Çeleb�’den yardım alab�l�r�z.
 Düşünmüşler, taşınmışlar. Sonunda Ceren’�n aklına b�r
şey gelm�ş. 

Ab�s� çalıların arasında dolaşırken göz ucuyla rüzgâr
güller�n� görmüş. Ceren’� çağırmış. Ceren bu manzarayı
görür görmez aklına b�r f�k�r gelm�ş. Yapılacaklar
l�stes�ne eklemeye karar verm�ş. Öküzler� Kraker’de
onları �zlemeye başlamış. Ceren anlatmış, ab�s� yapmaya
başlamış. Ceren:
-Yan taraflarına kanatlar ekleyel�m, �k� tane de ked�
kulaklarına benzer kulak ekleyel�m, ve son olarak ta
kend� hazırladığımız rüzgar güller�nden �k� tanes�n�
arkaya koyalım. Hızlı uçmasını sağlar.
 Hava �lkbahardak� ç�çekler g�b� kokuyordu. B�raz ara

ver�p çantalarındak� sandv�çler� yemeye başlamışlardı. 
   Zaman geçm�ş ve uçak malzemeler� hazırdı. Ceren
denemek �ç�n can atıyormuş ve hemen denem�ş. Uçak
�ç�n b�r kumanda yapmaya karar verm�şler. Kumanda
s�nyal tuşunu takmaya çalışırken uçak çalışmaz olmuş
esk� hal�ne de çev�remed�kler� �ç�n. Ceren eve ağlayarak
g�tm�ş. Annes� Ceren’�n yanına oturmuş ve konuşmaya
başlamış. Ceren’�n annes�:
-B�l�yorum, uçak çalışmayınca hayal kırıklığına uğradın.
Hayattak� zorluklardan b�r� de bu. Hayatta pes etmem�z
gereken şeylerde var, pes etmemem�z gereken şeylerde.
Araştırıp kend�n� gel�şt�r�p daha güzel�n� yapab�l�rs�n�z.
 Ceren annes� �le konuştuktan sonra çok rahatlamış ve

sak�nleşm�ş. Aynı zamanda da  büyüyünce uçak
mühend�s� olmaya karar verm�ş. 

HayalHayal
KırıklığıKırıklığı

Yazar: Betül Güler (9 Yaşında)
Editör: Şevval Yaren Çakır (13 Yaşında)

Çizer: Elif Rana Doğan (10 Yaşında)



Sevgili Dergi Mudita okurları, bu sayıda sizin için 
Özkan Öze ile röportaj yaptım. İşte ona 
sorduğum sorular ve cevapları.

Salih: Yazmaya ne zaman başladınız?
Özkan Öze: Bence bir yazara “Yazmaya ne 
zaman başladınız?” sorusundan önce sorulması 
gereken başka bir soru var: Okumaya ne zaman 
başladınız? Veya “Şu eğri büğrü işaretler yan
yana belli bir düzen içinde sıralandığında 
olağanüstü bir şeyler olduğunu; onları böyle 
sıralayanların aklından ve kalbinden geçenlerin 
okunabildiğini ilk ne zaman keşfettiniz?” 
şeklinde de sorulabilir bu soru. “Yazmaya ne 
zaman başladınız?” da neyin nesi? Bir sabah 
yataktan kalktım ve yazar olmaya karar verdim. 
Yazmaya da o sabah başladım. Ancak o sabahın 
hangi sabah olduğunu hatırlamıyorum desem 
buna inanacak mısın yani? İnsan yazmaya günü, 
ayı, yılı belli bir tarihte mi başlıyor sanıyorsunuz? 
Ya da Tuğba Coşkuner’in yazarlık atölyelerinden 
sertifika aldığı zaman mı? Ha? Bak, sana bir sır 
vereyim: Yazmaya başlayamazsın! Bunun bir 
başlangıç tarihi yoktur. Dünyaya yazar olarak 
gelirsin. Bilinen, bilinebilen tarih, başkalarının 
senin yazdığını öğrendiği tarihtir. Eğer 
öğrenebilirlerse!

Salih: İlk yazdığınız kitap hangisi?
Özkan Öze: Onu daha önce yazmış 
olamayacağına göre bir yazar için her kitap ilk
kitaptır.

Salih: En sevdiğiniz kitabınız hangisi?
Özkan Öze: Tabii ki en sevdiğim kitabım en iyi 
kitabım. En iyi kitabım ise en son kitabım. Ve 
bunun hep böyle olmasını istiyorum. En son 
yazdığım kitabın en iyi kitabım olmasını yani. Bu 
durumda en iyi kitabım, yani gerçekten en iyi 
kitabım muhtemelen yarım kalmış yahut hiç 
başlanmamış bir kitap olacak.

Salih: Tarık Uslu takma adınızın ortaya çıkma 
hikâyesini paylaşır mısınız? 
Özkan Öze: En küçük bir hikâyesi bile yok. 
Popüler bilim konulu kitaplar için bana başka bir 
isim gerekiyordu. Başka bir isim ararken bunu 
bulduk. Ne oldu? Hayal kırıklığına mı uğradın? 
Pekâlâ okurlarımın duygularını dibine kadar
sömüren bir efsane uydurabilirdim bu konuda. 
Mesela askerde üzerime gelen bir akrebin 
üzerine atlayan arkadaşımın ismiydi. Akrep onu 
soktu ve o da ölmek zorunda kaldı gibi. Gerçi 
böyle bir salağın adını asla seçmezdim o da ayrı 
mesele. Gördüğün gibi uydurma konusunda iyi 
sayılırım. Ancak yabancılarla konuşurken onlara 
“Kurgu yapıyorum,” diyorum. 

Acayip BirAcayip Bir  
Yazar:Yazar:

ÖZKAN ÖZEÖZKAN ÖZE
Röportaj: Salih Doygun (9 Yaşında)

Editör: Bilge Özsoy (17 Yaşında)



Salih: En sevdiğiniz yazar hangisi? Günümüz 
yazarlarından kimleri takip ediyorsunuz?
Özkan Öze: Elbette benim de sevdiğim, hayran 
olduğum, yazdıkları karşısında kıskançlıktan 
çatladığım yazarlar var ama çoğu ölü. Günümüz 
yazarlarına gelince, neden onları takip etmek 
zorundayım ki? Sadece yazdıklarını okuyorum, o 
kadar. Bu takip etmek mi oluyor?

Salih: Çocukken takip ettiğiniz bir dergi var mıydı?
Özkan Öze: Milliyet Çocuk Dergisi. Okuruna küçük, 
aptal, beceriksiz, salak, bilgisiz ve cahil muamelesi 
yapmayan bir dergiydi.

Salih: Çocukken en sevdiğiniz kitap hangisiydi?
Özkan Öze: Mercan Adası. 

Salih: Küçükken en sevdiğiniz kahraman 
hangisiydi?
Özkan Öze: Kral Çıplak masalındaki o çocuk. Hâlâ 
hayranım ona. Onun yerinde ben olsam kalabalığın 
önüne çıkıp “Bu kral çıplak!” diye bağırabilir miydim? 
Asla yapamazdım bunu. Böyle bir şeyi pek az insan 
yapabilir.

Salih: Tuğba Coşkuner’in en sevdiğiniz kitabı 
hangisi?
Özkan Öze: En son yazdığı. Çünkü o ne zaman yeni 
bir kitap yazsa daha önce yazdıklarından daha iyi 
oluyor.

Salih: Kitaplarınızın çizerleriyle ne çizecekleri 
hakkında görüşüyor musunuz?
Özkan Öze: Kitaplarımı genelde Sevgi İçigen çizer. 
Ve ben ona asla şöyle çiz böyle çiz demem. Buna 
gerek olmaz. Çünkü o her zaman benim hayalimden 
geçenin daha iyisini çizer. Ayrıca bir çizere, “Şunu 
çiz, bunu çiz!” demek çok saçma değil mi? Ona 
neden çizer diyorlar?

Salih: Kitaplarınızdan birini animasyon film yapacak 
olsanız hangisini seçerdiniz ve neden?
Özkan Öze: Animasyon için kitaplarımın dışında 
fikirlerim var. Paranız varsa konuşalım yoksa hiç 
yormayın beni.

Salih: Yazar olmasaydınız ne olurdunuz?
Özkan Öze: Başka bir şey olmayı becerebilseydim 
yazar olur muydum sence?

Salih: Nasıl bir emeklilik hayal ediyorsunuz? 
Gerçi ben böyle bir şeyi hayal ettiğinizi 
düşünmüyorum çünkü durmadan çalışan bir 
karınca gibisiniz.
Özkan Öze: Emekliliğimin ilk gününü şöyle hayal 
ediyorum: Sevdiğim ve beni seven insanlar 
cesedimi gömmeye çalışıyorlar. 

Salih: Benim en büyük hayalim lokum yiyip 
kahvemi yudumlarken kitap yazmak. Siz günde 
kaç fincan kahve içiyorsunuz?
Özkan Öze: Ahahaha! Ne güzel fantezi o öyle! 
Lokum fındıklı mı bari? Çifte kavrulmuş mu? 
Kitap öyle yazılıyor sanıyorsunuz değil mi? 
Kahve içince de Balzac gibi yazacağını 
düşünüyor olmalısın? Ne sanıyorsun ha? 
Yazarların, sütlü kahveyi “Cafe Latte” diye 
kakalayan dükkanlarda oturup yazdıklarını mı? 
Oralarda kahvenin bardağı kaç lira haberin var 
mı? Böyle bir şeye sadece Tuğba Coşkuner’in 
aldığı telifler yeter.

Salih: Kitap fuarlarında sizinle tanışanlar, daha 
doğrusu tanışamayanlar biraz hayal kırıklığına 
uğruyormuş. Çünkü yazar Özkan Öze çok 
eğlenceli, matrak, gıdıklayan bir adamken, 
sadece Özkan Öze kelimeleri tasarruflu
kullanan biriymiş. Çünkü kelimeleri konuşarak 
harcasaydı cebinde kitap yazmaya kelimesi 
kalmayacaktı. Bu konuda yapmak istediğiniz 
bir açıklama var mı?
Özkan Öze: Okurlarıma karşı tek bir 
sorumluluğum var: İyi kitaplar yazmak ve onları 
kitaplarımla hayal kırıklığına uğratmamak.

Salih: Dergi Mudita yazarlarına tavsiye 
edeceğiniz şeyler var mı?
Özkan Öze: Demek yazarsınız! Kaç kişisiniz, 
kalabalık mısınız? Sigortalı bir iş bakın 
kendinize.

Salih: Son olarak ne söylemek istersiniz?
Özkan Öze: Şunu sormayacak mısın: “Yeniden 
dünyaya gelseniz yine yazar mıydınız?” Bunu her 
röportajda sorarlar. Cevap veriyorum: Hayır! 
Çünkü insan isteyerek yazar olmaz, yazmak 
zorunda kalır. Yeniden dünyaya gelsem ve yine 
yazmak zorunda kalsam elbette yine yazardım. 



 Bay Huş’un iki katlı evi rengârenk
apartmanlarla dolu sokağın birinde; biri buz
mavisi boyalı, diğeri eflatun renkli iki uzun
apartmanın ortasındaydı. Bu ev ördek yeşili ve
kırmızı demir kapılıydı. Üst katta Bay Huş’un
iki göz odalı evi ve sokağa bakan kutu gibi bir
balkonu vardı. Balkon parmaklıklarına sımsıkı
sarılmış Arap Yasemin’i ilkbaharın sonlarına
doğru küçük beyaz çiçeklerle kaplanır, burun
kımıldatan yasemin kokusu köşedeki fırına dek
ulaşırdı. Alt kattaysa Bay Huş’un kentte pek
fazla bilinmeyen Sonsuz Çiçekler Dükkânı
vardı.
 Sonsuz Çiçekler Dükkânı, ismini içerideki
sonsuza dek yaşayan çiçeklerden alırdı.
Elbette, Bay Huş bir sihibaz gibi birkaç sihirli
kelimeyle çiçekleri ölümsüz yapıyor değildi.
Bildiği işe yarar bir yöntemi vardı, çiçek
kurutmak! Bu, çiçekleri eski halleri gibi diri
tutmasa da kuruyup yok olmalarının önüne
geçiyor ve o güzel renklerini yapraklarının içine
hapsediyordu. Bay Huş'un kavanoz kavanoz
ayırıp sıra sıra raflara dizdiği kuru çiçekler her
zaman görülmeye değerdi. Pembe oya çiçeği.
Lavanta. Zakkum. Sarı papatya. Kırmızı
kalanşo. Her gelen raflardaki renk cümbüşüne
bakıp bakıp mest olurdu. 
 “Çiçekleri nasıl bu kadar güzel
kurutabiliyorsunuz?” diye sorardı bazıları.
“Elbette bazı kuralları var,” derdi Bay Huş da.
“Ama size bunlardan bahsedersem bir Sonsuz
Çiçekçisi olmanın ne anlamı kalır!”
 Bay Huş’un Sonsuz Çiçekler Defteri’nin
başındaki listede bu çok gizli kurallar yazılıydı.

Yazar: Zeynep Şen (12 Yaşında)
 Editör: Zehra Kaya (13 Yaşında)

 İki üç haftada bir çantasına bir sürü kumaş
kese atıp evden çıkar; sokaklarda, parklarda,
su kenarlarında, ormanda ve sahilde çiçek
avına çıkardı. Balkonlardaki çiçek sak-
sılarından sokağa düşen çiçekleri topladığı çok
olurdu. Kentteki bütün apartmanlar çiçek
bahçesiydi sanki. Bay Huş her sokakta altı
çiçeklerle dolu birkaç balkon mutlaka bulurdu.
 Keselerin içinde eve getirdiği çiçekleri su dolu
leğenin içinde tek tek yıkar, sonra da masasına
serdiği pötikareli örtülerin üzerine bırakırdı.
Örtülerin boş kalan tarafıyla çiçeklerin üzerini
örter ve uçmasın diye de dört tane hafiften iri
taş bulup köşelere koyardı. Günde bir kez
örtüyü kaldırıp bakar, kuruyan çiçekleri alıp
kavanozlara koyar ve kapaklarına da birer isim
etiketi yapıştırırdı. Geriye de kavanozları teker
teker raflara dizmek ve sahiplerine ka-
vuşmalarını beklemek kalırdı. 

 Kural 1) Çiçekler ağaçlarından ya da bağlı
oldukları çalıdan, saptan koparılmaz. Yere
düşen ya da bir yerlere takılan çiçekler toplanır
ve kurutulur. Çiçekleri koparırsanız onları
çalmış olursunuz, toplamış değil. Bir Sonsuz
Çiçekçisi asla hırsızlık yapmaz.
 Kural 2) Çiçekler ezilmez, ufalanmaz,
parçalanmaz ya da ayıklanmaz. Olduğu gibi
kurutulur ve kavanozlanır. Çiçeklerin ezi-
leceğine, ufalanacağına, parçalanacağına ya
da ayıklanacağına alıcısı karar verir.
 Kural 3) Dükkândaki hiçbir çiçek asla çöpe
atılamaz. İnisiyatif: Çürüme ve böceklenme.

sonsuz çiçek dükkanısonsuz çiçek dükkanı



 Elindeki bütün çiçekleri kurutup
kavanozladıktan sonra, Bay Huş’un en az bir
hafta oymalı ahşap masasında keyfine bakacak
kadar çok vakti olurdu. Böyle zamanlarda, Bay
Huş dükkâna bir sürü kitap getirir ve
müşterileri gelene dek gözlerini kırpmadan
okurdu. Kitaplar çoğunlukla çiçekler üzerine
olurdu, çiçekleri daha iyi kurutmak için
yapılabilecekler, çiçek kurutma yöntemleri ve
aşamaları, kurutulmuş çiçekleri saklama
önerileri, “Onları nasıl değerlendirirsiniz,” gibi.
Elbette, bazen gündelik yaşantılardan kitaplar
okuduğu da olurdu. İyi bir divan şiirini hiçbir
şeye değişmezdi örneğin. Ya da sürükleyici bir
gotik edebiyatı.
 Sonsuz Çiçekler Dükkânı’nın her gün birkaç
müşterisi mutlaka olurdu. Bir çiçek seçerler,
parasını öderler ve Bay Huş’un çiçekleri
kavanozdan kumaş kesenin birine boşaltıp
ağzını kırmızı kurdeleyle bağlamasını, sonra da
ellerine tutuşturmasını seyrederlerdi. Kumaş
kesede sonsuz çiçeğini alanlar, çiçeğiyle neler
yapabileceğini düşüne düşüne çıkıp giderdi.
Böyle zamanlarda, dükkânda bir düşünce
kokusu alırdı Bay Huş. Bu koku, çiçek sahibinin
düşüncelerine göre değişirdi. Düşüneni
kendinden geçiren düşünceler hanımeli, kırgın
düşünceler yanık ekmek, mutlu düşünceler
vanilya kokardı. Bay Huş dükkânın
kokusundan insanların neyi düşüne düşüne
çıktığını hemencecik anlardı.
 Bu sabah Bay Huş olması gerekenden de erken
kalktı. İlkbahar gelmek üzereydi, bu da düğün
ve parti sezonunun bugün ya da yarın; birkaç
gün önce veya sonra açılmış ya da açılacak
olması demekti. Kentteki daimî müşterileri
süslemeler için hep buraya gelirdi. Sandalye
süslemeleri, masa örtülerinin üzerine
serpiştirilecek çiçekler, konfetiler, sahne
süslemeleri. Süslemeleri hiçbir geçmişi
olmayan plastik zımbırtılarla yapmak yerine
rengarenk çiçekler serpiştirmek elbette daha
akıllıca ve hoş görünümlüydü çünkü.

 Bay Huş Altmış Yaş ve Üzeri İçin sabah
egzersizlerini yaptıktan sonra naneli
şampuanıyla soğuk duş aldı, pofidik bornozuna
sarılıp yatak odasına geçti. Kırmızı ekoseli
gömleğinin üzerine dün yıkadığı kırmızı
bahçıvan tulumunu giydi. Bay Huş’un yeşilden
sonra en sevdiği renkti kırmızı.
 Konsolun üzerindeki birkaç dişi kopmuş tahta
tarakla kelinin üzerindeki dört beş tutam
beyaz saçı aheste aheste taradı. Çalar saatin
yanındaki kavanozdan bir tırnak boyu jöle aldı,
taranmış saçlarının üzerine sürdü. Bugün
önemli bir gündü, birkaç tel saçın kafasının
tepesinde havaya dikilip muntazam
görüntüsünü bozmasına izin veremezdi. 
 Mutfağa gitti, papatya çayını, bir kase balı ve
keten tohumlu krepleri yuvarlak masasına
kusursuzca yerleştirdi. Güzelim kıyafetlerine
dökmemek ve yağ kokmamak umuduyla
pürdikkat bir şekilde kahvaltı etti. Bulaşıkları
topladıktan sonra koridora çıktı. Ne olur ne
olmaz diye raftaki vanilya tohumundan kendi
yaptığı kokuyu boynuna ve ellerine damlattı.
Dün gece bir alt rafa bıraktığı siyah ruganlarını
iyice cilalayıp parlattı. İşte, şimdi hazırdı!
Askıdan kaşe ceketini kapıp ruganlarının
bağcıklarını bağladı, paldır küldür aşağı
Sonsuz Çiçekler Dükkânı’na indi. Anahtarı
çevirirken “Bugün bir sürü çiçek sahibini
bulacak,” diye mırıldandı.
 Küçük Elf Zanzibato, Bay Huş rafların tozunu
almayı yeni bitirmişken kocaman çuvalıyla
pencereden içeri atladı. Elfiye’den dün gece
ayrılmıştı, her ayda bir aynısı yapar ve gece
boyu balkonlara gire çıka; ağaçlardan atlaya
zıplaya kentte döne dolaşa Sonsuz Çiçekler
Dükkânı’na gelirdi. 
 “Hey, bayım, Elfiye’nin kiraz çiçekleri
tükenmek üzere,’’ diye seslendi, Bay Huş’un
masasına atlarken. ‘’Bir çuval kiraz çiçeği
lazım.” “Sanırım halledebilirim,” dedi Bay Huş,
toz bezini sabunlu su kovasına fırlattı.



Rafları sessizce inceledi. Ooo semizotu çiçeği.
Leylak. Karanfil. İşte, alttan yedinci raf,
dokuzuncu bölme; kiraz çiçeği.
 “Üç kavanoz siz elflere yeter mi acaba?” diye
sordu kavanozu kaldırıp Zanzibato’ya
gösterirken. “Hımm, beş olsun, bir hafta sonra
yeniden gelmek zorunda kalmak istemem,”
dedi küçük Elf ve masadan aşağı atlayıp Bay
Huş’un parıl parıl parlayan ruganlarına doğru
yürüdü. “Neticede Elfiye’de tam kırk dört koca
Elf yaşıyor.” Koca Elf mi? Elfiye’de yaşayan
elflerin boyu serçe parmağından uzun olmazdı.
Kim bilir, belki de kendi aralarında bu
gerçekten büyük bir boydur.
 Elfiye’de yaşayan küçük elfler, İskandinav
masallarındaki korkunç elflere hiç benzemezdi.
Bir kere sihirbaz ya da cadı değil, pamuk şeker
gibi pofidik pofidik, şeker şeker küçük
yaratıklardı. Kulakları sivri değil, yusyuvarlak
ve küçücüktü. Burunları çörekotu tanesinden
halliceydi, gözleriyse bal renginde. Ne upuzun
cadı şapkaları vardı ne de kıvrık uçlu çarıkları.
Elfiye’deki bütün elfler gömlek ve bahçıvan
tulumu giyerlerdi, tıpkı Bay Huş’un bu sabah
giydikleri gibi. Ayakkabılarıysa yusyuvarlak,
cırt cırtlı deri pabuçlardı. Hiç şapka
giymezlerdi, sadece kışın kafaları üşümesin
diye bere takarlardı o kadar. 
 Bay Huş beş kavanoz kiraz çiçeğini raftan alıp
masasına bıraktı. Çekmeceden büyük boy bir
kese çıkarıp bütün kiraz çiçeklerini içine
boşalttı. Kırmızı kurdeleyi de bağladıktan
sonra kiraz çiçekleri Elfiye’ye gitmek için
hazırdı.
 “Madagati yeni bir kiraz çiçeği tarifi buldu,”
dedi Zanzibato kiraz çiçeği kesesini sırtına
yüklerken. ‘’Dondurulmuş kiraz çiçeği püresi!”
Bay Huş boş kavanozların kapaklarını kapatıp
dükkânın arka tarafındaki atölyeye götürdü.
“Madagati’ye söyle, öyle bir tarif zaten var,
küçük dostum,” dedi neşeyle. “Biz insanlar
meyve pürelerini dondurarak yaptığımız tatlıya
dondurma deriz.”

 “Ama biz meyve yemeyiz ki,” diye karşılık verdi
Zanzibato da. “Çiçeklerle meyveler püre yapılıp
dondurulduğunda aynı şey olmazlar.” “Siz de
Kiraz Çiçeği Dondurması dersiniz, olur biter.”
 Elfiye’dekiler bir tek kiraz çiçeği yerlerdi.
Zanzibato’nun Bay Huş’a anlattığına göre,
yüzyıllar önce Elfiye’nin kurucuları etraftaki
birçok şeyi tatmışlar, neyi tattılarsa da ekşi bir
tattan başka bir lezzet alamamışlardı.
Hissettikleri tek hoş tat, tesadüfen girdikleri
bir Sakura ormanındaki kiraz çiçeklerine aitti
ve Elfiye’nin kurucusu Büyük Miamanda,
elflerin şimdilik kiraz çiçeğinden başka bir şey
yememelerini emretmişti. O zamanlardan beri
kiraz çiçeğinden başka bir şey yiyen tek bir elf
dahi yoktu ortalıkta. Halbuki Miamanda sadece
şimdilik kiraz çiçeği yemelerini söylemişti,
asırlar boyunca değil. Ne yaparsınız, bazen bir
şeyleri abarttıkça abarttan sadece insanlar
değil, elfler de olabiliyormuş demek ki. 
 Elfler, kiraz çiçeklerinden tarifler bulana ve
buldukları tarifleri deneyip elflere tattırana
Kiraz Çiçeği Ustası adını takmışlardı ve bu
neslin ustası da Madagati’ydi. Elflerin yediği
bütün yemekleri Madagati’nin dedeleri,
dedelerinin de dedeleri ve onların da dedeleri
bulup elflere yedirmişlerdi. Zaten Madagati de
yirmi bir Elfiye yılı yaşındaydı, ki bir Elfiye yılı
üç insan yılına tekâmül eder ve elflerin
ortalama yaşam süresi otuz Elfiye yılıdır.

“Benden istediğin şu mor sapları getirdim.” 
 Zanzibato geldiğinde kahve fincanına dayadığı
keseyi işaret etti. “Bir çuval kiraz çiçeğine bir
çuval mor sap. Tam da anlaşmamızda olduğu
gibi.” “Ah, evet, teşekkürler.” Bay Huş
kahkalarını ağzının kenarında hapsetmeye
çalıştı ama kocaman bir gülümseme olarak
dışarı çıkmalarına engel olamadı. “Bu arada
onlara lavanta deniyor, Zanzibato.”
“Üzerlerindeki mor topçuklar büyükannemin
gömleğinin düğmelerine benziyor. Ayrıca, ne
fark eder? Neticede bunlara lavanta dendiğini
bilmeyen herkes onlara mor sap diyecektir. Ya
da belki mor benekli sap.”



Bay Huş saate baktı. Sekiz kırk dokuz. “Günbatımı başlamadan önce Elfiye’ye varmak istiyorsan
yola çıkmalısın, küçük dostum.”
 Zanzibato endişeyle dışarıya baktı, güneş doğalı çok olmamış gibiydi ama Elfiye’nin buraya
uzaklığını hesap ettiğinde evet, bir an önce yola çıkmalıydı. Olan bitenin gün batımıyla ne
alakası var demeyin. Elfiye’deki elfler günbatımında dışarı çıktıklarında her yanları kırmızı
beneklerle kaplanırdı. 
 “Ah, evet, madem öyle...” Zanzibato iç çekti. “Görüşmek üzere bayım! Bir ay sonra yeniden
burada olurum, elbette yeteri kadar kiraz çiçeğimiz olursa!” “Madagati’ye yeni tarifi için
bulduğum isimden bahsetmeyi unutma! Vay canına, dondurulmuş kiraz çiçeği püresi ne de uzun
bir ad!” Ve küçük elf Zanzibato, güneşin limon rengi ışıklarının altında gözden kayboldu. 
 Bay Huş Zanzibato gittikten sonra bir sürü müşteri ağırladı. Kimine leylak verdi, kimine
kardelen, kimineyse portakal çiçeği. Ama kiraz çiçeği isteyen hiç kimse olmadı. 
 “Aman ne iyi,” diye mırıldandı Bay Huş, iki kese kırmızı sardunya verdiği müşterisini
uğurladıktan sonra. “Kiraz çiçeği mevsimine daha dört aydan fazla süre var!”
 Ne garip yaratıklardı şu elfler: Bahçıvan tulumundan başka bir şey giymeyen, kiraz çiçeğiyle
beslenen, günbatımında dışarı çıkamayan, çıktığında benek benek kabaran ve kocaman bir
lavanta çalısının içinde yaşayan... Öyle ya, o kadar lavanta gökten yağıyor olamazdı herhâlde.         



  Karadan, den�zden gelen b�r bot gözüküyordu. Bu
botun �ç�nde �se mültec�ler vardı. Ülkeler�nde savaş
olan çocuklu �nsanlar kıtlık neden�yle b�r bot bulup
ülkeler�nden ayrılmak zorunda kalmışlardı. Uzun b�r
yolculuktan sonra kara gözüktü. Herkes sev�nç
çığlıkları atmaya başladı. Ancak yaklaştıkça
vardıkları yer�n ne b�r ülke, ne de vakt�nde ek�lm�ş b�r
ek�m alanı olmadığını gördüler. Gördükler�ne
üzülmüşlerd�. Sadece ama sadece çöp dolu b�r adaya
gelm�şlerd�. Çöp dolu olduğunu görünce üzülenler
oldu. Ancak başka çare yoktu. Burada hayatlarını
sürdürmek zorundaydılar.
  Bu adaya sank� d�ğer ülkelerdek� çöpler get�r�lm�ş
g�b� duruyordu. Yapacakları tek şey, çöpün �ç�nde
eşya aramak ve ev yapmaktı. Çöpü tem�zlemek
�steseler b�le yapamadılar. Bazıları botu alıp b�r
ülkeye g�tmek �sted�, sonra bazı eşyalar alınca
döner�z d�ye düşündüler ancak bot yırtılmıştı. 
  Büyükler en çok çocuklar �ç�n end�şelen�yorlardı.
Çocukların bağışıklığı çok güçlü olmadığı �ç�n hemen
hastalanacaklarını düşünüyorlardı. Günler çöpün
�ç�n� aramakla geç�yordu. Yet�şk�nler genell�kle
çocukları kenara oturtuyordu. Ama öyle b�r çocuk
var k� herkesten daha fazla çöp arıyordu.
 Bu çocuğun adı Şervan. Küçüklüğünden ber� aklında
hep gerçekleşt�rmek �sted�ğ� b�r hayal� vardı:
Koleks�yoncu olmak. Pek çok şeyden koleks�yon
yapmayı sev�yordu. Ancak heps� tam değ�ld�. Den�z
kabuğu koleks�yonu, taş koleks�yonu, ayraç
koleks�yonu… 

Yazar: B�hruze Yayla (10 Yaşında)
Ed�tör: B�lge Sahra Özmen (13 Yaşında)

 Büyükler�n�n uyarısına rağmen sürekl� parçalar
arıyordu. Eğer �lg�s�n� çeken b�r şey olursa hemen
koleks�yonuna ekl�yordu.
 B�r gün çöpler�n arasında parlak 3 tane taş buldu. Taş
demes�ne bakmayın, aslında daha onun ne olduğunu
b�lm�yordu. Bulduğu parlak parçaları suya götürüp
yıkadı. Çok değerl� b�r şeye benz�yordu. İç�nden
“Yoksa bu düşündüğüm şey olab�l�r m�?” d�ye �ç
geç�rd�. Hemen koleks�yon kutusunu açtı, parlak
taşları koydu ve çöpten bulduğu k�l�t �le k�l�tled�.
  Şervan artık her gün yen� b�r parça buluyordu. Aylar
geçt�kçe bunu alışkanlık hal�ne get�rm�şt�. “Buldum!”
d�ye sev�nd� Şervan. En sonunda ek�n yet�şt�rmek �ç�n
b�rkaç tohum ve kırık olmayan b�r cam ş�şe bulmayı
başarmıştı. 
  Hemen tohumların ne tohumu olduğunu bulmak �ç�n
saksılara tohumları doldurdu. Sonra az da olsa kend�
tem�zled�ğ� alandan toprak avuçlayıp get�rd�. Ş�şey�
alıp den�z suyu �le doldurdu. Şervan çok
heyecanlanmıştı. Ne de olsa aç kalan bazı k�ş�ler hep
ölüyordu. Bu b�tk�ler� büyütüp en azından açlığın
g�tmes�n� sağlamak �st�yordu.
  Şervan b�r gün “B�z gece gündüz dışarıda uyuyoruz,
yağmurdan korunamıyoruz. Acaba çöpten bulduğum
bambular ve uzun �p parçaları �le yağmurdan
korunab�leceğ�m�z b�r yer m� yapsak? Hatta yırtık
botu daha da açıp b�r alan mı oluştursak?” d�ye
düşündü. Hemen büyükler�ne söyled�. Onlar da seve
seve kabul ett�ler. 

ÇÖP İÇİNDE 
HAYAT



 Şervan b�r gün tahta b�r kayık buldu. İlk başta yüzü
gülmed�. Sonradan aylar önce koleks�yonuna
koyduğu parlak taşlar aklına geld�. Onlar değerl�
taşlarsa eğer, buranın çöpünü tem�zlet�p uygun b�r
yaşam alanına çev�reb�l�rlerd�. Ancak kurduğu hayal
pek uzun sürmed� çünkü tekney� tekrar kontrol
ett�ğ�nde hasarlı noktaları olduğunu gördü. Ancak
pes etmed�.
  Artık tekne hazırdı. “İnsanlar pek değerl� ve
dönüştürüleb�l�r şey� çöpe atmış,” d�ye düşündü.
Aslında bunlar değerlend�r�leb�lse k�m b�l�r, belk� de
teknoloj� daha da gel�ş�rd�. Şervan “Sanırım artık
tahta parçalarına ve v�dalar �le şarjlı v�dalamaya
gerek kalmadı,” d�ye düşündü. Şansına şarjlı
v�dalamanın şarjı az da olsa kalmıştı. Şervan, bulduğu
değerl� taşları en yakın ülkeye götürüp yardım
�steyecekt�. Şervan’ın zeng�n olmak g�b� b�r hayal�
yoktu. Sadece ülkes�ne yardım etmek �st�yordu. 
 Şervan tam da taşları götüreceğ� gün hastalandı. En
yakın ve en güvend�ğ� arkadaşına, “Ben ölürsem
şuradak� b�tk�ler� ve el�mdek� taşları �y� sakla. Daha
sonra büyükler�m�ze haber ver�p teknem� al ve en
yakın ülkeye g�t.” Arkadaşı, Şervan’ın azm� karşısında
d�yecek söz bulamadı. Onun sayes�nde cesaret�
artmıştı. Şervan’ın durumu ağırlaştı, sonra o da d�ğer
�nsanlar g�b� dünyadan göçüp g�tt�. 
 Şervan’ın arkadaşı da sözünü tuttu. Artık ada esk�s�
g�b� k�rl� değ�ld�. Çöplerden arındırıldı. Herkes çok
duygulandı ve “Keşke Şervan da göreb�lseyd�,”
ded�ler. Ada haberlere çıktı. Artık herkes�n bu az�ml�
çocuktan haber� vardı.
 Ada bu sayede ÇÖP adası yan� Çok Özel Parçalar Adası
oldu.



G E Ç
M İ Ş
T E N

-
-

 Günümüzden yaklaşık 517 yıl önce Afr�ka’nın doğusunda, H�nt okyanusunda, Maur�t�us Adasında b�rçok hayvan
yaşıyordu. Henüz adayı k�mse keşfetmem�ş durumdaydı. Adada yaşayan hayvanlar haller�nden çok memnundu.
Çünkü orada onları avlayan k�mse yoktu. Üstel�k adada da bolca y�yecek vardı. D�ğer hayvanlarla b�rl�kte b�z de
yaşamanın keyf�n� çıkarıyorduk. B�z k�m m�y�z? B�z Dodolarız.
 B�z �r� başlı, uçamayan b�r kuş türüyüz. Bedenler�m�z büyük, kanatlarımız küçük olduğu �ç�n uçamıyoruz.
Gagalarımız da çengel g�b� kıvrık. Yaklaşık b�r metre boyunda ve 20 k�lo ağırlığındayız. Genell�kle meyvelerle
beslen�yoruz. Zaten meyvelerle dolu Maur�t�us adasından başka nerede yaşayab�l�rd�k k�? 
 B�zler bu adada tehl�kelerden uzak, sak�n yaşamımızı sürdürüyorduk. Ama bu pek de uzun sürmed�. Çünkü �nsanlar
adamıza ayak bastılar. Den�zc�ler de adaya yerleş�nce varlığımız ortaya çıktı. O günden sonra b�z�m �ç�n kötü günler
başladı. Adaya daha çok den�zc� yerleşt�. Onların yanında get�rd�kler� maymun, köpek, fare g�b� hayvanlar
yüzünden adada yaşayan hayvanlar ve b�z zarar görmeye başladık. Hem den�zc�ler hem de bu hayvanlar neden�yle
zor günler geç�r�yorduk. Uçamadığımız ve yırtıcı olmadığımız �ç�n den�zc�ler b�z� çok kolay avlıyorlardı. Onların
get�rd�kler� hayvanlar da yumurtalarımıza zarar ver�yorlardı. Maalesef �nsanlar ve hayvanların b�ze verd�ğ� ağır
zararlar yüzünden sayımız yavaş yavaş azalıyordu. 1662 yılında dünyadak� son Dodo da öldü.
 S�zler� görmey� çok �sterd�m çocuklar ama maalesef �nsanların bu b�tmeyen hırsı ve açgözlülüğü yüzünden b�r nes�l
yok oldu. Sadece b�rkaç ressamın ç�zd�ğ� b�r �k� res�m kaldı ger�ye. Artık sadece rüyalarınızda ve hayaller�n�zde
kaldık. Ah, acımasızca yok ed�len Dodo kuşları, ahh!

DODODODO
bir kuş:

Yazar: Sabiha Ceren Karaçor (9 Yaşında)
Editör: Elif Bilge Turna (11 Yaşında)
Çizer: Zeynep Şimşek (9,5 Yaşında)



*LGS: L�se G�r�ş Sınavı

gofretin kahramanları
Yazar: Elif Kartal (10 Yaşında)

Editör: Bihruze Yayla (10 Yaşında)
Çizer: Habibe Beyza Güleç

 Caminin avlusundaki şamata baş ağrıtmaya
başlamıştı ki Bilge Nine bastonuyla çıkageldi:
-Aaa, yakışıyor mu size hiç? Yettiniz ama he!
Ananız babanız hiç mi terbiye vermedi size. Akıllı
uslu çocuk olun bak. Elin çocukları şakır şakır ders
çalışsın, LGS*’ye hazırlansın  siz anca gevezelik
yapın.
   Ekibin kibar kızı Nazan başıyla onayladı:
-Kusura bakma Bilge Nine. Bizim hatamız.
Sıcaktan bunalmıştık da çeşmede serinleyelim
dedik. Bilirsin bizimkiler oyuna çevirdi tabi.
Gidiyorduk zaten, ders çalışacaktık.
 Hep bir ağızdan evet dedikten sonra oradan kaçar

gibi uzaklaştılar. Bilge Nine’nin elinin tersi, ay
yanlış söyledim  bastonunun tersi fazla can
acıtıyordu. Açıkçası Bilge Nineyi pek sevmezler
bizim çocuklar. Ekibin zevzeği Akın da her şeyi
berbat ediyordu zaten. Daha önce Bilge Nineye
meydan okumak bile istemişti. En azından Huriye
durumu kurtarıyordu.

 Yine her zamanki sıcaktan kavurma gibi
olmuşlardı. Eee sonuçta kebabıyla ağız sulandıran
(bir o kadar da yakan) güzelim şehirde, Adana’da
yaşıyorlardı. Akın tekrar avluya gidip ıslanmayı
teklif etti fakat Cemil bunu reddetti:
-Bilge Ninenin bastonu tatlı geldi herhalde. Çok
istiyorsan sen git. Zaten azarlayıp duruyor. Yok,
elin çocuğu LGS’ye çalışıyormuş, yok biz
gevezeymişiz falan. Ya daha geçen demiyorlar
mıydı bize, “Elin çocuklarından size ne, kendinize
bakın,” diye. Of, yetişkinler bizi hiç anlamıyor.
Neyse, şu bakkaldan ayran falan alalım yoksa
benim tansiyonum düştü düşecek.

Bakkala doğru yol alırken Nazan cılız bir sesle
Huriye’ye seslendi:
- Ya kusura bakma. Bir şey diyecektim. Imm… Yani
şey…  anlarsın işte. Eee, nasıl desem.
- Ne oldu nazlı Nazan, yine ne oldu?
- İki liram eksik. Borç verir misin? Eve döner
dönmez hemen geri vereceğim de.



- Lafı mı olur kardeşim. Gel ya. Allah’ım sorun ettiği
şeye bak! Biz boşuna mı senin yanındayız? İyi
gününde kötü gününde yanındayız.
Birlikte paralarını birleştirip beş tane ayran aldılar.

Beşinci ayran Cemil’in idi. Ne olur ne olmaz diye.
Cemil, kırk yıl düşünseniz bile aklınıza gelemeyecek
kadar hassastır. Başına güneş falan geçerse bayılır
şimdi. Ayranı çalkalamayı unutan Akın, yüzünü
ekşitti:
- Ağzım hep kaymak oldu. Kusacağım şimdi.
Öğğykk!
- Benim de midemi bulandıracaksın, öteye git.
- Hemen öteye git Akın! Yoksa aynı anda
boşaltacağız.
O sırada çok ses yaptıkları için:

-Sabahın köründe neden beni uyandırdınız? He
hatırladım sizi. Şu minik troller. Bilge Nine sizden
çok şikâyetçi oluyor. Bakkala gelince dedikodunuzu
etmeden de gitmiyor. Bu arada benim adım öff
affedersiniz, lakabım Şıracı Ramiz. Ayranı satmama
rağmen şırayı daha çok severim. Neyse benim işim
var hadi görüşürüz.

Çocuklar gülümsediler. Şıracı Ramiz lakabını
Ralnarya  Lemine gittiğinde aldığını duymuşlardı.
Huriye söze başladı:
- Tanıştığımıza memnun olduk Ramiz Bey. Ben
Huriye. Bilge Ninenin işine de karışma sen. Onun ne
yapacağı belli olmaz.
- Ben de memnun oldum ama Cuma namazını
kaçırmayın bak. Ezan okundu okunacak. İsterseniz

birlikte gidelim.
Cumayı kılamaya gittiler. Ancak Şıracı Ramiz

Bey’in işi olduğu için beraber kılamadılar. Herkes
abdestini aldıktan sonra tam camiye giriyorlardı ki
gözü keskin Akın o sırada ağaçta mahsur kalmış bir
kedi gördü:
-Arkadaşlar, şuraya bakın! Ağaçta bir kedi var.
  Neyse ki ağaç tırmanabilecekleri boyuttaydı.
Hemen birbirlerini kaldırmaya çalıştılar:
- Huriye! Avuç içlerimi birleştirdim. Ayağını basıp
kediyi kucaklar mısın?
- Akın, tek ayağım olunca olmuyor.
- Ben de elimi koyuyorum.
Diye diye en sonunda kediyi kucaklayıp indirmeyi

başardılar. Neyse ki Ezan daha yeni okunmaya
başlamıştı. Hemen girip Cemaate yetiştiler.

 Cumayı kıldıktan sonra Cemillerin eve gittiler.
Cemil tırnaklarını yemeye başladı:
- Sıkıldım, hem de çok sıkıldım. Bahçeye çıkalım mı?
Ah doğru şimdi, her yer ateş gibidir şimdi. Ne
yapacağız? Hadi bakalım Akın. Sen karar ver,
sonuçta bu konuda uzmansın.
- Sonunda anladınız değerimi. Ay valla içime su
serpildi. Hımm… Bir düşüneyim. Bak şimdi hiç
aklıma gelmedi. Bir dakika! İlhamım gelmek üzere.
Evet, evet. Nihayet ilham geldi. İşte oynayacağımız
oyun “Espri kapışması.” Nasıl ama? En iyi espriyi
yapan kazanır. Hatta ben yapıyorum bir tane. Can
bedenden çıkamayınca ne olur? Hahahahasjsjsjsjsj
sıradaki derse geç kalır.
- Of! Biz de burada oturmuş dinliyoruz. Kalk Akın.
Dışarı çıkalım da bir nefes alalım. Şu saçma
esprilerden sonra şöyle gülüyorsun ya, içim dışıma
çıktı. Cemil seni Akın’la baş başa bırakıyorum.
- Bence gayet komikti. Hehehehe.

Bir anda pencereden doğru fırlayan taş Nazan’ı
teğet geçti. Pencereden aşağı baktığında Bilge
ninenin çığlıklarını duydu. Yine şikâyete geldiğini
düşündüğü için bizimkileri dürttü:
- Ekip! Derhal pencereye bakın.
- Yine ne oluyor?
Dışarı bakmalarına gerek kalmadan Bilge Nine baş

uçlarında belirdi:
-Ay benim yavrularım kuzularım. Arasam sizin gibi
üsluplu, çalışkan çocuk bulamam şu devirde. Oy oy
yerim sizi ben yerim.
Çocukların ağzı şaşkınlıktan yerlerde sürünürken,

Cemil’in annesi Merve hanım odaya pat diye
giriverdi. Mutluluktan gözünden yaşlar falan
akacaktı. Merve Hanım Bilge Nineye “Seni hangi
rüzgâr buralara attı?” diye sormasına gerek
kalmadan anlatmaya başladı:
-Senin çocuklar benim Gofret’i kurtarmışlar. Ağaca
çıkmış, ama inememiş Gofret’im. Kızanlarım da
fark etmişler de indirmişler. Ben de teşekküre
geldim.
 Çocuklar kıkırdadılar. Aslında hepsi farkında
olmadan gerçeklemişti. Çocuklar camiye
gittiklerinde kediyi ağaçta görünce yardım isteyip
indirmişlerdi. Yine de Bilge ninenin gönlünü
alabilmenin sevincini yaşadılar.



 Limon köyünde güneşli bir gündü. İlkbahar mevsimiydi. İnsanların çoğu dışarıda gönlünce
eğleniyorlardı. Bu köy adını “Kolonya” adındaki ormanda yaşayan bir canavardan alıyordu.
Bu canavarın gerçekten orada yaşayıp yaşamadığı belli değildi. Ama bazı kişiler orada bir
canavar gördüklerini iddia ediyorlardı ve söylediklerine göre bu canavar fena biçimde yüzü
buruş buruş eden derecede limon kokuyordu. Öyle ki beş kilometre uzakta olsanız bile bu
kokuyu hissedebilirdiniz. Ormanın adının “Kolonya” olmasının sebebi ise köy ve ormanın
adları birleştiği zaman ortaya “Limon kolonyası” şeklinde bir cümle çıkmasının düşünülmesi
ve köylerine özel bir ad koymak istemeleriydi. 
  Yaren bu köyde ailesiyle birlikte yaşayan, çokça meraklı, on yaşında olan bir kızdı. Evin tek
çocuğuydu. Ormanda bir canavar yaşadığını ilk kez tek arkadaşından, yani Sude’den
duymuştu:
–Ahahaha! Güldürme beni Sude, karnıma ağrı girdi! Şaka yapıyorsun değil mi?
–Hiç de bile! Çok ciddiyim. Hatta… Imm, şey… Hatta annem buradan taşınacağımızı söyledi.
Az önce kahkahalar atan Yaren bunu duyunca dediğine utandı. Tek arkadaşı Sude’ydi ve

onlar taşınacaklardı. Kesin ormana girmek de yasaklanırdı. Oysa oradaki çiçeklerle ve
hayvanlarla da dosttu o. Ne yapacağını bilemiyordu. Elinden arkadaşı Sude ile
vedalaşmaktan başka bir şey gelmemişti.

LİMLİMLİM
ONONON
Kolonya s ı

Yazar: Hüma Zülal Tosun (12 Yaşında)
Editör: Bihruze Yayla (10 Yaşında)
Çizer: Aişe Zümra Çelebi (8 Yaşında)



 Bu olayın üzerinden tam bir ay geçmişti ve artık bu Yaren’in canına tak etmişti. Artık o
“Limon Kolonyası Kokan Canavar” ile tanışma vaktinin geldiğini hissetti. Hazırlandı ve dışarı
çıktı. Hızlı adımlarla ormana vardı. Yavaşça üzerinde “Girmeyiniz” yazan kırmızı ve
gerçekten ciddi görünen şeridin altından geçti. Kalbi ritim oluşturmuştu. Güm pat pat güm
pat. “Ya o canavar bana bir zarar verirse?!” diye düşünmekten kendini alamıyordu. Fakat o
asla pes etmezdi. Bu kadar gelmişken vazgeçemezdi, vazgeçmemeliydi. Bu yolu bitireceğine
dair kendine söz verdi. Kalbi o sırada yerinden çıkacak gibiydi. Tekrar adımlarını hızlandırdı.
Birden çok yoğun bir “Kolonya” kokusu aldı. Kalbi daha şiddetli atmaya başladı. “Birazdan o
canavarın karşısına Aslan yürekli bir şekilde çıkacağım!” derken karşısına minik bir kulübe
çıktı.Korkudan titreyerek kulübenin kapısını çaldı. Kapıyı sapsarı, tüylü ve kocaman bir
canavar açtı. Ve gerçekten ağır biçimde Limon Kolonyası kokuyordu. Yaren “Ahh!” diyerek
kendini arkaya attı. Olan olmuştu işte. Kapıda koskocaman -birazcık abartmış olabilirim-
sarı bir tüylü; iri mi iri bir canavar vardı. Kesin olan bir şey vardı: Kalbi yerinden çıkmıştı.
 Yaren bir şey demeye fırsat bulamadı. Dili tutulmuştu. O sırada canavar konuştu:
- Aaa, merhaba. Biliyorum, biliyorum. Biraz hatta biraz daha fazla büyük olabilirim, korkunç
gözükebilirim, tüy yumağı gibi durabilirim, ancak ben böyleyim. Seni yiyeceğimi
düşünüyorsan asla öyle bir şey yapmam. Uzun zamandır kapımı kimse çalmaz benim.
Bayağıdır çok yalnızım. Tamam, çok konuştum özür dilerim…
- Hiç sıkıntı değil. Adın nedir? Ben Yaren. Köyümüz her belirli gecelerde senin hikayelerini
anlatır durur. Çok fazla meraklandığım için bir bakayım dedim. Ancak bu kadar sıcak kalpli
olacağını tahmin etmemiştim.
- Ben Sarı. Meraklı kişileri çok severim. Evim kitap dolu. Gelmek ister misin?
- Kitapları ben de çok severim. Davetin için teşekkür ederim.

Yaren bu canavarı çok sevmişti. Aklını okur gibi eve girer girmez hemen aynı kendi
aralarında oluşan sıcaklık kadar sıcak bir kahve yapıp getirmişti. Beraber kitaplar hakkında
konuştular. 
 O sırada Sarı perdeyi düzeltirken Yaren artık çok geç olduğunu fark etti. Annem “İnşallah
bana kızmaz,” diye düşünerek Sarı’ya veda etti.
 Köye döndüğünde hikâye gecesinde kendisi olayı iyice kurgulayarak hikâyeyi anlattı. Tabii
artık canavarın adı ve hikâyesi “Limon Kokulu Canavar Kitabı” oldu. İnsanlar bu isimden çok
hoşlandılar. Bilgisayar sayesinde Yaren kendi kitabını yazarak o anıyı zihnine mühürlemiş
oldu. Kitap basıldıktan sonra içine limon kolonyası sıktı. Artık sıradan bir limon kolonyası
değildi bu…



B�r 
Fırça 
H�kâyes�

 Günlerden cumartesi, aylardan ben diyeyim ocak; siz deyin kasım. Hava ise parçalı bulutluydu
o gün. Küçük kardeşlerinizi bilirsiniz. Erkek-kız cinsiyeti ne olursa olsun çoğunlukla yaramazlık
yaparlar. Hasan da üç yaşındaydı ve daha çok küçüktü. Mavi gözlü, kısa boylu, sarı saçlı, tatlı bir
çocuktu. O gün yine eve kirli giysileriyle ve yırtık pantolonu ile gelmişti. Ama abisi Mert’i
unutmayalım. Kendisi on bir yaşında ve odasına ödevini yapmaya gidiyor. Genellikle ödev
yapardı zaten. Neyse, o gün ödev zamanı gelince anlık dalgınlıkla kalemini düşürdü. Hasan
kalemin “dank” sesini bile duymuştu. Hasan kalemi yavaş ve dikkatli bir şekilde aldı. Ve sonra ne
yaptı dersiniz? Duvarları boyamaya başlamıştı bile ancak bunu yapmasının bir nedeni vardı…

  Annelerimizi çok severiz. Ancak kızdıklarında fırça atabilirler. Fırça atmak ne demek
biliyorsunuz, değil mi? Fırça atmak anne dilinde kızmak demektir. Tabii ki de insanlar annesinden
isteyerek yemez. Hasan dışında! Neyse, ben size Hasan’ın neden duvarı boyadığını anlatayım.
Annesi kızacak ve ona fırça atacaktı. Hasan o fırçayı alıp Boya Gezegenindeki boya makinasında
kullanacaktı. Böylece Boya Gezegeni daha renkli bir yer olacaktı. Hasan orayı iyice
renklendirmek istiyordu.
  Hasan’ın annesi Zehra duvarın hâlini görünce içi sinirle doldu. Dudaklarını büzdü, kaşlarını çattı
ve Hasan’a fena fırça attı. Hasan fırçayı hızlıca alıp koşarak sandalyenin altındaki gizli kapıya
heyecanla girdi. Burayı kendi tasarlamıştı. Kimse bilmiyordu. Kapıdan çıktığında sesler geliyordu.
Bu sesler kalemlerin sesleriydi. Hasan Boya Gezegenindeydi!
   Boya Gezegenine ayak bastı ve sanki içinde heyecan patlamaları yaşıyordu. Boya makinasının
önüne geldi. Derin bir nefes aldı ve fırçayı taktı. Makinadan “cızırt” sesleri geldi ve etrafı
boyamaya başladı. Boya Gezegeni çok renkli bir yer olmuştu. Hasan’ın evde duvarları boyamaya
izni yoktu. Ama burada her yeri boyayabilirdi. Karar vermişti, bazı zamanlar buraya gelecekti ve
istediği gibi boya yapacaktı. 

Yazar: Fat�h Ç�lek (9 Yaşında)
Ed�tör: Zehra Şaylı (8 Yaşında)

 Ç�zer: Sevde Betül D�ker (9  Yaşında)



 Dağların saklamaya çalıştığı, ağaçların koruduğu sakin bir
köyde; kırmızı, şirin bir ev varmış. Ve bu evde yaşayan iki
kardeş varmış. Bunlardan birinin adı Cahit, diğerinin adı
Melismiş. Bu iki kardeşin anneleri geçimlerini sağlamak için
hayvancılık ile uğraşıyormuş. Doğal olarak ahırın kokusu
annenin üzerine siniyormuş. Bu kokudan hoşlanmayan iki
kardeş, bu yüzden annelerine hiç sarılmazlarmış. Anneleri,
bu duruma çok üzülürmüş. Yavrularına sarılamamak, ona
çok ağır gelirmiş.
 Bu iki kardeşin anneleri bir gün çok uzaklara gitmiş. Bir
daha da geri dönmemiş o uzak diyarlardan. İki kardeş
annelerini beklemişler günlerce, aylarca ve yıllarca…
Sonunda beklemekten sıkılmışlar. Annelerini aramaya karar
vermişler. Evlerinin dibinde otlayan Miço adında bir öküzü
ikna etmişler onlarla gelmesi için. Cahit önde, Melis arkada,
Miço ile annelerini aramaya başlamışlar. 

Yazar: Meryem Sena Gül (12 Yaşında)
Editör: Zehra Kaya (13 Yaşında)
Çizer: Asel Sözer (9 Yaşında)

 Bu arama operasyonu o kadar çok sürmüş ki
artık çocukların annelerine dair umudu
kalmamış. Eve dönmeye karar vermişler. Eve
dönüş yolunda Miço çok susamış. Üç yoldaş,
bir nehir kenarında dinlenmeye karar
vermişler. Nehrin içinde yavru bir balık
görmüş Melis. Galiba annesini bekliyor, diye
düşünmüş aklına annesi gelince. Umarım,
demiş, annesiyle kavuşur. Biraz sonra yavru
balığın annesi gelmiş. Melis mutlu olmuş.
Aklında hâlâ annesi varmış.
 Yeterince dinlendikten sonra kalkmışlar
nehir kenarından. Gece, bir anne şefkati ile
aydınlığın üstünü örtünceye kadar yol
almışlar. Sonunda üçü de, bir ağacın
gölgesini yastık yapmışlar kendileri için.
Cahit gözlerini kapatmadan önce, yavru
baykuş ile anne baykuşun sarılışını izlemiş.
Ve rüyasında annesine sarılmak dileğiyle
uykunun kollarına bırakmış kendini. 
 Üç yoldaş, yüzleri güneş ışığı ile yıkanınca
uyanmışlar. Yolculuklarının başladığı köye,
yolculuklarının sonunda geri dönmüşler. İki
kardeş, Miço ile yavrusunun mutluluğunu,
hafif bir tebessümle izlerken derinden, çok
derinden bir ses duymuşlar. Bu ses onlara
huzur vermiş, güven vermiş ve de mutluluk
vermiş. İki kardeş gözlerini kapatmışlar bu
sesi, bu   mutluluğu kaybetme korkusuyla. Ve
gözlerini tekrar açtıklarında ne Miço’dan, ne
de yavrusundan eser yokmuş. Karşılarında
bu iki kardeşin anneleri varmış.  
 İki kardeş çok şaşırmış. Bu yaşadıkları,
yoksa rüya mıymış? Evet, yaşananlar
tamamen bir rüyaymış. Garip olan ise iki
kardeş de aynı rüyayı görmüş. Aslında
anneleri hiçbir yere gitmemiş ve hep
yanlarındaymış. Cahit ve Melis hemen
yataklarından fırlayıp annelerine sarılmışlar.
Burunları mis gibi bir koku ile dolmuş.
Anneleri, en güzel kokan çiçekten daha güzel
kokuyormuş aslında. Bu kokuyu doyasıya
içlerine çekmişler. Anneleri ise sonunda
yavrularına sarılmanın mutluluğunu
yaşıyormuş. Bu his, ne güzel bir şeymiş!

B�r Annen�nB�r Annen�nB�r Annen�n
Kokusu



B�z Varız
   Kimsoil ve Riokil savaşmaya başladı. Kimsoil'de bir sürü 
Türk yaşardı. Ve orada sıkışıp ya hayvan olup kaldılar yada 
öldüler. Savaştan önce babamız bir ağaç ev yapmıştı. Ağaç 
çok yüksek değildi ama ilk dalgada yere düştü. Ağaç 
pütürcüklü bir dokuya sahipti. Biz de orada yaşamaya 
başladık.
  Bir gün bir kedi gördük ve bize tanıdık geldi. Bihter “Bu 
bizim annemiz!” dedi, şok olduk ve o günden sonra o kediyi 
sahiplendik. Hiç yanımızdan ayrılmadı Kötü bir şey 
yaparsak bize miyavladı ve gırrladı, bizi sevdi. Bu 
kesinlikle bizim annemizdi.
 Sıradan bir gündü ve şehir meydanına gidip yiyecek 
alacaktık. Askeri Türkiye plakalı araçlar gördük. Bir kadın 
çıkıp megafonla bağırdı " Hiç Türk var mı?"   
  Bir kayanın arkasında gizleniyorduk. Sessiz kaldık. 
Tekrar sordu ve Taygu "Biz varız!" diye bağırdı. Biz daha 
ne olduğunu anlayamadan kendimizi Türkiye sınırları 
içinde bulduk. O kadın bize ve kedi annemize beş gün 
baktı. Sonra bilim insanı Zorimoko’ya götürdü bizi. 
Zoimoko yeni geliştirdiği araç ile annemizi yine insana 
çevirdi ve bu adımdan sonra zaten Türkiye'de yaşayan ve 
hiç görmediğimiz anneannemizin yanında yeni bir hayata 
başladık. Ve Riokil Cumhurbaşkanı soykırımdan hapse 
atıldı. Hayat devam ediyor. Sonuçta biz varız.

Yazar: B�lge Zehra Güdük (10 Yaşında)
Ed�tör: Hat�ce Ebrar Yavuz (14 Yaşında)

Ç�zer: Yüsra Ber�l Yaşar (11 Yaşında) 

    Bir vardı bir yoktu. Ama şehrin içinde insan çoktu. Kime 
sorsan aynı cevap bu şehir ortalıkta yoktu. Hayat 
bilmecesini çözmeye zaman yoktu. Saman olmuş zaman, 
zaman olmuş yaman, kim kime sorsa aynı cevap. Biz varız 
demeye lazım insan, hikâyeye geçelim korkmayın aman…

-Yine şu dalgalardan geliyor.
-Of yeter çok sıkıldım şu dalgalardan.
-Hadi evin içine.
Her gün olur bu. Dalgaya yakalanan bir hayvana

dönüşür ve öyle kalır. Dalga gidince yağmalanmış şehre 
indik. Bir markete girdik ama market çöktü çökecek. 
Bulduğumuz yiyecekleri topladık ve para ödemeden çıktık, 
zaten kasiyer de yoktu. Bir grubumuz var, ismi "BİTKİ" 
Bihter Taygu Kiraz.
    Üç kardeşiz. Mutlu mesut yaşarken savaş oldu ve 
mutluluğumuz alt üst oldu.



GERÇEKGERÇEK
ARKADAŞARKADAŞ

Yazar: Zeynep N�sa Kaşaltı (11 Yaşında)
Ed�tör: Zehra Kaya (13 Yaşında)

Ç�zer: Beren Alya Fazlıoğlu (9 Yaşında)

 Bir arkadaşının olduğunu bilmek her zaman güç verir
insana. En kötü anlarında oturup konuşabileceğin biridir
arkadaş. Ona baktığında kendini görebilirsin. Demek
istediğim, fiziksel benzerlik değil. Göz rengin, saç rengin
aynı olmasa da düşüncelerin çoğunlukla aynıdır.
Tamam, kabul ediyorum, bazen fikir ayrılıkları da olur.
Ama onlar aslında birlikteliğin kıymetini, değerini temsil
eder.
 İşte Kübra ve arkadaşı da böylelerdi. Arkadaşı
Kübra’dan büyüktü. O kadar büyüktü ki Kübra ona ne
zaman sarılsa elleri arkasında kavuşmuyordu.
Arkadaşının kocaman gövdesine uyan kocaman siyah
gözleri vardı. Mavi renk arkadaşına çok yakışıyordu.
Kafasına taktığı yeşil çiçekli tacıyla Kübra’ya göre, çok
sevimli biriydi. Kübra annesiyle babasıyla anlaşamadığı
zaman biraz yatmak için odasına giderdi ve her
seferinde yatağında arkadaşı oturuyor olurdu. 
Güneşli bir gün annesi işe gitmiş babası ise telefonuna
bakarken Kübra’nın aklına yine bir fikir geldi ve bu fikri
babası Fikri’yle paylaştı:

- Baba.
- Hıh.
- Baba?
- Hıh.
- BABA!
- N’oldu kızım ev mi yandı?
- Pikniğe gidelim mi?
- Dışarı çıkamayacak kadar işim var maalesef.
Buna üzülen Kübra yatmak için odasına gitti.

Her zamanki gibi yatağında arkadaşı
oturuyordu. Kübra’ya yatakta yer kalmadığı için
halıya oturmak zorunda kaldı.
-Hey! Ne oldu sana?
-Babamla pikniğe gideceğiz ama çok işi var.
-Sen pikniğe gitmek zorunda değilsin ki.
-Nasıl yani?
-Yani piknik eşyalarını getirip burada piknik
yapabilirsin.
-Olabilir aslında.
Kübra mutfaktan yiyecek aşırmaya gitti, dolabı

açtı. Dolapta ne varsa arkadaşıyla kendisinin
isimlerinin baş harflerinin olduğu sepete
dolduruyordu. O sırada arkadaşının yirmi dokuz
tane hamburger, otuz beş tane omlet, altı
porsiyon mantı, yedi tabak yaprak sarma, on
külah dondurma, üç tabak künefe, beş porsiyon
kebap, yedi dürüm çiğ köfte yese yine de
doymayacağı aklına geldi ve tebessüm etti.
Kübra odasına döndüğünde arkadaşının piknik

örtüsünü çoktan serdiğini gördü. Arkadaşı
sepette ne varsa tatlı, tuzlu, acılı, ekşili ne varsa
hepsini midesine indirmişti. Kübra “Yavaş ye,
sonra karnın ağrıyacak,” dedi. Arkadaşı da
“Merak etme bana bir şey olmaz. Unuttun mu,
ben senin…”  O sırada birden karşılarındaki
bilgisayar gizemli bir şekilde açıldı ve bilgisayarın
üstünde beyaz bir ışık yanmaya başladı. Kübra
önce umursamadı ama sonra tedirgin olmaya
başladı. Daha sonra babası içeri girdi:
-Kaç dakikadır seni izliyorum, ne yapıyorsun?
-Piknik yapıyordum. Sen nasıl izliyordun?
-Telefonla bilgisayar bağlantılı olduğu için
kolayca izleyebiliyorum seni. Neyse pikniğe
gidelim mi?
- Gidelim.
Kübra, babasıyla birlikte piknik yapıp kahkahalar
atarken kulaklarında arkadaşının son cümlesi
çınlıyordu: Unuttun mu, ben senin hayali
arkadaşınım!



 Kiraz, yağmur damlalarının nazik sesi ile
uyandı. Hemen poğaça kokuları arasında
kahvaltı sofrasına gitti. Hiç kimse konuşmuyor,
yemeğini yiyordu. “Hemen sohbete
başlamalıyım,” diye iç geçiren Kiraz ev
ahalisine “Günaydın ev halkı, bugün
nasılsınız?” diye sordu.
 Kiraz konuşmayı çok sevdiği için bu cevap
biraz moralini bozdu. Kahvaltı bitince ablasına
“Ablacım, sence bugün ne giyeyim?” diye sordu.
Ablası ise “Elbise giyinebilirsin,” diye
mırıldandı. Kiraz bir gariplik olduğunu fark
etti. Bu kez de garip bir yüz ifadesi takınarak,
babasına, “Babacım, maymuna benzedim mi?”
diye sordu. Babası ifadesiz bir yüzle “Ha ha”
diye gülme sesi çıkardı. 
  Canı sıkılan Kiraz, sinirli bir şekilde odasına
gitti. Kedisi Mercan yatağına oturmuş
yalanıyordu. Kiraz, Yaprak’ın yumuşak
tüylerine dokunarak “Ah canım benim. Bugün
de benimle konuşan bir sen kaldın,” dedi. Tabii
Mercan da teselli olsun diye Kiraz’ın elini
yaladı. Hemen araştırmaya başladı. Dedektif
gibi büyütecini aldı, siyah ve havalı gözlüğünü
takıp yola koyuldu. 
 O an kendini bir dedektif gibi hissediyordu. En
zor olayları çözen, zeki bir dedektif olmak en
büyük hayaliydi. Odasından sessizce çıkıp,
mutfaktaki annesini gizlice izlemeye başladı.
Annesi, dikkat çekici hiçbir şey yapmıyordu.
Sadece bulaşıkları yıkıyordu. Su içme bahanesi
ile annesine yaklaşıp “Kolay gelsin annecim,”
dedi. Annesi ise “İyiyim canım,” dedi. Kiraz
annesinin yüzüne bakıyordu. Ufak bir kuşkulu
bakış yoktu. Hemen mutfaktan ayrıldı.

 Babasını incelmek için salona gitti. Bilgisayar
mühendisi olan babası masada çalışıyordu.
Babasının dikkatini çekmek isteyen Kiraz,
salonun ortasına koşarak ters takla attı ve
“Uçuyorum!” diye bağırdı. Doğrulur doğrulmaz
babasına baktı fakat babası gözlerini
bilgisayardan ayırmamıştı bile. Babasından
gelen tek ses klavyenin tıkırtısıydı. Umutsuzca
salondan ayrıldı. 
 Ablasının odasının önüne gelince durdu.
Kapısı kapalıydı. Kulağını dayayıp dinlemeye
başladı. İçeriden kısık bir müzik sesi geliyordu.
Derken bir anda “Pat!” diye bir patlama sesi
geldi. Kiraz çığlıklar atarak içeriye daldı. Bu
kez annesi ve babası onu görmezden
gelememişti. İkisi de anında kapıda belirdi.
Ablası elinde balonlarla kalakalmıştı. Herkes
sessiz ve şaşkın birbirine bakarken, ablası
Mercan Kiraz’ın İngilizce’yi ne kadar sevdiğini
bildiği için, “Happy birthdayy, you spoiled
surprisee!”* dedi.

*İyi ki doğdun, sürprizi bozdun.

Ç�zer: Semra Adıgüzel (13 Yaşında)Ed�tör: B�hruze Yayla (10 Yaşında)
Yazar: El�f Berra Serkan (10 Yaşında)sessiz birsessiz bir

haftasonuhaftasonu



 Benim adım Zeynep. Herkes beni iyi biri olarak
tanır. Hayvanları avcılardan korur kollarım.
Arkadaşlarım bana “Büyük Zeynep” der. Çünkü
evimde bir ebeveyn gibi yaşıyor, tek başıma bir
büyük gibi işler yapıyorum. 8 yaşındayım ve Yeşil
ormanda yaşıyorum. Evim küçük ve biraz dar ama
olsun. Annem kızıl ormanda, babam büyük
ormanda yaşamış. Beni küçük ormanda büyüttüler.
Üzgünüm ki onlar ben 6 yaşındayken ölmüş. (O
zamanı hatırlamıyorum) Ailecek hayvanları ve
ormanları çok severiz. 
 Kışın evimde kalırım. Dostlarımın çoğu kış
uykusuna yatar. Bu yüzden yalnız kalırım.
İlkbaharda bol bol şifalı ot toplar, hastalara
veririm. Yazın eğlenir durur bir yandan hayvanları
kapanlardan kurtarırım. Sonbaharda Aslan Aksi ve
Ayı Devpençe ile avcılarla savaşırım. Postacı
Hüthüt kuşu Hüt ve kuşayolları (Yani kuş hava
yolları) görevlisi Serçecik Cik ve Kartal Kahramana
yardım etmeyi çok severim. Köstebekler bana
kömür, ayılar odun çıkarır. Ağaçkakanlar ise çıra
getirir. Büyüyünce işe gitmek istemiyorum. Tilkinin
bana gösterdiği meyveleri yiyerek de yaşarım. Bilge
Baykuş ve Coğrafyacı Leylekten okulda öğ-
renilenleri öğreniyorum. Para kazanmak 
için ormandan ayrılamam. 

 Bir gün ayağı ayı kapanına sıkışmış mavi bir
canavar gördüm. Tokası olan bu tombik canavar
masmavi ve sevimliydi. (Arkadaşlarımdan biri bir
ejderha olduğu için canavar bana çok korkunç ve
çok etkileyici gelmedi) Ayı kapanını açtım. Korkup
kaçtı. Tanışamadığım için çok üzüldüm. 
 Sonraki gün kayıkla derede giderken canavarı
düşündüm. Dalgınlıkla göremediğim bir dalga
kayıktan düşmeme sebep oldu. O sırada canavar
ortaya çıkıp beni kıyıya çekti. Onu evime götürdüm.
Türkçe bilmediği için canavarın adını
öğrenemedim. Sohbet edemesek bile onu sevdim. 
 Ona Canavar diyorum. Onu evimdeki dostlarımla
tanıştırdım. Hayvan dostlarımdan hoşlandı. Ama
ejderhadan biraz korktu. Benimle Tilkisayar’dan -
orman halkı bilgisayara böyle der- bitki film
izlemeye bayılıyor. En önemlisi de sürekli peynirli
sandviç yemeyi çok aşırı seviyor. Tabii ki bende.

CANAVARLARCANAVARLAR
sandviç sever mi?

Yazar: Sal�h Doygun (9 Yaşında)
Ed�tör: Zehra Kaya (13 Yaşında)

Ç�zer: Zeynep Mel�ke Doğan (11 Yaşında)



Taş Kale
-Dur, dur. Ben� yeme. 
-Sen de k�ms�n? 
-Ben�m adım Buğday. Kaleme eşek arıları saldırdı. Bana yardım 

edecek b�r�ler�n� arıyorum. 
- Ben�m adım da Karpuz, sana yardım edeb�l�r�m.
- Böcek yemeyel� uzun zaman olmuştu. 
Yola koyulduk. Kumsaldan den�z kabukları topladık. Boşboğazla 

gezd�ğ�m�z ormanın ağaçlarından reç�ne topladık. Reç�neyle den�z 
kabuklarını b�rb�r�ne yapıştırarak zırh yaptık. Meşe ağaçlarından 
meşe palamutları toplayıp onları kes�p başlık yaptık. Hazırdık. 
Karpuzun üstüne b�nd�m. Yola koyulduk. An�den kırmızı b�r traktör 
karşımıza çıktı. B�z� ezecekt� k� Karpuz uçmaya başladı. Onun 
yumuşacık tüyler�ne sıkıca tutundum. Çöpün oradan �n�p 
kenarındak� kakaolu kek� ve karamell� b�sküv�y� aldık. Tatlılar nef�s 
kokuyordu. Eşek arılarının �lg�s�n� çekmek �ç�n almıştık. Kaleye 
vardığımızda Karpuz ağzını kocaman açıp tatlıları pençeler�n�n 
arasına aldı. Tatlıya gelen eşek arıları b�r b�r Karpuz’un yem� oldu.
   Doyunca tatlıları uzağa fırlattı. Eşek arılarından kurtulmuştuk. 
Karpuz ve �k� ş�r�n yavrusuyla b�rl�kte yaşamayı tekl�f ett�m. Karpuz 
tekl�f� kabul ett�.
 Abat annes�n�n kend�s�n� akşam yemeğ�ne çağırmasıyla Abat’ın 
h�kâyes�n� b�t�rmes� aynı anda olmuştu. Abat h�kâyen�n verd�ğ� 
heyecan, mutluluk ve eğlenceyle annes�ne okuduğu h�kâyey� 
anlatmak ve akşam yemeğ�n� yemek �ç�n mutfağa g�tt�.

   Başak reng�ndek� saçlarımı tararken ahşaptan yapılan esk�m�ş 
tarağımı kullandım. Sonra altı köşel� tacımı taktım. Gıcırdayan 
masama oturdum. Her sabah kullandığım yıldızlı tabağıma peyn�r, 
zeyt�n ve yumurta koydum. Acıkmış karnımı tam doyurmak 
üzereyd�m k� eşek arılarının üzer�me yaklaştığımı fark ett�m. B�r sürü 
hâl�nde üstüme gelen gövdes� kırmızı, s�yah ve sarı ç�zg�ler� olan �r� 
yapılı eşek arılarının üstünden atlarken kontrolümü kaybed�p 
kalem�n penceres�nden düştüm.
   Ked�m� rengârenk tüyler� olan b�r papağanın üstünde buldum. 
Papağan her söyled�ğ�m� tekrar ed�yordu ve çok konuşuyordu. Onun 
adını Boşboğaz koydum. Boşboğazla b�rl�kte �ç�nde her çeş�t ağacın 
olduğu ormanın üstünden geçt�k. Çok güzel ağaçlar vardı. B�raz 
yukarı çıkıp bembeyaz bulutların �ç�nden geçt�k. O gün öğrend�m k� 
bulutların �ç� su doluymuş. Her yer�m duştan yen� çıkmış g�b� 
olmuştu. Kaledek� nef�s kahvaltımı eşek arılarına bırakmak zorunda 
kaldığım �ç�n karnım gurul gurul gurulduyordu.
Aşağıdak� berrak şelalen�n yanındak� böğürtlen ağacını görünce 
salyalarım aktı. Ağacın altına �n�p akan şelalen�n şırıltısını d�nlerken 
mosmor olan böğürtlenler� yed�k. Karnımızı doyurunca uçmaya 
devam ett�k. Boşboğaz aynı en sevd�ğ�m k�taptak� Pışpış Meraklı 
Bakış g�b� çok konuşuyordu. Ama y�ne de onu çok sevm�şt�m. B�rden 
öyle ş�ddetl� b�r rüzgârla karşılaştık k� kaplumbağa b�le ters 
devr�l�rd�. Boşboğaz rüzgâra karşı dayanamayıp yere düştü, ben de
başka b�r yere savruldum.
   G özler�m� açtığımda yem kases�n�n �ç�ndek� yemler�n üstüme 
yapıştığını fark ett�m. Yeş�l�ms� b�r tavuk ve c�vc�vler� bana yaklaştı. 
Yemler üstüme yapıştığı �ç�n ben� görmed�ler. Tavuk ben� ağzına 
atacaktı k� ben üstümdek� yemler� s�lkerek şöyle ded�m:                                                                                      

Yazar: Hat�ce İlay Sarıdayı (10 Yaşında)      
Ed�tör: Zeynep Sare Koyun (9.5 Yaşında)
 Ç�zer: El�f Rana Acar (13 Yaşında)



 Yıl 1521. Her zamanki gibi güzel bir sabah. Bu
güneşli sabahta Muhiddin Piri hâlâ “Kitab-ı
Bahriye” adlı denizcilik kitabını tamamlamakla
meşgul. Birinci dünya haritasını çizerken seyir
notlarını kitap olarak düzenlemeye 1511-1513
yılları arasında başlamıştı ve şu aralar bitirmek
üzereydi. 
  Tabii ki kitabını tamamlarken yabancı kaynaklara
da ihtiyacı oluyor. Bazı yerleri tarihi ve coğrafi
özelliklerine göre tamamlamaya çalışıyordu. İçinde
denizcilere Akdeniz kıyıları, türlü adalar, boğazlar,
körfezler, fırtınada nerelere sığınılacağı, ayrıca
limanlar arasında gitmek için kesin rotalar ve
talimatlar veriyordu. 
 Neyse, işte Muhiddin Piri de şu an kitabının son
sayfasını yazmakla meşgul. Muhtemelen yarın
şenlik olacak. 
Uzun bir gecenin ardından sonra sonunda sabah
oldu. Uzun diyorum çünkü Muhiddin Piri tüm gece
kitabının son sayfasını bitirmekle uğraşmıştı. Ve
sonunda bitirmişti. O kadar mutluydu ki adam
neredeyse havalara uçacaktı. İşte, anlaşılan şimdi
saraya gidecekti. Kitabını yanına alarak yola çıktı. 
 Çok heyecanlı olmalı, diye düşündüm. Bilmem ki.
Off, heyecandan ne anlattığımı şaşırdım. Sanırım
biraz gevezeyim. Ah, şu işe bak! Ben anlatırken
Muhiddin Piri saraya ulaşmış bile. Umarım padişah
kitabını beğenir, yoksa çok yazık olacak, o kadar
emek boşa gidecek. 

Şu an padişahın, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın
yanındayız. Konuşuyorlar. Muhiddin Piri Sultana
yeni bir kitap yazdığını ve onu padişahımıza
sunmak istediğini söyledi. Padişah merakla kitabı
istedi.
 Ben onların konuşmalarını dinlerken Muhiddin Piri
kitabını Sultan’a vermiş, Sultan da kitabı
incelemeye koyulmuştu. Acaba beğenecek mi? 
Birkaç dakika sonra Sultan:
- Muhiddin, bu çok güzel bir kitap olmuş, takdir
ederim.
- Estağfurullah Sultanım.
- Seni yeni yerler keşfetmen için Osmanlı
Donanması’nın başına geçiriyorum, ayrıca sen artık
Muhiddin Piri değil herkesin tanıdığı Piri Reis’sin.
- Teşekkür ederim Sultanım.
Çok sevinmiştim. Artık Muhiddin Piri olarak değil,
Piri Reis olarak tanınacaktı. Ve ben de
artık denizcilerin kullandığı Kitab-ı
Bahriye olacağım. Teşekkürler
Piri Reis. Benim gibi bir kitabı
senin gibi birinin yazdığı için
mutluyum.

MUHİDDİN PİRİ'NİNMUHİDDİN PİRİ'NİN
DENİZCİLİK KİTABIDENİZCİLİK KİTABI

Yazar: Hat�ce El�f Yen�ad (11 Yaşında)
Ed�tör: Rüveyda Yıldırım (10 Yaşında)



punkvit gök adası Yazar: Fat�h Ç�lek (9 Yaşında)
Ed�tör: Meryem N�zamoğlu (13 Yaşında)

 Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Samsun’da güzel
bir köyde yaşıyorum. Arkadaşlarımla aram çok
iyidir. Bir ilkbahar günü ben ve küçük kardeşim,
öküzümüzü su içirmek için nehre götürmüştük.
Derken bir şey fark ettik, buraya bir fabrika
kurmuşlardı ve zehirli sıvıları nehre dökülüyordu.
Nehirden su içmeye hazırlanan öküzümüzü hemen
geri çektik, neyse ki zamanında müdahale etmiştik.
Ancak ileride bir başka öküz nehirden su içmek
üzereydi. Herhalde öküzün sahibi burada bir fabrika
olduğunu fark etmemişti.
Tam bayılacakken onu kurtardık ve tam o anda öküz
bizimle konuşmaya başladı:
-Size gerçekten çok teşekkür ederim. Ben öküzler
kralıyım ve beni kurtarmasaydınız öküzlerin sonu
gelebilirdi.
O kadar şaşırmıştık ki ben az kalsın bayılıyordum.
Bir öküzün konuşması, üstüne üstlük kral olması
inanılmazdı. Ama asıl merak ettiğim konu şuydu.
Acaba öküzü sadece biz mi duyabiliyorduk yoksa
başkaları da duyabiliyor muydu? Bunu öğrenmek
için arkadaşlarımızın yanına gittik ve şöyle dedik:
-Hey çocuklar, biliyor musunuz bu öküz konuşuyor,
isterseniz siz de deneyin.
Çok şaşıran çocuklar öküzle konuşmaya sorular
sormaya başladı.
-Eee duyabildiniz mi?
-Yoo...
-Hadi konuşsana öküz!
-...AAA iiiiğğğ aaa iiğ!
Galiba öküz kral ya hayaldi ya da sadece bizimle
konuşuyordu. Bizde ona nerede yaşadığını
öğrenmenin en eğlenceli yol olduğuna karar verdik.
Aslında bu benim fikrim değildi küçük kardeşimin
fikriydi ve sordu:
-Öküz kral, siz nerede yaşıyorsunuz?
- Şu an yaşadığım yer komşunun bahçesi. Fakat
benim kral olduğum ve tüm öküzlerin asıl yaşadığı
yer Punkvit Gök Adasıdır.
İşte böylece öküz kralın ülkesinden ayrı kaldığını ve

oraya dönmek istediğini anlamıştık. (Açıkça
söylemese de anlatma şeklinden gitmek istediği
anlaşılıyordu.)

Nedenini iyice merak etmeye başlamıştık;
-Peki sen neden ülkende değilsin. Buraya
gelebildiğine göre tekrar gitmeyi de biliyor olman
gerekmiyor mu?
-Ah evet, maalesef keçiler ot yemeyi çok sevdiğimizi
öğrenmiş olmalılar ki otlar sadece onlara kalsın diye,
içlerine kontrol edici kimyasal sıvılar koydular,
böylece kendimizi bu köyde buluverdik.
Bu duruma kardeşimle çok üzülmüştük. Düşünüp
yardım etmeye karar verdik, yapmamız gereken tek
bir şey vardı; öküzlere yapılanın aynısını onlara
yapmak. Ama kontrol edici sıvıyı nereden
bulacaktık? Derken kafama DANK! diye bir şey
düştü. Sanırım bir tane keçi tepeden aşağı bir iksir
düşürmüştü, hem de Kontrol iksiri! Mucize gibiydi.
Böylece otların içine iksiri döktük ve yere çukur
kazdık. İksirinin birazını da bir taşa döktük ve ona
binerek gök adaya geldik. Kral keçi dahil tüm keçiler
iksirli otları yedi ve çukura düştü.
-Hey, neler oldu bu çukur da neyin nesi!
-Merhaba kral keçi, öküzlere yaptığınız hilenin
aynısını biz de size yaptık. Nasıl, güzel bir duygu
mu?

-Lütfen, bizi buradan çıkarın! Bir daha böyle bir şey
yapmayacağız, söz!
-Tamam o zaman, ama bir daha olursa ömrünüz
boyunca burada kalırsınız!
Böylece söz verdiğimiz gibi onları çıkarttık ve herkes
barış ve mutluluk içinde yaşamaya başladı. Ve aylar
sonra bir gün posta kutumuzdan bir mektup aldık.
Gönderen öküz kraldı ve şunlar yazıyordu: "Çok
teşekkürler, sizin sayenizde çok mutluyuz!"
Yazan: Öküz Kral    Alıcı: Mustafa ve kardeşi



 Yine aynı sesler yankılanıyordu karanlık şatonun
duvarlarında. Belki bir canavardı, belki karanlık
odaların birin de uyuyan bir dev. Elimdeki neredeyse
pili bitmiş olan küçük bir fener ile ürkütücü
koridorda yürüyordum. Kendi kendime çok cesaretli
olduğumu ve korkmadığımı söylüyor bir yandan da
karşıma çıkacak şeyin ne olduğunu tahmin etmeye
çalışıyordum. Küçük müydü yoksa büyük mü,
kulakları fillerin ki kadar mıydı yoksa kedilerin ki
kadar mı, dans mı edebiliyordu yoksa resim mi
yapıyordu? Bunlar kafamdaki soruların yarısı bile
etmiyordu. 
 Daha dikkatli dinleyince sesin şatonun en alt
katında bulunan karanlık odadan geldiği
anlaşılıyordu. Merdivenleri o kadar sessiz iniyordum
ki havada uçan bir tüy gibiydim. Odanın kocaman
kapısına varınca ses daha da korkunç gelmeye
başladı kulaklarıma. Yavaşça benden kat kat büyük
olan kapıyı araladım. Kafamı sokacak kadar
açtığımda durdum. İlk önce upuzun mavi bir kuyruk
gördüm. Arkasından kocaman bir gövde. İçeri
tamamen girdiğimde ise nefes bile alamıyordum.
Karşımda ki şey kanatlı, devasa bir ejderhaydı. En
çok ejderhanın mavi olmasına şaşırmıştım. Ejderhayı
izlemeye devam ederken bir hareketlenme
olmayınca yavaşça yanına yaklaştım. Ben
yaklaştıkça oda yavaş yavaş gözlerini açtı. Gözleri
okyanus mavisi kadar güzeldi. Bir insan uzun süre
baksa içinde yüzen balıkları ve tatlı su
kaplumbağalarını görebilirdi. 
Korkmamalıydım!
 Bazen insanlar ejderhalardan daha korkunç
olabiliyor. Şu an Kukuki şehri ile benim önceden
yaşadığım Lalabi şehri ile olan savaş gibi. Ama ben
burada güvendeyim, ormanın ortasında kocaman
kalede yalnız başıma. Düşüncelerden kurtulmak
ister gibi kafamı salladım. Ejderha yardım isteyen
gözlerle bana bakıyordu. 

Görüntüsü güzel ama boyu korkutucu olsa da böyle
çaresizken onu bırakamazdım. Zaten artık şatonun
altında bir ejderha varken hiçbir şey olmamış gibi
davranmak imkansızdı. Dört ayağında da kalın
demirler gözüküyordu. Büyük bir anahtar girişi
vardı.
-Geri geleceğim, sakın korkma.

Evet der gibi gözlerime baktı. Yeniden karanlık
koridorda yürümeye başladım. Sessizliğin içinde
sadece benim ayak seslerim yankılanıyordu.
Ejderhanın nefes sesi gitgide uzaklaşıyordu. Şatonun
en üst kulesine çıktığımda lambada asılı olan
anahtarı hemen gördüm. Anahtarı alıp koşarak
ejderhanın yanına gittim. Nazikçe demirleri açıp
geriye çekildim. Kanatlarını gerdi ve bana bakmaya
başladı. Ben bir adım attım. Oda bana attı. Şimdi o
kadar yakınındaydım ki nefesinin sıcaklığı yüzümü
ısıtıyordu. Kafasını eğdi ve beni kokladı. Sanki bana
değil de başka bir şeye bakıyordu. Arka cebime doğru
bir şey ısırıyordu.
Çikolatam!

LAVİN
ve Mavi Dostu

Yazar: Zeynep N�sa Akçay (12 Yaşında)
Ed�tör: El�f Zümra Güleryüz (10 Yaşında)

Ç�zer: El�fe Zehra Çel�k (12 Yaşında)



Onu ambalajı ile silip süpürmüştü. Ufak bir kahkaha
attım. Oda yüzümü yalamaya başladı. Bu yaptığı
beni daha iyi hissettirdi. Kapıdan dışarı çıktım ve oda
beni takip etti. Işık vurunca derisinde ki tüm güzel
renkler daha da canlı gözüküyordu. Acaba güneş
ışığında nasıl gözükürdü. Bunu bilmeme imkan
yoktu çünkü daha şuan gündüz mü yoksa gece mi
olduğunu bile bilmiyordum. Ben şato kapısından
dışarı hiç bakmamıştım. 
-Hey!
O konuştu mu?! Hayır bu… Bu bir insanın sesi.
Bağırışların arasından tek anladığım “Burada bir
şato var, koşun,” oldu. Ejderha da benim kadar
gergin gözüküyordu.
-Kimse var mı?
Şimdi sesleri daha yakından geliyordu. Duvardaki

hiç açmadığım küçük deliği araladım. Bunlar
üzerlerin de Kukuki giysileri olan askerlerdi. Burayı
bulmuşlardı. Belki de 6 yıldır süren savaşı onlar
kazanmıştı. Hayır babam!
Yapabileceğim tek bir şey vardı. Bunu kelimelere

dökmeme gerek kalmadı. O beni anlamıştı. Yavaşça
eğildi. Derisi tahmin ettiğimden daha yumuşaktı.
Ayağa kalkınca düşmemek için boynuna sarıldım.
Şimdi bir bulutun üzerinde gibiydim. Aniden kapıya
sertçe çarptı ve yukarı doğru uçtuk. Askerlerin
üzerinde daire çizerek süzülüyorduk. Kimisi ne
olduğunu anlamak için bakıyor kimisi de koşarak
uzaklaşıyordu. Hemen şehre doğru uçtuk. Eskiden
neşeli insanlarla dolu şehirde şimdi bir sessizlik
hakimdi. Ejderha bir anda şatoya dönmek ister gibi
ters yöne uçmaya başladı. Onu yönlendirmeye
çalışsam da hızlı bir şekilde şatoya doğru uçmaya
başladı.
-Nereye gidiyorsun, yardıma ihtiyaçları olabilir.
Beni dinlemiyor, hiçbir şeyi umursamadan devam

ediyordu. Şatonun kapısından geri girdik ve daha
önce hiç görmediğim bir yerden geri çıktık. Bir
dakika, burada bir sürü rengârenk ejderha vardı! Ben
bu kadar ejderhayı nasıl fark edememiştim! Hepsi
aynı anda bağırmaya başladı.

Hemen gidip anahtarı aldım ve hepsini çözdüm. Sarı,
mor, kırmızı gözüm şu an her rengi görüyordu.
Tekrar ejderhaya bindim ve havalandık. Diğer bütün
ejderhalar da arkamızdan geldi. Yeniden şehre doğru
uçtuk. Aşağı indiğimiz de seslerini duyuyordum. Bir
sürü Kukuki askeri vardı ve babam dahil herkes zor
durumdaydı.
-Yapalım bu işi!
Bütün ejderhalar yeniden havalandı. Bütün askerler

bize döndü. Babamın dudaklarının kıpırdadığını
görebiliyordum. Adımı söylüyordu. Askerler öylece
bakarken ejderhalar aşağı indi.
-Hadi baba binin, güvenin onlara!
Herkes binmeye başladı. Askerler hareket dahi
edemiyordu. Okyanus (ona bu ismi şimdi takmıştım)
bağırınca hepsi yeniden havalandı. Hiç kimse tek
kelime etmedi. Her şeyi ona, okyanusa bıraktım. En
önde biz arkamızda da diğerleri vardı. Hiçbir şeye
karşı çıkmadık. Tokam açılmıştı ve kumral kıvırcık
saçlarım rüzgara karışıyordu. Altımız da kocaman
bir deniz vardı. İleri de de kocaman bir ada. Okyanus
oraya doğru alçaldı. Herkes aşağı indi. Hemen
babama koştum. Uzun uzun sarıldık. Sanki o gün
markete giderken sıktığı parfümün kokusu
üstündeymiş gibi kokuyordu. Yani portakal gibi.
Saçlarımı okşadı ve daha sıkı sarıldı.
-Beni dinleyip o şatodan ayrılmadığın için teşekkür
ederim kızım. Peki bu ejderhalar da nereden çıktı
Lavin?
Bana Lavin ismini o takmıştı. Lavin “güzel” demekti.

Ona her şeyi anlattım ve okyanus ile tanıştırdım.
Ejderha da ismini sevmiş gibi kafasını yana yatırdı.
Çok uzun bir süre alsa da buraya yeniden bir şehir
inşa ettik. Ejderhalara özel bir yemek alanı bile
ayırdık. Bir süre sonra yavru ejderhalarda aramıza
katıldı. Kimse bizi rahatsız etmiyordu. Bazen
Okyanus ile dolaşmaya çıkıyorduk. Çok mutluyduk.
Sanki... Sanki bir evin duvarında asılı bir tablo
gibiydik. Tıpkı eskisi gibi.
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 “Bu da kaybett�. Had� R�tma gel b�raz şurada d�nlenel�m.” Aa, s�z
de m� buradaydınız? Merhaba, ben Algo. B�r d�j�tal oyun
karakter�y�m. Oyundak� en �y� arkadaşım t�msah R�tma �le tanışın.
Korkmayın kend�s� vejetaryend�r. Şaşkınlıktan devekuşu
yumurtası g�b� büyümüş gözler�n�zle bana baktığınızın ve
yer�mde olmak �ç�n kumbaranızdak� tüm paralar �le kokulu s�lg�
koleks�yonunuzu h�ç düşünmeden vereceğ�n�z�n farkındayım.
Doğrusunu �stersen�z eğer bu mümkün olsaydı asla �t�raz
etmezd�m.
 S�ze b�r sır verey�m m�? Evet, sır vermek �ç�n b�raz erken ama s�ze
güven�yorum. Uzun zamandır gerçek b�r çocuk olmak �st�yorum.
Aynen burada yaptığım g�b� atlayıp zıplamak, koşmak,
yuvarlanmak ve tüm bunları yaptığımda toz toprak �ç�nde kalmak
�st�yorum. D�zler�m kanasın, en sevd�ğ�m kırmızı ç�zg�l� turuncu
t�şörtüm yırtılsın, kırmızı ç�zmeler�m sırılsıklam olsun, yatağımda
yatarken annem el�nde b�r kâse çorba �le �çer� g�rs�n, bana ve
evc�l t�msahıma aynı zamanda uçak olab�len kaşıkla �ç�rs�n
�st�yorum.  
 Her yolu dened�m. H�ç kıpırdamadan durursam belk� oyun
kapanır; buradan çıkab�l�r�m d�ye düşündüm, etraftak� ağaçlara
b�r vatoz g�b� yapıştım. Ama �nsanlar �lerlemed�ğ�mde s�n�rlend�
ve var güçler�yle tuşlara basmaya başladı. İnanır mısınız
eller�ndek� kumandaları kıranlar b�le oldu. Belk� oyunun sonuna
ulaşırsam b�r çıkış yolu bulab�l�r�m d�ye düşündüm, matemat�k
sınavına çalışan b�r öğrenc� g�b� enerj�m�n son kırıntısına kadar
mücadele ett�m. Sona ulaştıkça oyuncular “B�r daha!” ded�ler ve
her sefer�nde yen� baştan başlamak zorunda kaldım.
 Yan� anlayacağınız ne yapsam olmuyor. Belk� R�tma olmasa b�r
çıkış yolu bulab�l�rd�m ama onu burada bırakmak �stem�yorum.
B�l�rs�n�z, dostluk kar g�b�d�r. İk�s� de m�kropları öldürür.
D�nlend�ğ�me göre artık sıradak� planımı uygulama zamanı:
İnternet� kesme. Bunun �ç�n R�tma’nın s�vr� d�şler�n� kullanacağım
ve sonunda tasarımcımla tanışab�leceğ�m.
 “Evet çocuklar, h�kâyem�z bu şek�lde. Ş�md� bu h�kâye �ç�n en
uygun başlığı k�m bulmak �ster?”
  Sal�h:
-Öğretmen�m, “Algo �le R�tma’nın Dostluğu”na ne ders�n�z?

Sal�h’�n kardeşler� �k�z,Karganın yavruları üçüz.Annem börek yapmış b�raz,Gel b�ze de y�yel�m az az.Çömlek yapmak �ç�n gerek�r k�l,İstanbul çok ama çok kalabalık b�r �l.İşte çaldı komşunun kapısında z�l,Uzat kafanı da k�m gelm�ş b�l.Kap kırılmış aldık yen�s�n�,Etler� yemeden önce yüzdük der�s�n�.H�kayem�z acaba ne anlatıyor,Hang� dünyanın kapılarını açıyor?

*Algor�tma: Genelde kodlamada kullanılan,
b�r problem�n çözümüne kadar �zlenecek yol.

GAME OVERGAME OVERGAME OVER

Yazar: Sal�h Doygun (9 Yaşında)
Ed�tör: Ahmet Ömer Oruç (11 Yaşında)

Ç�zer: Betül Sevde Yoldaş (9,5 Yaşında)



  Kar taneleri sessiz bir kış şarkısını mırıldana
mırıldana yeryüzüne düşüyordu. Görseniz birilerinin
çay süzgeciyle etrafa pudra şekeri serptiğini
sanardınız. Mucizelere benzeyen kristaller yere
konduğunda kış şarkısı sona eriyor, yerini tuhaf bir
fısıldaşmaya bırakıyordu. Sanki gökteki güneşten,
buluttan, aydan, yıldızdan gelen haberleri yeryüzüne
fısıltılarla taşıyordu karlar.
  Tohum Teyze, ihtiyarlıktan buruş buruş olmuş göz
kapaklarını böyle bir güne açtı. Her sabah güneşin
ışık oyunlarıyla uyanırdı, bugünse geceden açık
kalan penceresinden içeri süzülen kar taneciklerinin
yüzünü gıdıklamasıyla gıcırdayan ahşap yataktan
doğruldu. Halbuki dün gece televizyondaki hiçbir
hava durumu bülteni kar yağacağını söylememişti.
“Sanırım gökyüzü bu kış bize bir sürpriz yapmak
istedi,” diye mırıldandı.
 Şapkalı, ay dedeli geceliğini çıkarıp kurabiye hamuru
kokan hâki eteğini, gri bluzunu ve kendi elleriyle
ördüğü, üzerine çiğ yağmış çimenler gibi serin ve
yumuşak mor hırkasını giydi. Evin içerisi kuzey
kutbuna benziyordu. Kuzineye odun atıp çay suyu
koydu. İhtiyarlar soğuktan hiç hoşlanmazdı.
 Çaydanlıktan çıkan buharları fark ettiğinde ihtiyar
adımlarıyla kuzineye yürüyüp demliğe birkaç dal
papatya, üç beş yaprak ıhlamur ve kurutulmuş
arapsaçı attı, üzerine de sıcak su ekleyip
demlenmeye bıraktı. Bu Tohum Teyze’nin özel kar
çayıydı, kimse bu çayı onun gibi muhteşem
yapamazdı.
  Kürkü buz tutmuş bir eşek, evin önündeki kar
yığınında dans ediyordu. El edip onu çaya çağırmak
istedi Tohum Teyze, ama koca hayvan onun kutu gibi
kulübesine sığmazdı ki. Bir çifte atsa bütün mutfak
dolapları yerle bir olur, iki zıplasa koltukları yere
devirirdi. Vazoları, fotoğrafları, kurabiye
kavanozlarını, çerçeveleri, çalar saati, masadaki
daktiloyu ve sehpadaki fincanları saymıyorum bile.
Öylesine küçüktü Tohum Teyze’nin evi. Ama tek
başınıza bir dağ kulübesinde yaşıyorsanız bu
kadarcık bir ev size yeter de artardı bile, değil mi
Tohum Teyze?

 Evet, yalnızlık. Tohum Teyze yeryüzünde bu duyguyu
en çok tadanlardan olsa gerekti. Tek başına
çimenlerle dolu bir çayırlığın ortasında yaşayalı otuz
yılı geçmişti. Hiç evlenmemişti, gençliğinde bir ayağı
aksadığından herkes onun hiçbir işi yapamayacağını
düşünür ve birisiyle evlendirmek istemezlerdi.
Aslında Tohum Teyze etrafındakilerin ondan
istedikleri her şeyi yapabilirdi. Yemeklerini herkes
severdi, bulaşıklarını, çamaşırlarını oturarak
yıkayabilir, süpürgeye yaslanıp evi süpürebilir, evdeki
çıkıntılara tutunarak toz alabilir, reçel kaynatıp
turşu kurabilirdi. Normal insanlardan tek farkının
bir ayağı yerine tahta bir değnek kullanıyor olması
neyi değiştiriyordu ki? Bir yuvaya sahip olmak
sadece ev işi yapabilmekten ibaret değilse tabii.
 Pencereden baktı. Eşek gitmişti. “Belki de sıpalarını
doyurmaya gitmiştir,” diye düşündü Tohum Teyze
hüzünle. Herkesin yalnızlığını söndürecek bir yareni
vardı, eşeklerin bile. Ama Tohum Teyzede sessiz bir
kulübe ve yün yumaklarından başka bir şey yoktu.
  Birden bire bir patırtı koptu. Sanki büyükçe bir şey,
bir yerlerden atlıyordu. “Fesleğen saksısı mı devrildi
acaba?” dedi Tohum Teyze kendi kendine. Dışarıda
uğultulu bir rüzgâr vardı.
 Tohum Teyze balkona çıkıp etrafa şöyle bir baktı.
Hayır, fesleğen saksısı devrilmemişti. Ama ihtiyar
kulaklarının bir ses duyduğundan emindi. Sarmaşık
begonvili, yuvarlak masayı, kaktüslerin aralarını ve
makrome salıncağı şöyle bir süzdüyse de bir şey
bulamadı. Tam içeri giriyordu ki salıncağın ardındaki
sehpada bir karaltı fark etti.
 Terliklerini giyip yeniden balkona girdi, salıncağı
eliyle geri çekti ve ta da! Bir köpek.

SEHPADAKİSEHPADAKİ
KÖPEKKÖPEK

Yazar: Zeynep Şen (12 Yaşında)
Ed�tör: Ayşe M�ne Babur (8 Yaşında)



  Sehpanın üzerinde çikolata rengi sırılsıklam bir
köpek, bal renkli gözleriyle şaşkınlıktan bütün yüz
derisi birden gençleşmiş Tohum Teyze’ye bakıyordu.
Tohum Teyze tam da o anda bu zavallıcığa yardım
etmesi gerektiğini anladı.
 Başını eğip mavi gözleriyle köpeği inceledi.
Tüylerinin üzeri ince bir tabaka buz tutmuştu,
patileri dizlerine dek çamur içindeydi ve
muhtemelen sırılsıklam oluşundan dolayı korkunç
derecede ıslak tüy kokuyordu.
 Köpeğin başını okşayıp “Burada ne arıyorsun,
muhterem?” diye sordu. Tohum Teyze hayvanların
insanlardan her zaman daha saygıdeğer olduğunu
düşünür ve onlara hep saygı sözleriyle hitap ederdi.
Kim bilir, belki bunun sebebi insanlardan asla hatırı
sayılır bir değer görememiş olmasıydı. Oysa
hayvanlar karşısındakinin ayağı aksak mı, teni
buruşuk mu, boyu kısa mı diye bakmaz; daima
gördükleri sevgiye göre iletişim kurarlardı.
 İçeri girdi ve bir toz bezini ve çay tarifinden kalan
sıcak suyu alıp tekrar balkona çıktı. Köpeğin üzerine
ılık suyu dökerken bezle de iyice silip temizledi. Toz
bezini köpeğin kalın kürküne sürttükçe balkon
fayanslarına ölü böcekler, yapraklar, çamur
topakları ve çakıl taşları düşüyordu.
 “Bu pislikleri nereden buldun sen?” diye sordu
Tohum Teyze bezi son bir kez köpeğin kürkünde
gezdirirken. Köpeği kucaklayıp içeri girerken
tertemiz eteğine damlayan çamurlu suları
görmezden geldi. 
  “Şimdi seni iyice kurutmam gerekecek,” dedi
köpeğe. Yerde sürüklenen pötikareli havluyu koltuğa
serip köpeği üzerine oturttu. Fön makinesini
çalıştırıp kurutmaya girişti. Zavallı köpek, ilk başta
kasırga yutmuş gibi sesler çıkaran bu garip aygıttan
irkildiyse de sıcak hava rüzgârları ıslak kürkünü
okşadıkça keyfi yerine geldi.
 “Sanırım artık yeterince temiz ve kurusun.” Tohum
Teyze kulübenin iyice sıcak olması için şömineye bir
sepet daha odun attı. Birdenbire aklına köpeğin aç
olabileceği geldi. “Hey, muhterem, ne yemek
istersin?” diye sorduysa da bir sokak köpeği yemek
kelimesinin anlamını nereden bilsindi? Tohum Teyze
de ilk aklına eseni yaptı. 

Mutfağa gidip bir tencere mısır patlattı, üzerine
biraz da karabiber ekleyip televizyondan çizgi film
kanalını açtı. Bazen haberlerde büyülenmiş gibi çizgi
film izleyen köpekler görüyordu. Kim bilir, belki bu
hayvan da onlardan bir tanesiydi.
 Köpek başrolünde üç turuncu dinozor olan çizgi
filmden pek etkilenmese de patlamış mısır hoşuna
gitmişti. Tohum Teyze’nin uzun, kemikli
parmaklarıyla ona doğru uzattığı mısır tanelerini her
bitirdiğinde bir daha vermesi için ihtiyara bakıp
kuyruk sallıyordu.
 Günler, haftalar, aylar geçti. Tohum Teyze karlı bir
kış sabahı balkondaki sehpada bulduğu o çikolata
rengi köpeğin ismini Sehpa koydu. Sehpa patlamış
mısıra, fön makinesine ve dinozorlu olmasa da
gergedanlı çizgi filmlere bayılıyordu. Bazen Tohum
Teyzeyle dışarı çıkıyor, kuşları yemliyor, eşekleri
selamlıyor ve dağlara haykırıyorlardı. İkisi de birlikte
olmaktan çok mutlu gibi görünüyordu.
 Her sabah Tohum Teyze’nin içi kıpırdıyordu. Kalkıp
geceliğini bile çıkarmadan değneğiyle samba yapar
olmuştu. Nihayet yalnızlığı göğe karışmıştı, belki de
bir bulutun su damlacığı olacaktı. Ve yağmur olup
gökyüzüne inecek, kahverengi toprağın arasında
kaybolacaktı. Nihayet! 



 Zamanımızdan 4500 yıl önce Eski Mısır çok zengin
bir ülkeydi. Mısır’ı çok güçlü bir kral yönetiyordu ve
bu krala Firavun deniyordu. Günlerden bir gün
Firavun Ramses’in eşi Kraliçe Nefertari ölümcül bir
hastalığa yakalandı. Firavun Ramses eşine bir
piramit yaptıracaktı ve işçilerine “Eşim yakında
ölecek, ona en kısa zamanda büyük bir piramit
yapın,” dedi. Hikâyenin devamını Kumtaşı Kisy
Ailesi’nin oğlundan dinleyelim. 
 Merhaba ben Kisy Ailesi’nin oğlu Taşi. Biz taşların
bulunduğu meydanda, tüm taşlar ağlıyor ve telaşla
konuşuyordu. Kraliçenin öleceğini işte ben de o
zaman öğrendim ve ağlamaya başladım. Çünkü
kraliçemiz çok iyi kalpli ve merhametli biriydi. Biz
taşların ağırlığı yaklaşık iki buçuk tondur. İşçilerin
işi oldukça zordu, zamanları azdı bu yüzden hemen
çalışmaya başladılar. Bizleri kilometrelerce itmek
zorundalardı. Bu çok zaman aldı ve nihayet
piramidin son taşlarından birini yani beni
yerleştirdiler. Ailem piramitte benden çok uzakta
kalmışlardı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hayatımın
geri kalanını onlardan uzakta geçiremezdim.
Piramitlerde tüm taşlar aileleri ile birlikte kalırdı.
Ben ise tek başıma kalmıştım. Çok korkuyordum.
 Kraliçe Nefertari maalesef ölmüştü ve onun için
yapılan piramit tamamlanmadan bir gün önce,
yardım istemek için son şansımdı. Düşündüm ve
aklıma mükemmel bir fikir geldi. Hiyerogliften
yararlanacaktım. Hiyeroglif, Mısır’da herkesin bildiği
resimli bir yazı sistemidir, tüm işçiler okuyabilir. 

Ama aniden korktum, nasıl hiyeroglifi kazıyacaktım?
İşte bunu hesaba katmamıştım. O anda işçiler
yanıma yeni bir taş yerleştirdiler. O taştan yardım
istemekten başka çarem
kalmadı.
-Pardon bakar mısınız?
-Buyurun ne istediniz?
-Şey ben aslında Kisy Ailesi’ndenim, yani işçiler beni
yanlış yere yerleştirdiler ve sonsuza kadar burada
kalacağım sanırım.
-Hım… Hiyeroglif çizmeyi biliyor musun? 
-Evet ama nasıl çizeceğim?
-Bana sürtünebilirsin.
 Aslında “Hiyeroglif biliyor musun,” diye sorması beni
şaşırttı çünkü Mısır’da yaşama kurallarımızın 17.
maddesinde “Mısır’da yaşayan herkes hiyeroglif
bilmelidir,” yazmaktadır.
 Yanımdakine sürtünmeye başladım, sürtündüm
sürtündüm… Uzun uğraşlar sonucunda başardım.
Şimdi sırada beklemek vardı.
 Sabahın ilk ışıklarıydı. Yanıma bir işçi geldi ve
üzerimde yazan hiyeroglifi gördü. Çok
heyecanlandım ve kıpırdamaya başladım. İşçi
piramidin içinden çıktı ve beş işçi çağırdı. Beni alıp
sürüklemeye başladılar. Bu sırada bana yardım eden
taşa bağırdım:
-TEŞEKKÜR EDERİM SEN YARDIM ETMESEN
OLMAZDI!

BİR KURTULUŞBİR KURTULUŞ
HİKÂYESİHİKÂYESİ Yazar: Aslım Ada Gümüşkaşık (8 Yaşında)

Ed�tör: Muhammed Furkan Şen (12 Yaşında)
Ç�zer: Ayşe Hümeyra Polat (8 Yaşında)



   Merhaba, ben Fer�k. Fekorut ülkes�n�n pad�şahının
oğluyum. B�r gün sarayda gez�yordum. Bu sarayda en
sevd�ğ�m şey görevl�ler�n çalışma sesler�yd�. Babamın baş
vez�r� odamın kapısını çalmış. Ama ben duymamışım.
B�rkaç kez daha çalınca en son bağırmış:
    -Fer�k, neredes�n?!

-Gel�yoruum!
İlk önce neden odadan çıkmayıp da kor�dordan geld�ğ�m�

anlayamadı. Sonra gez�n�rken geld�ğ�m� anlayınca
gülümsed�. Ona neden geld�ğ�n� sorunca anlattı.

- Pad�şahımız akşam saat altıda hep�m�z� salonda
bekl�yor. B�ze b�r masal anlatacakmış.
   N�hayet akşam saat altı oldu da ben de sarayın salonuna
g�tt�m. Babam masal anlatacağı �ç�n hep�m�z� �y� karşılar
d�ye düşünmüştüm ama salona g�tt�ğ�m�zde babamı
ağlarken bulduk. Ona neden ağladığını sorunca her şey�
masalda öğreneceğ�m�z� söyled�. Herkes salona
toplandıktan sonra G�zlenm�ş Hayat d�yerek başladı
babam. 

- B�r zamanlar Fekorut adlı b�r ülke varmış. Bu ülkedek�
�nsanlar o kadar hızlıymış k�… B�r günde yapılacak �ş� y�rm�
dak�kada b�t�r�rlerm�ş. O yüzden tr�lyonlarca farklı �ş
türetm�şler. Hatta bu ülkedek�ler farklı b�r d�lde
konuşuyorlarmış. Fakat bu ülken�n çok kötü b�r pad�şahı
varmış adı da Merfum’muş. Merfum b�r gün �ç�nden, "Yahu
sank� bu ülken�n �nsanlarının yarısı geçm�şte yarısı, bu
zamanda yaşasa ne olur sank�? Hep�m�z d�ğer ülkeler g�b�
yavaş olsak... Dünya patlayacak değ�l ya! İnsanlığın
yarısını geçm�şe gönderey�m," dem�ş. Öyle de yapmış.
G�zl�ce b�r zaman mak�nes� tasarlamış ve ülke �nsanlığının
yarısını uykusundayken zaman mak�nes�ne tıkıştırıp
geçm�şe gönderm�ş.

   Babam b�ze bu h�kâyen�n gerçek olduğunu söyled�. İlk
başta �nanamadık ama bazı a�le b�reyler�m�z�n olmadığını
fark ed�nce kafamıza dank ett�. Babam da anlatmaya
devam ett�.

-İşte geçm�şte yaşayanlar b�z�z, gelecekte yaşayanlar �se
görülmeyen �nsanlar. Hep�n�z sarayın halılarını toplayıp
salona get�r�n, hatta salonun halısını b�le toplayın.
Halıların altından altın çıkacak. Sonra onları da bana
get�r�n.
    Babamın ded�kler�n� yaptık. Babam bütün altınları havaya
fırlattı ve altınlar bambaşka şeylere dönüştü. Bana
b�n�leb�lecek yeş�l b�r tavuk, �k� büyük c�vc�v ve kılıç verd� ve
şöyle ded�:

-Ş�md� Merfum’u bulmaya g�d�yoruz. Ardından zaman
mak�nes�ne b�n�p kend� zamanımıza döneceğ�z, o zaman
her şey düzelecek. 

-İy� de baba bu bembeyaz ve muhteşem saraydan vaz mı
geçeceğ�z? G�tt�ğ�m�z zaman ya saraya b�r şey olursa...

- Meraklanmayın, g�tt�ğ�m�zde sarayı b�r müze olarak
bulacağız ama b�z�m �ç�n tekrar düzenleyecekler.
   Hemen yola çıktık, çok yorulduk, çok zaman aldı ama
sonunda ıssız b�r yerde Merfum’u bulduk. B�z� gördüğünde
korkuyla kaçmaya başladı başlamasınada ben tavuğuma
atlayıp onu yakaladım. Babam Merfum’u z�ndana attırdı.
Zaman mak�nes� de evde g�zl� b�r bölmedeyd�. Bunları
ülkedek� herkese b�ld�rd�k ve zaman mak�nes�ne tekrar
tıkışarak zamanımıza döndük. 
   B�z� �lk karşılayan annem oldu ve sarayımıza götürdü.
Saray babamın ded�ğ� g�b� müzeyd� ve babamın ded�ğ� g�b�
sarayı b�z�m �ç�n düzenleym�şlerd�. Babam tahtını annemle
paylaştı ve hayatımız boyunca mutlu mesut yaşadık.
  B�z erd�k muradımıza, s�z çıkın kerevet�ne…

G�zlenm�ş Hayat

Y A Z A R :  Z E Y N E P  T R A B Z O N  ( 8  Y A Ş I N D A )
E D İ T Ö R :  M U H A M M E D  F U R K A N  Ş E N  ( 1 2  Y A Ş I N D A )  
Ç İ Z E R :  Z Ü L A L  K O C A A Ğ A   ( 1 0  Y A Ş I N D A )   



 Sevgili Dergi Mudita okurları, sizler için Dergi 
Mudita’ya çizer yetiştirmek ve kitap 
resimlemekle ilgilenen Zeynep Begüm Şen ile 
röportaj yaptım.

Salih: İlk çiziminizi ne zaman yaptınız? 
Zeynep Begüm Şen: İlk çizimimi muhtemelen 
kalemi tutmaya başlar başlamaz yaptım. 
Kendimi bildim bileli çiziyorum çünkü. 

Salih: Kitap resimlemeye ne zaman ve nasıl 
başladınız? 
Zeynep Begüm Şen: Kendimi bildim bileli 
çizmeme rağmen resim değil illüstrasyon 
tarzında çizmeyi sevdiğim için yaptığım çizimler 
işe yaramaz sanıyordum. Meğerse benim 
tarzımın ait olduğu bir yer de varmış. İki yıl önce 
gördüğüm bir “Çocuk Kitabı Resimleme Atölyesi” 
ilanı ile fark ettim bunu. Atölyeden hemen sonra 
ben de bu işe 
atıldım. 

Salih: Şu ana kadar kaç kitap resimlediniz? 
Zeynep Begüm Şen: Şu ana kadar 6 hikâye, 1 
etkinlik kitabı resimledim. Şu an üzerinde 
çalışmakta olduğum kitaplar da var. Onlar da 
yolda inşallah. 

Salih: En sevdiğiniz çiziminiz hangisi? Bu 
çiziminizi ne zaman yaptınız? 
Zeynep Begüm Şen: En sevdiğim çizimim her 
zaman en son çizimim. Çünkü her bir çizimde 
yeni şeyler öğreniyorum, keşfediyorum, tecrübe 
ediyorum. Her çizimimde bir öncekine göre 
daha çok şey biliyor oluyorum. Benim için derin 
anlamlara sahip çizimlerim var tabii ki ama en 
sevdiğim en beğendiğim diyemem onlar için. 

Salih: Çizerliğin yanında bir meslek yapıyor 
musunuz? 
Zeynep Begüm Şen: Ben tam zamanlı çizerlik 
yapıyorum. Aynı zamanda Rebi Akademi’de 
çocuklara çizerlik eğitimi veriyorum. Ama bu da 
bana çizerliğin bir parçası gibi geliyor zaten, 
açıkçası çok da ek olarak görmüyorum bunu. 

Salih: Çizer olmasaydınız ne olurdunuz? 
Zeynep Begüm Şen: Çizer olmasaydım 
restoratör/konservatör olurdum. Çizerlikten 
önce yaptığım iş buydu. O işi de seviyorum. 
Ama çizerlik kadar ruhumu doyurmuyor. 

Salih: Kendinize örnek aldığınız bir sanatçı var 
mı? 
Zeynep Begüm Şen: Kendime örnek aldığım çok 
sanatçı var. Kitaplarını alıp biriktirdiğim, 
çizimlerini dikkatle incelediğim yabancı 
sanatçılar çok fazla. Bunların hepsini saymam 
imkânsız ancak Günther Jakobs’u çok 
seviyorum özellikle boyama tarzını. Onun 
haricinde samimi çizer dostlarım var kendime 
örnek aldığım ve çok şey öğrendiğim. Bunların 
başında Gökhan Özdemir, Hümeyra Yorgancı, 
Merve Özcan ve Cahide Sena Bilgener geliyor. 
İnsanın beraber vakit geçirince kendine bir 
şeyler katabildiği dostlarının olması çok güzel. 

Pamuk SekerPamuk Seker
Gibi Bir Cizer:Gibi Bir Cizer:
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ZEYNEP BEGÜM ŞENZEYNEP BEGÜM ŞEN
Röportaj: Salih Doygun (9 Yaşında)

Editör: Bilge Özsoy (17 Yaşında)



Salih: Kitap resimlerken nasıl bir duygu 
hissediyorsunuz? 
Zeynep Begüm Şen: Resimlediğim kitaba göre 
değişir. Ben çizimde duyguya çok önem veren 
biriyim. Eğer resimlediğim kitabın yoğun bir 
duygusu varsa ben de o duyguya girip ona göre 
resimliyorum. Renklerimi, çizgilerimi ona göre 
belirliyorum. Kitabı resimlerken bana da sirayet 
ediyor bu duygu tabii ki. Kitaptaki karakterle 
uzunca bir süre vakit geçirip onu tüm detayları, 
duyguları, kusurları ile birlikte tasarladığım için 
hâliyle onunla beraber ben de gülüp ağlıyorum. 
En sonunda kitabı bitirip teslim ederken de 
yavrusunu üniversiteye şehir dışına gönderen 
anneler gibi bir hüzün yaşıyorum. Çünkü her 
kitap, benim bir nevi ellerimde boş sayfalara 
ilmek ilmek işleyerek duygularımdan ruhumdan 
katarak besleyip büyüttüğüm çocuğummuş gibi 
hissediyorum.

Salih: Çocukken takip ettiğiniz bir dergi var 
mıydı? 
Zeynep Begüm Şen: Özellikle takip ettiğim bir 
dergi yoktu. Tabii ailemin aldığı, eve gelen, 
okuduğum dergiler vardı. Hayal meyal takip 
ettiğim karikatür serilerini hatırlıyorum. Ama 
isimleri aklımda değil. Bilim Çocuk dergisini çok 
sevdiğimi hatırlıyorum sadece. 

Salih: Çocukken çok sevdiğiniz bir çizer var 
mıydı? 
Zeynep Begüm Şen: Benim çocukluğumda böyle 
resimli kitaplarım yoktu. Sosyal medya da 
olmadığı için hâliyle bildiğim bir çizer de yoktu. 

Salih: “Çizgili Çoraplı Kız” kitabının çizimlerini 
çok beğendim. Bu kitabı hazırlarken nelerden
ilham aldınız? 
Zeynep Begüm Şen: Teşekkür ederim. Kitabı 
hazırlarken kendimden ilham aldım diyebilirim. 
Ben de eskiden o kitaptaki karakter gibi bir 
dışlanmaya maruz kalmıştım. Çok kolay empati
kurabildiğim bir karakterdi. Onun haricinde her 
resmimde olduğu gibi sevdiklerimden, müzikten, 
doğadan ilham aldım. 

Salih: “Çizgili Çoraplı Kız” kitabının hikâyesinde 
karakter ile ilgili neredeyse hiç bilgi 
verilmemiş. Siz karakteri tasarlarken nelerden 
yararlandınız? İlham aldığınız bir şey oldu mu? 
Yazarla beraber mi karar verdiniz? 
Zeynep Begüm Şen: Karakterin özelliklerinin dış 
görünüşüne yansımasına dikkat ederek 
tasarladım. Sevimli ama biraz da aykırı bir tip 
gibi gözüksün istedim. Birkaç farklı tasarım 
yaptım ve içlerinden yazar ile birlikte seçtik. 

Salih: Resimlediğiniz kitapların en çok 
hangisini beğeniyorsunuz? 
Zeynep Begüm Şen: “Çizgili Çoraplı Kız” kitabımı 
beğeniyorum. Benim tarzımı en çok yansıtan 
kitap o. 

Salih: Dergimizin ikinci sayısında yer alan 
“Hayat Kolay Mı Sandın?” şiirini neyden ilham 
alarak yazdınız? Başka şiirleriniz var mı? 
Zeynep Begüm Şen: Ben öğretmen çocuğuyum. 
Çok tatlı ama pek disiplinli bir babam var. O 
şiirimde babamdan ilham aldım diyebilirim. 
Çünkü babam bana her pes etmeye yazdığımda,
sıkıldığımda, çalışmak istemediğimde, 
ödevlerimi yapmadığımda vs. o şiirimde 
yazdığım hayatın gerçeklerini hatırlatırdı. 
Sanırım babamdan etkilenerek yazdığım bir şiir 
olsa gerek. Yoksa 10 yaşındaki bir çocuk neden 
bunları kendine dert edinsin? Çocukluğumda
yazdığım bir sürü şiirlerim var. Çok duygulu bir 
çocuktum. Her şeye şiir yazardım. Küçük yaşta 
öyle şiirler yazmam da çevremin dikkatini 
çekiyor ve bana kendileri için de şiir yazdırmak 
istiyorlardı. Ben de bir süre sonra bu durumdan 
bunalıp şiiri bıraktım. 

Salih: Tuğba Coşkuner’in en sevdiğiniz kitabı 
hangisi? 
Zeynep Begüm Şen: Onun tüm kitaplarını çok 
seviyorum. Beni kendine hayran bırakan bir 
hayal gücü var. En sevdiğim ise “Sen Yokken 
Neler Neler Oldu?” kitabı. İncelemeye 
doyamıyorum. 



Salih: Dergi Mudita çizerlerine neler tavsiye 
edersiniz? 
Zeynep Begüm Şen: Çoğu alanda olduğu gibi 
çizerlikte de öğrenmenin, gelişmenin sonu yok. 
Bunun bilinciyle pes etmeden, kendilerini dünkü 
halleri hariç kimseyle karşılaştırmadan 
çalışmaya, denemeye devam etsinler. Biri sizden 
daha iyi çiziyorsa daha çok çalıştığı içindir. 
Yetenek sizi tek başına hedef noktasına 
vardırmaz. O yolu yürümeniz gerek. Biraz daha 
sabırlı ve azimli olduğunuzda neler 
başarabileceğinizi göreceksiniz. Ben de her 
zaman yanınızdayım elimden geldiğince hep 
yardım edeceğim. 

Salih: Son olarak söylemek istediğiniz bir şey 
var mı? 
Zeynep Begüm Şen: Bu güzel röportaj ile kendimi 
ifade etme fırsatı tanıdığın için çok teşekkür 
ederim Salih’ciğim. Dergi Mudita’yı ve ekibini çok 
seviyorum. Sizlerle beraber çalışmak yapmaktan 
en çok keyif aldığım bir iş. Ve bence bu 
samimiyetimiz dergiye de yansıyor. Hazırlık 
süreci çok yoğun geçiyor ama hiç sıkılmıyoruz. 
Bolca kahkaha eşliğinde hazırlanıyor dergimiz. 
Umarım okuyan, inceleyen her çocuğa da ilham 
olur.



U ç u k  K a ç ı k  H a y a l l e r
F o t o ğ r a f ç ı s ı

Bir bahar günüydü. Her zaman olduğu gibi yine
okuldan çıkmış eve doğru yürüyordum. Yolda onu
gördüm, bana doğru geliyordu. Ne olduğunu
anlamamıştım. Birden karşımda belirip bana doğru
gelen bu mavi canlı da neydi şimdi? Sonra boynundaki
fotoğraf makinesini fark ettim. Gözlerime
inanamıyorum, bu hep karşılaşmak istediğim “uçuk
kaçık hayaller fotoğrafçısı” idi. Onu bizim
köyümüzdeki bütün çocuklar tanıyor. O bir efsane
ama ben onu bir gün göreceğimi biliyordum. Yanıma
hemen gelmesi için adımlarımı hızlandırdım. Onu
yakından görmek için sabırsızlanıyordum. Yanıma
gelince fotoğraf makinesini eline aldı. Aklımdan uçuk
kaçık bir fikir geçiyordu galiba. Hemen durup poz
verdim. Ne yaptığımı anlamamıştı:

- Sen… Iıı… Beni nereden tanıyorsun?
- Siz bizim köyün en meşhur efsanesisiniz. Daha

doğrusu çocuklar arasında.
Onu eve davet ettim. Bana büyük bir zevkle

geleceğini, zaten çektiği fotoğrafları paylaşacak birini
aradığını söyledi. Heyecandan uçuyordum. Aaa, hatta
kanatlarım bile çıkmış. Biraz sakinleştim ve kendime
geldim. Birlikte eve doğru yola çıktık. Eve giderken
yolda karşılaştığımız herkesten kaçıyordu.
Fotoğrafçının yaptıklarına hayran olmuştum,
görünmez oluyor hatta ışınlanıyordu. Nasıl yaptığını
anlamaya fırsat kalmadan eve vardık. 

   Y olda yürürken bir fırsat denk getirip ona çektiği
fotoğrafları nerede biriktirdiğini sordum. Bana
yanında taşıdığı bilgisayara kaydettiğini, hatta onlarla
film yaptığını söyledi. Derken eve vardık. Sırada işin
en zor kısmı vardı. Ona evde annem ve babama
görünmemesi gerektiğini ama Yaşar’a yani kardeşime
görünebileceğini söyledim. Sonra Yaşar’ın tüm gizli
kapaklı işlerimi anneme ilettiğini hatırladım ve ona da
görünmemeye karar verdik. Eve varınca hemen salona
girdik. O bilgisayarını çıkarırken ben de mutfaktan
yiyecek bir şeyler getirdim. Kek kokusu her yeri
sarmıştı. Şimdiye kadar çektiği tüm uçuk kaçık
fikirleri oturup izlemeye başladık. 
   Neler yoktu ki resimlerde… Hilal şeklindeki aya at
gibi binmiş bir çocuk, kuyruklu yıldızın kuyruğuna
takılıp uçurtma gibi dünyanın etrafında dolaşan
tonton yanaklı ufacık büyükanne, güneşte mumu
tutuşturmaya çalışan annem... Neee! O annem miydi
gerçekten? Ufak bir şok geçirdim. Demek onun da
uçuk kaçık hayalleri vardı. Acaba o da fotoğrafçıyı
görmüş müydü? Ne de olsa o, sadece onu görmek
isteyenlerin fotoğrafçısıydı. Belki de bir gün sizi de
çeker, kim bilir?

Yazar: Nah�de Rana Can (9,5 Yaşında)    
 Ed�tör: Zehra Şaylı (8 Yaşında)  

Ç�zer: Sare Zehra Ünal (8.5 yaşında) 



Karıncalı Sabunlar
Bir gün kendimi sabunların kokulu dünyasında 

 kaybedip güzel kokulu sabunlar yaparken buldum.
Başladım başka sabunlar yapmaya. Bir sürü sabun
yaptım. Çok güzel kokuyorlardı. Çörek otlu sabunlar,
keçi sütlü sabunlar… Daha neler neler. Sabunları
kuruması için kalıplarına koydum. 
   Birkaç gün sonra sabunlar kalıplarından çıkmak için
sabırsızlanıyordu. Sabunları tam kalıptan çıkaracaktım
ki… Sabunda delikler olduğunu fark ettim. Bir süre
sonra o deliklerden karınca ailesi çıktı. Şaşkınlıktan
ağzım bir karış açık kaldı. Karıncaların neden sabuna
girdiklerini sormaya karar verdim. Ve karıncaların
reisine sordum:

-Ey karınca kardeş! Neden sabunlarıma girip bütün
emeğimi mahvettiniz? 
Karınca: 

-Şey… Biz uzun zamandır yıkanmamıştık da…
Sabunları görünce yıkanalım dedik. Lütfen bizi affet.
   Ben de onları affettim. Karıncalar uzun zamandır bir
şey yememiş gibiydiler. Bir deri bir kemik kalmışlardı.
Onlara pasta, börek, kek ve çay ikram ettim. Hepsini
bitirdiler. Akşam olduğunda evlerine dönmek istediler.
Ben de onlar gidince yeni sabunlar yapmaya başladım.
Sabah uyandığımda bir de ne göreyim… Sabunlar yine
delik deşikti.

 Bu işten artık bıkmaya başlamıştım. Çünkü
karıncalar sabunlarımı mahvediyordu. Bende
sabun olduğunu duyan karıncalar sabunlara
dadanıyordu. Kutuplardan bile karınca gelmişti.
Artık para kazanamaz olmuştum. Karıncalarla
anlaşma yapmaya karar verdim. Ben onlara her
hafta bir kalıp sabun yapacak, onlar da benim
sabunlarıma dadanmayı bırakacaklardı. Sonunda
işler yoluna girmişti. 
  Birkaç gün sonra delikli sabunların daha çok alıcı
çekebileceğini düşündüm. Ve bir fabrika kurdum.
Bu fabrikada hiç makine yoktu. Sadece karıncalarla
çalışıyordu. Biz sabunları yapıyor, karıncalar
sabunları deliyor, sonra da pazarda satıyorduk.
Tahmin ettiğim gibi delikli sabunlar çok alıcı
çekmişti. Kısa sürede zengin olmuştum. Karıncalara
ne kadar maaş istediklerini sorduğumda ise maaş
istemediklerini, onlara kalacak yer ve yemek
vermemin yeterli olacağını söylediler. 
   İnsanlar delikli sabunu çok sevmişti. Kısa sürede
delikli sabun artık bir marka olmuştu. Dünyanın
farklı yerlerinden insanlar delikli sabun almak için
geliyordu. Çok mutluydum. Ben tonlarca sabun
yapmaktan yorulmuştum ama karıncalar banyo
yapmaktan yorulmamıştı.

Yazar: Kerem Sa d Tek�z (11 Yaşında) 

Ed�tör: H
at�ce Ebrar Yavuz (14 Yaşında)

Ç�zer: M
el ke Kılavuz (10 Yaşında)

 



Çocuklar İçin 
İnsanlığı Anlama

Rehberi
Yen� K�tap

9 yaş ve üzer�



 Nim’de her gün birbirinin aynısıydı. Hiçbir şey
değişmezdi burada. Bakkalların her sabah rafa
dizdiği günlük gazetelerin manşetleri,
fırıncıların fırına sürdükleri simitlere
buladıkları susamın biraz daha iri taneli ve
poğaçalardaki çörekotunun da azıcık seyrek
olması, ilkokul öğretmeninin yeni bir pardösü
alması (en son aldığı çamur rengi ve kiremit
kokuluydu) ya da sokak kedilerinin berbere
tüylerini kestirmesi dışında. Ne bir konser ne
bir tiyatro ne de bir fuar. Nim tarihindeki tek
büyük değişiklik; şehrin tonton belediye
başkanının geçen hafta emekliye ayrılması
olmuştu aslında. Şöyle demişti başkan son
konuşmasında, “Kırk yıl boyunca değerli Nim
halkına yeterince iyi hizmette bulunup bulu-
namadığımdan tam emin olamasam da
buruşuk yaşlı bedenimin emin olduğu tek bir
şey var: Göçüme dek iyi bir tatile kesinlikle
ihtiyacım olduğu! Kendinize iyi bakın
dostlarım. Belki birkaç yıl sonra ‘bir zamanlar
Nim’in tonton bir belediye başkanı vardı’
dersiniz. Umarım ki sizler hizmetimin iyi bir
hizmet olduğu düşüncesindesinizdir!”
 Sonra da her zaman mürekkep kokan büyük,
siyah makam arabasına atlayıp gözden
kaybolmuştu. Bu, sıradanlığa alışmış Nim halkı
için büyük bir değişiklikti. Ancak şunu da
söylemek gerekir ki yeni gelecek belediye
başkanı oldukça sıra dışı projesini yürürlüğe
koyduktan sonra bu küçük değişikliğin onlar
adına sıradanlıktan hiçbir farkı kalma-
yabilirdi. Aslına bakarsanız değişikliklerin
amacı hayatınızda birden fazla şeyi
değiştirmektir. Yeni başkan nasıl biriydi? Nim’i
değiştirecek miydi? Yeni Nim, eski başkanın
yönettiği Nim’e benzeyecek miydi? 

Şehri daha büyük bir refaha mı taşıyacaktı
yoksa sefalete mi sürükleyecekti? Sorulara
bulunacak cevaplar, esasında ayrı ayrı bir sürü
değişiklik demekti.
 Ertesi gün yeni belediye başkanı konvoy
hâlinde bir araba sürüsünün en başındaki
devasa siyah arabasından inip hiçbir şey
olmamışçasına belediye binasına yürümeye
koyulduğunda, Nim halkı eski başkanla
aralarındaki tek benzerliğin büyük ve siyah
makam arabaları olduğunu düşünmüştü.
Birbirlerine o kadar uzaktılar ki.
 Yeni başkan bambular kadar cılız ve bir o
kadar da uzun boyluydu. Eski başkansa kısa ve
tombul. Daima büyükannesinin cenazesine
gidiyormuşçasına simsiyah takımlar giyiyor ve
sapsarı kısa saçlarını her sabah bir ineğe
yalatıyormuşçasına jöleleyip kafasına
yapıştırıyordu. Oysa eski başkan her gün farklı
renkler giyerdi. Duygu durumuna göre bazen
kırmızı, gök mavisi ya da ördek yeşili.
Saçlarıysa hafif dalgalı ve bembeyazdı,
hindistan cevizi şampuanı kullandığını herkes
bilirdi çünkü yanına yaklaşan kim varsa bu
kokuyu iliklerine kadar hissederdi. Hiç bıyığı ya
da sakalı olmamıştı. Yeni başkan saçları kadar
sarı ama upuzun burma bıyıklarıyla eski
zamanların komedi dizilerinden fırlamış
gibiydi. Simsiyah giyimli vücudu ve tepesindeki
sapsarı kafasıyla yeni başkan tam bir sokak
lambasına benziyordu. 
 Böyle garip görünümlü olmasına rağmen gece
herkes uykudayken belediye binasından çıkıp
arabayla eve gitmek dışında hiç dışarı
çıkmadığından, görüntüsü Nimlilerin aklından
kolayca silinecek gibiydi. 

FESLEĞENLER, BİBERİYELERFESLEĞENLER, BİBERİYELER  
VE PİNEKLEYİCİLERVE PİNEKLEYİCİLER Yazar: Zeynep Şen (12 Yaşında)

Editör: Ahmet Ömer Oruç (11 Yaşında)



Hiçbir yerde bir posteri yoktu, geldiğinden beri
hiçbir konuşma ya da ziyaret yapmamıştı.
Neyse ki Nim halkı değişik bir şeyler görmeye
hiç meraklı değillerdi de bu durumu
önemsemiyorlardı. Zaten belediye başkanının
yeni çıkaracağı müthiş derecede sıra dışı yasası
yürürlüğe girdikten sonra Nimlilerin belediye
başkanının görüntüsünü merak etmekten çok
daha önemli işleri çıkacaktı sanki. 
 Yeni belediye başkanı göreve başladıktan
birkaç ay sonra, bir sabah tuhaf derecede
neşeli takım elbiseli adamlar evlerin kapısını
çalıp içeriye büyük, beyaz ve laboratuvar kokan
bir robot bıraktılar. Bu robotları insanlara
“Büyük Beyazlar” olarak tanıtıyorlardı ve
belediye başkanı her evde en az bir tane Büyük
Beyaz’ın olması gerektiğini emretmişti.
Değişikliklerden ırak Nimliler bu zarif (!)
hediyenin amacını sorgularken, neşeli takım
elbiseliler ortada hiç de eğlenceli bir şey
olmamasına rağmen (elbette insanlar bunun
eğlenceli olmadığını daha sonra
anlayacaklardı) müthiş bir neşeyle şöyle
demişlerdi: “Yeni belediye başkanımız, Nim
halkının bundan böyle herhangi bir sorumluluk
üstlenmemesini yasal bir zorunluluk hâline
getirdi!” Ah, bu insanlar korkunç şeyleri
anlatırken cümlelerini süslemekte harikalar,
değil mi?
 Konuşma, “Herkes istediğini yapabilir.
Uyumak, televizyon izlemek, yemek yemek...”
diye devam etti. “İşyerleri ve okullar kapatıldı,
artık öğrendikleriniz ve yaptığınız hizmetler
hiçbir işe yaramayacak çünkü onları test
edecek ya da parayla bedelini ödeyecek
sınavların ve mesleklerin hepsi kaldırıldı. Her
aileye aylık maaş teminatı sağlanacağından
çalışmanıza ya da çocuklarınızı okutmanıza da
gerek yok...”
 Elbette, önceleri böyle bir hayat herkesi
cezbetmişti. Kimsenin işe gitmek için erken
kalkmasına gerek yoktu, okula gitmek
istemeyen çocukları çeke sürükleye her
açıldığında çatala dişinizi sürtüyormuşsunuz
gibi gıcırdayan şu okul kapılarının önüne
bırakmalarına da. 

Yemek yapmayı, çamaşır asmayı, bulaşık
yıkamayı, sınavlara hazırlanmayı ya da para
kazanmak için yırtınmayı da “Eskiden insanlar
şöyle böyle yapardı,” denecek kadar rafa
kaldırabilirlerdi. Vay canına, ne kadar da
özgürce bir hayattı bu!
 Kısa zamanda Nim’in her tarafı istediği şeyleri
yapmaktan başka bir şey yapmayan insanlarla
doldu. Gün boyu sosyete dizileri izleyen,
kıtlıktan çıkmışçasına tıkınıp duran, video
oyunlarının içinde kaybolan, saatlerce uyuyan
ya da yapmak istediği hiçbir şey bulamayıp boş
boş oturan bir sürü insan. Yapılması gereken
her şeyi belediyenin bütün evlere bir tane
bıraktığı şu “Büyük Beyazlar” hiç
mızmızlanmadan teker teker yapıyordu. En
tuhafı da insanlar bir şeyler yapmak için ayağa
kalktıklarında bu robotların yanlarında
bitivermesi ve “Keyfinize bakın, yapılması
gereken her şey Büyük Beyaz tarafından
halledilecek!” diye cevap verip insanları
yerlerine oturtmasıydı. Eh, kim yapacak hiçbir
şey yoksa bir şeyler yapabilirdi ki? En azından
mesleklerinden başka bir hobileri olmayan Nim
halkı için durum böyleydi. Herkes mesleğini
seve seve yapardı, postacılar, çiçekçiler,
pastacılar, öğretmenler, tamirciler. Eve
geldiklerinde de öyle yorgun olurlardı ki
kimsenin bir hobi yapacak mecali olmazdı. 
 Ülkedeki bütün kitaplar imha edilmişti.
Defterler, kalemler, haritalar gibi insanların bir
şeyler öğrenmesini sağlayacak her şey de öyle.
Belediye, bunun açıklaması olarak insanların
öğrenmeye ihtiyaçları olmadığını, öğrenmenin
onlara sağlayacağı “her şeyi” robotların zaten
yaptığını ileri sürmüştü. Bundan dolayı da
kitap defter gibi “ıvır zıvırların” evlerde yer
kaplamak yerine ortadan kaldırılması
gerektiğini savunmuşlardı. Ne tuhaftır ki
“Kendimizi geliştirmemiz için öğrenmeye
ihtiyacımız var!” diyen herkesin sesi görünmez
bir ses emiciyle bastırılmıştı sanki. 
 Şimdi, yeni belediye başkanının neden
sorumlulukları yasakladığının ve öğrenmeyi
gereksiz olarak gösterdiğinin altında yatan
sebeplere bakalım: 



Şunu bilmelisiniz ki hiçbir şey yapmayan, aynı
zamanda hiçbir beceriye ve ilme sahip olmayan
bir toplumu yönetmek; aktif, bir şeyler
yapmasını bilen ve ilmî bir toplumu
yönetmekten çok çok daha kolaydır. İnsanlar
yaptığınız şeylerin amacını anlayamazlar,
anlasalar bile bu eyleme karşı çıkacak hiçbir
güç yoktur ellerinde. Sözgelimi, birileri
böylesine bir toplumun karşısına çıkıp “Bundan
sonra domates yemeyi yasaklıyorum,” dese,
kimsecikler “Biz niye domates yiyemiyoruz?”
diye sormaz. Sorsalar dahi buna karşı
koyamazlar. Zaten niye karşı koysunlar ki?
Birileri onlara domates yememelerini
söylemişse, yemezler olur biter. Eh, böyle bir
kafa yapısını da ancak cahillerde ve
tembellerde bulabilirsiniz. Hem direnmeye
üşenirler hem de direnemeyecek kadar bilgisiz
ve beceriksizlerdir.
 Yeni belediye başkanı da tembel ve cahil bir
toplumun nefes alıp verdiği bir coğrafyayı
yönetmenin çok daha kolay olduğunun farkına
varacak kadar kurnaz çıkmıştı anlaşılan.

***

 Nim’in güney sınırında, üzeri üç insandan daha
uzun ağaçlar ve bir insandan aşağı olmayacak
çalılarla örtülü ücra bir tepe vardı.
Sonbaharları bir bulutun içindeymişçesine
yağmur kokardı, üveyik ve sincapların
bıcırdayışları Nim’in sunturlu şehir
gürültüsünü kolayca bastırabilirdi ve ağaçlarla
bezeli oluşundan, uzaklardan bakan hiç kimse
tepeyi fark edemezdi. Zirvede tepedeki bütün o
öteki ağaçları geride bırakacak kadar devasa
bir ladin boy gösterirdi, işin tuhafı da ladinin
hemen altında yemyeşil çimenlerle kaplı
şipşirin bir çayırın uzanmasıydı. Vahşi ormanı
geçtikten sonra ayaklarınızın altında uzanacak
kır çiçeği kokulu bir çayır. Bu, tıpkı
hayalinizdeki çiftliği satın almak için zar zor
para biriktirirken hiçbir zaman yeterince
paranız olmayacağını düşünmeye başla-
dığınızda yeteri kadar paranızın biriktiğini fark
etmeniz gibiydi.

Fifi Morfesleğen, çayırdaki ladin ağacının
hemen altındaki mor kulübesinde, keçisi
Kelebek ve köpeği Baloncuk ile birlikte yaşardı.
Gür, kömür karası saçlarının tepesine kırmızı
bir bere geçirir ve mavi-mor çizgili şalını
sırtından hiç çıkarmazdı. Ormanda
yaşadığından olsa gerek daima vahşi orman ve
fesleğen karışımı bir kokuya sahipti. Güneş
yaşadığı yere pek uğramazdı, bundandır ki
Fifi’nin cildi tam bir süt beyazıydı ve üzerinde
hiç leke yoktu. Hiçbir şey. En ufak bir güneş
lekesi bile. 
 Tepeye hem soyadından hem de her çalılığın
yanı başından patır patır patlayan
fesleğenlerden esinle Fesleğenli Tepe adını
takmıştı. Kulübenin arka tarafındaki sebze
bahçesinde onlarca tür sebze yetiştirirdi, her
akşam Keçi Kelebek’in sütünü sağar ve sadece
Fifi’ye özel bir sürü sütlü mamul yapardı.
Haftada birkaç gün ormana gider; birkaç dal,
yakacak odun, mantar ve tuhaf isimli otlar
toplayıp akşam yemeğinin içine katardı.
Yaşayabilmesi için bu kadarı yeterliydi zaten,
başka ne gerekirdi ki? Egzoz dumanı ya da
birkaç paket aroma verici mi? Belki de gıda
boyası? Ya da üç beş poşet GDO veya devasa
beton yığınları? 
 Kulübe Nim’in sınırları içinde bulunmadığı için
başlarda Fifi’nin belediye başkanının
sorumluluk yasağından haberi yoktu. Başkan
da ağaçlar içindeki tepede birilerinin
yaşadığına hiç ihtimal vermemişti zaten. Kim
medeniyetten uzak, soğuk ve vahşi tepenin
birinde yaşardı ki?
  İnsanların işlettiği fabrikalar, okullar ve
dükkanlar kapanıp Nim tam bir hayalet şehre
döndüğünde Fifi bir şeylerin ters gittiğini
anlamıştı elbette. Ama şehre gitmeyeli öylesine
çok yıl olmuştu ki orada nasıl davranacağını
bilmediğinden bir şeyleri yanlış kullanıp başına
iş açması ya da şu dört tekerlekli metal
gereçlerin (Araba mıydı ne?) altında ezilmesi
gayet muhtemel gibi geliyordu ona. 
 En tuhafı da sokaklarda neşeli çocukların,
aceleci yetişkinlerin, kedi ve köpeklerin yerine
büyük, beyaz robotların dolaşıp durmasıydı.



Bunlar, sizin de anlayacağınız üzere
tembelleştirilmiş yeni Nim halkının durmadan
alışverişe çıkan Büyük Beyazlarıydı. İnsanlar
evde yapacak doğru düzgün bir şey
bulamadığından, durmadan bir şeyler yemek
ya da yeni şeyler satın almak istiyorlardı.
Büyük Beyazlar’ın evlerin içine yansıttığı
hologramlar sayesinde nerede olduklarını
hiçbir Nimlinin bilmediği dükkanların içini
internet alışverişindeymişçesine inceleyip
alışveriş yapmak çok daha kolay ve
zahmetsizdi elbette. Daha az hareketle daha
çok alışveriş. Tam da yönetimdekilerin istediği
gibi. 
 Fesleğenli Tepe’nin az ilerisinde, biraz daha
içerilerde kalan bir tepe daha vardı, Biberiyeli
Tepe. Fesleğenli Tepe’den oraya gitmek için on
beş dakika yürümek gerekirdi, sonra da tepeye
tırmanmak.     
 Tepenin tek belirgin özelliği Fesleğenli Tepe
misali oradan buradan fırlayan biberiyelerdi.
Yine Fesleğenli Tepe’deki gibi dev ağaçların,
iflah olmaz çalıların, otların ve uzun lafın
kısası vahşi bir ormanın aynısı Biberiyeli
Tepe’de de vardı. Bu benzerliği tamamlayan
son şeyse Biberiyeli Tepe’de  Fifi Morfesleğen
gibi birilerinin yaşıyor olmasıydı. Henüz on
dokuzunda bir kız, Opia Mavibiberiye. Pekâlâ,
sanırım Nim’in dolaylarındaki tepelerde
yaşayanların soyadlarında mutlaka bir ot ismi
bulundurmak ve tepelerine de bu otun ismini
vermek gibi bir alışkanlıkları var.
 Opia uzun kızıl saçlara ve sanki biri yüzüne
kırmızı boyaya batırdığı boya fırçasına vura
vura benekler sıçratmışçasına belirgin çillere
sahipti. Fifi’yle tepeleri çok yakın olduğundan,
haftada birkaç kez akşam yemeğine ya da beş
çayına birbirlerine uğradıkları olurdu, bazen de
sınırın ötesinde yürüyüşe çıkarlardı. Opia Fifi
kadar doğal yaşamazdı, ayda birkaç kez şehre
gider ve bir şeyler satın alırdı. Yeni bir çift
çizme. Yarım çuval kakao. Birkaç parça kumaş.
Üç metrelik bir halat. Kedi maması, mürekkep
veya birkaç çuval un da olabilir. 

Aslına bakarsanız geçen hafta şu takım elbiseli
neşeli adamlar Sorumluluk Yasağı’nı bildirmek
ve bir Büyük Beyaz’ı içeri bırakmak için
Opia’nın kapısına dek gelmişlerdi. Opia
gözetleme deliğinden dışarı bakmıştı ancak
içeride olduğunu belli etmeden önce adamların
bir şeyler söyleyip kim olduklarını anlamak
istemişti. Bazen Opia’nın temkinli oluşu
etrafındakileri rahatsız ederdi ama yeteri
kadar temkin hayatınızı yaşanılabilir yapacak
şeylerden bir tanesidir. Ve Opia, temkinli
davranarak olur da bir gün lazım olur diye evin
kilerinin altına uzuuun bir yeraltı tüneli
kazmakla ne kadar akıllıca bir şey yaptığını o
gün anlamıştı. Tünel Fesleğenli Tepe’deki
ormana çıkıyordu. Opia tehlikede olduğunda
Fifi Morfesleğen’in yanına gitmeyi ve
olanlardan onu da haberdar edip güvenli bir
yerde olmayı daha akıllıca bulmuştu. 
  Belediyeden gelen takım elbiseli adamlar,
kimse kapıyı açmayınca belediye görevlisi
olduklarını, başkanın bundan böyle insanların
bir sorumluluk almasını yasakladığını,
insanların sadece canlarının istediği, onları
yormayacak şeyler yapmaları gerektiğini ve
yapılan dünya çapındaki önemli araştırmaların
da bunu gösterdiğini söylemişlerdi. Ne
martaval ama. Hareket yaşam için ölümcül
derecede önemlidir, bütün gün pineklemek ise
tam tersi. 
  Adamlar kapının önünde gırtlak patlatırken
Opia, işin aslını öğrenmenin verdiği huzurla
kilere koşup un çuvalını hızla kenara itti,
çuvalın durduğu yerde ona kocaman umutlar
vadedercesine bakan   yeraltı tünelinin
kapağını kaldırıp aşağı atladı ve içeriden
kapağı halat ve çivilerle sımsıkı sabitledi.
Tünelin bir köşesinde duran, üzerine parke
görünümü verilmiş hantal ağaç kütüğünü de
kapağın altına itti ki dışarıdan kapak
kırıldığında kapağı kıran üzerinde durduğu
döşemenin evin zemininin eski parkelerin
üzerine yapılmış yeni bir döşeme olduğunu
sansın. 



Duvardan gaz lambasını alıp hızlıca yakarken
bir gümbürtü koptu ve Opia Mavibiberiye çok
sevdiği oymalı tahta kapısının kırıldığını anladı.
Maskeli korkunç adamlar zavallı eşyalarını itip
kakarken Fesleğenli Tepe’ye doğru yeraltı
tünelinin soğuk ve sert zemininde koşmaya
başladı.
 Eski belediye başkanının emekliye ayrıldığını,
birkaç gün önce radyosuna pil satın almak için
şehre gittiğinde öğrenmişti. Yeni başkanın
suratsız sokak lambasının tekine benzediğini
ve geldiğinden beri halktan hiç kimseyle
konuşmadığını da. Aslına bakarsanız o zaman
içten içe düşünmüştü Opia, bu adam hiç de
güvenilir birine benzemiyor diye. Nitekim
güzelim evine yapılan baskından sonra da buna
iyice emin olmuştu.  
 On dakika boyunca leoparlara taş
çıkarırmışçasına koştuktan sonra dışarıdan
fark edilmesin diye deliğin önüne yığdığı çalı
çırpıları gördü. Birkaç el darbesiyle çırpılar iki
yana savruldu, deliğin kenarlarına tutunup
iyice eğilerek dışarı çıktı ve etrafa bakındı.
Burası Fifi’yle gittikleri büyük bataklığın
yakınları olmalıydı. Ayağı erimiş dondurmaya
benzeyen balçığa saplandığında hissettiği
duygu bataklığın çürük kokusuyla birleşince
hafızasına harfi harfine kazınmıştı. Deliğin
yanındaki ağacın önünde bulduğu kaya
parçasıyla deliğin önünü sımsıkı kapattı, olur
da şu evini yerle bir eden karga sesliler
(adamlar konuşurken seslerinin gerçekten
berbat olduğuna kanaat getirmişti) bir yolunu
bulur da tünele girerlerse onları biraz oyalasın
diye.
 Koşa koşa Fifi’nin kapısına dayandı, Fifi
Morfesleğen o sırada Keçi Kelebek’i sağmakla
meşguldü ama Opia ahıra öyle bir daldı ki
zavallı kadın süt tasını elinden düşürdü. 
 “Aklını mı kaçırdın sen?” diye bağırıverdi Fifi
samanların üzerine yayılan süte hüzünle
bakarken. “Ahırımı maraton koşularının bitiş
noktası olarak kullanamazsın!”
 Uzun bir süre Fifi’nin gönlünü almaya
uğraştıktan ve bir sonraki sütü bizzat
sağacağına söz verdikten sonra Opia hızlıca
olanları anlattı, Fifi’nin tiz çığlıkları eşliğinde.

“O ucube yaratıkların buraya gelebileceğini
sanmam,” dedi Fifi Morfesleğen. Bir yandan da
geçen gün evin penceresinden bakındığında
gördüğü hayalet Nim’i ve beyaz robotları
düşünüyordu.Gördüklerinin hiç de eğlenceli
şeyler olmadığına kanaat getirmekle doğru bir
şey yapmıştı demek ki. “Tünel boyunca bazı
yerlere yanıltıcı delikler açtım ki içeriye
girenler oralardan defolup gitsinler, olur da
tüneli bulurlarsa diye. Ne var ki Başkan Sokak
Lambası Nim’i yerle bir etmeden önce başka bir
şeyler daha yapmamız gerekecek.” 
 “Büyük Beyazlar insanları esir almışken mi?”
Opia Fifi’nin büyük büyük büyükannesinden
kalma ihtiyar kanepeye oturdu. “Nim’in
herhangi bir ara sokağına bile çıksak o kablo
yığınları bizi topa tutarlar, özellikle de
Sorumluluk Yasağı’na karşı geldiğimizi
öğrenmişlerse.”
 Fifi oturduğu iskemleden kalktı, duvardaki
çook zaman önce çerçeveletip astığı sararmış
fotoğrafa şöyle bir baktı. Tek katlı tahta bir
bungalovun önünde üçü çocuk beş insan
duruyordu. En küçüğü kapının önünde duran
basma etekli kadının kucağındaydı, yeni
yürümeye başlamış gibi görünen diğer kız
burma siyah bıyıklı adamın elini tutuyordu ve
en büyükleri uzun boylu yeniyetme oğlan da
adamla kadının ortasında çömelmiş kameraya
gülümsüyordu. Kapının üzerinde kıvrımlı
harflerle şöyle yazıyordu: Dert Dükkânı-Dert
dinlenir, çözümlenir. (Bazen her şey basit bir
psikolojide gizlidir.) 
 Basma etekli kadın annesiydi, kucağındaki de
kendisi. Burma bıyıklı adam babasıydı, küçük
kız ve yere çömelmiş yeniyetme de kardeşleri.
Annesinin anlattığına göre fotoğraftaki
dükkânı açtıkları gün çekilmişlerdi bu
fotoğrafı. O zamanlar Nim’deki tek Dert
Dükkânı onlarındı ve dertlerine çözüm bulmak
isteyen herkes dükkânlarına geliyordu. Amma
da çok müşterileri olmuştu! Dost kazığı
yiyenler, bütün dersleri birdenbire çökenler,
travma yaşayanlar, garip garip şeyler
hissedenler. 



Aslına bakarsanız şimdiki psikologlar ne
yapıyorsa, Fifi’nin babası da tam olarak o işi
yapıyordu denebilirdi. Fifi fotoğrafın altına
koyduğu sandalyeye oturdu. “Aslında,” dedi
Opia’ya dönüp, “belki de olanlar sadece bir
psikoloji ürünüdür.” Eliyle fotoğrafı işaret etti.
“Tam da böyle.”

Başkan Sokak Lambası, Tepeliköy diye bir
yerden geldiğini söyleyen Tipi Mirasleğen isimli
bir kadını Sorumluluk Yasağı doğrultusunda
bir Büyük Beyaz’la birlikte arka sokakların
birindeki eski bungalovuna tıkmanın verdiği
huzurla gazetelerini karıştırıyordu. Geçen gün
birilerinin tepenin birindeki evinden kaçtığını
ve bu Tipi Mirasleğen’in o olabileceğini
söylemişlerdi ama bu sözde kaçak medyada
birkaç fotoğraf paylaşmak uğruna dünyanın
öbür ucuna gitmiş bir tatilciden başkası
olamazdı. Geri döndüğünde onu da istediği
şekle çevirirdi zaten.
 Az kalmıştı, bütün Nim düşünme yetisini
tamamen kaybetmiş bir avanak sürüsüne
döndüğünde hepsini ülkenin dört bir yanına
salıp herkesi emir odaklı birer robota
çevirtecekti. Amacı bütün bir ülkeye hükmeden
gelmiş geçmiş en büyük yönetici olmaktı. Az
kalmıştı, hem de çok az!
 Başkan makamında kendi kendine hayal
kurarken bungalovun birine tıkıldığı düşünülen
Tipi Mirasleğen evinin önünde oturmuş, yoldan
geçen Büyük Beyazları tek tek devre dışı
bırakmakla meşguldü. Tabi bu Tipi Mirasleğen
bizim Fifi Morfesleğen’den başkası değildi,
tanınmamak için isim değiştirmişti o kadar.
Birtanecik Opia’sı ve duvarındaki aile fotoğrafı
sayesinde bu Büyük Beyazların olayını
çözüvermişlerdi, iş sadece bir “yapmak
istiyorum” demeye bakıyordu o kadar! Sokak
Lambası’nın böyle basit bir olayı
düşünememesi ne şanstı! 
 Takım elbiseli adamların bungalova
getirdikleri Büyük Beyaz’a da tam böyle
söylemişlerdi: “Dışarı çıkmak istiyoruz!” 

Ne yapmak istiyorlarsa, Büyük Beyaz’ın etkisi
altında kalmadan cümlenin sonuna bir
istiyorum getirmek yeterliydi. Büyük Beyazlar
tam da böyle çalışıyordu çünkü. Nitekim
Başkan Sokak Lambası insanların
pineklemekten başka şeyler de isteyebileceğini
aklına getirememişti. Büyük Beyaz, Fifi ve
Opia’yı kapıya kadar götürmüş, üstüne bir de
kapıyı açıp “Çıkabilirsiniz!” diye neşeli neşeli
konuşmuştu. “Vay be,” demişti Opia, dışarı
çıktıklarında “birilerinin beynini sömürmek
sadece ne istediklerine bağlı demek ki.”
 Fifi kapının önünde oturup yoldan geçen
büyük beyazların önüne küçük birer not
yapıştırıyordu. Nim’in yeniden normale
dönmesi bu notların elindeydi. Şöyle yazıyordu
notta,
“Haftalardır içinizde hissettiğiniz bir boşluk mu
var? Keyfinize bakmak için oturmaktan
sıkıldınız mı? Madem öyle, gidin ve biraz
kıpırdayın! Çiçekleri sulayın, hoş bir yemek
yapın, küçürek bir öykü yazın, eski fotoğrafları
karıştırın, koşun, zıplayın... Pineklemekten
başka ne istiyorsanız o! Ve unutmadan, size
keyfinize bakın dedikten hemen sonra koltuğa
yollayan o Büyük Beyaz’a, “Ben keyfime
bakmak için bir şeyler yapmak istiyorum!”
demeyi unutmayın. Çünkü her insanın keyfine
bakma şekli farklıdır ve her keyif, eninde
sonunda oturmaktan sıkılır. Keyif hareket
etmek ister. Ya da üretmek. Ya da öğrenmek.
Evet, öğrenmek illa bir sınav ya da iş için
yapılmaz. Öğrenmek, mutlu olmak için yapılır,
size söylenenin aksine. Belki de biraz
düşünebilir olmak için de öğrenmelisinizdir...”
 İlk not postacıya gitmişti. Eskilerinin üzerinde
birkaç çizik ya da lekeden başka hiçbir şey
olmamasına rağmen Büyük Beyazını yeni bir
koltuk takımı, yemek masası, yatak ve her
odaya birer halı alması için dışarı göndermişti,
eski eşyalarının hepsi çok demodeydi çünkü.
Büyük Beyaz eve yanaşan kamyondan önce
içeri girip eşyaların geldiğini haber verecekti ki
postacı üzerindeki notu fark etti. Büyük
Beyaz’a yanına gelmesini söyledi ve notu çekip
aldı.



“Gerçekten mi?!” diye haykırdı okumayı
bitirdiğinde. Şu Büyük Beyaz eve geldiğinden
beri hissettiklerinin sebebi bu muydu? Bu
yüzden mi nefes alamıyor, kolları bacakları
karıncalanıyordu?
 Evin içinde deli deli dönmeye başladı. Büyük
Beyaz da peşinden. “Keyfinize bakın, yapılması
gereken her şey Büyük Beyaz tarafından
halledilecek!”
 “Ben zaten keyfime bakıyorum!” diye bağırdı
postacı. “Keyfime bakmak için çiçeklerimi
sulamak istiyorum!” 
 Büyük Beyaz durdu. “Elbette,” dedi neşeyle.
Postacı sulama kabını kapıp balkondaki cam
güzellerini büyük bir hazla suladı.
 “Küçürek bir öykü yazmak istiyorum!” dedi işi
bitince. Büyük Beyaz yerinden kıpırdamadı.
“Elbette,” dedi neşeyle. Postacı kalem kâğıdı
kaptığı gibi etrafa mürekkep sıçrata sıçrata
bisikletle dünyayı dolanan bir adamın
öyküsünü yazdı. En büyük hayaliydi bu,
bisikletle bir dünya turuna çıkmak!
 Postacı istedi, Büyük Beyaz izin verdi, postacı
yaptı. Bu durmadan tekrarlandı. Ta ki postacı
bir şeyler yapmaktan yorgun düşüp kendini
yeni denediği yemeği üzerine döktüğü için
mayonez ve havuç kokan kanepeye atana dek.
Hiç bu kadar güzel bir uyku uyuduğunu
hatırlamıyordu. Böylesine deliksiz, böylesine
huzur verici bir uyku. Kim bilir, belki de ne
zamandır vücudunun uykuya ihtiyacı olacağı
hiçbir şey yapmadığı için uyuyamıyordu. 

Postacının yaşadıkları, Fifi’nin notunu okuyan
herkesin de başına gelmişti. Çiçekçi, ilkokul
öğretmeni, polis memuru, fırıncı, boyacı,
hırdavatçı, itfaiyeci. Ve de çocuklar. Sokaklar
yeniden çocuk sesleriyle dolmuştu,
pencerelerden sevinç naraları yükseliyordu
Nim’in gökyüzüne. Ve de Başkan Sokak
Lambası, Büyük Beyazlar her şeyin yolunda
olduğunu zannettiği ve bundan dolayı belediye
binasındaki Büyük Beyaz Kontrol Odası’na da
her şeyin yolunda olduğu mesajını
gönderdikleri için ancak belediye binasının
önünde beş fil ve yedi gergedan büyüklüğünde
bir kalabalık toplandığında bir şeylerin ters
gittiğini anlayabildi. Ellerinde vok tavalar, ağaç
kütükleri, sapanlar, domatesler ve porselen
yemek tabaklarıyla Meksika’daki boğa
güreşlerinde kırmızı bayraklarla kızdırılan
boğalar gibi kapılara hücum ediyorlardı.
Güvenlik görevlisi mi? Mutlulukları elinden
alınmış kocaman bir kalabalığa iki tane adam
ne yapabilirdi ki?
 Pekâlâ, belki Başkan Sokak Lambası insan
psikolojisini lehine kullanmayı çok iyi biliyor
olabilir ama her insanın basit bir martavala da
kanmayacağını o kadar iyi bildikleri
söylenemez.   



 Açelya Yatılı Kız Ortaokulu hiç bu kadar sessiz
olmamıştı. Beş katlı lüks okulun içinde Lale Hanım
ve iki hizmetli hariç kimse yoktu. Eski kalabalık
günlerde, kolunun altına kitaplarını sıkıştırmış
öğrenciler; ders vereceği sınıfa aheste aheste
yürüyen öğretmenler olurdu ancak şu an hiçbiri
yoktu. Bunları aklından geçiren Lale Hanım
telefonunu eline aldı ve kısa bir süre düşündükten
sonra parmaklarını klavyede gezdirerek Deniz’in
dadısına bir mesaj yazdı. “Dünyadaki çocukların 20
yaşına gelince çıkmak üzere hapsedilmesine izin
veremeyiz. Deniz’i buraya getir. ”
 Sonbahar mevsimi bastırmaya başlamıştı. Dadısı
Deniz’i üşümesin diye örtülere sarmıştı. Tuhaf olan
örtü siyah renkliydi. Oysa Deniz rengârenk giyinir;
siyah rengi ise kullanmazdı. Babası tarafından terk
edilen ve annesini kaybeden bu küçük kıza renkler
çok iyi geliyordu.
 Okula girer girmez üzerindeki siyah örtüyü
çıkarmış ve yatakhaneye doğru koşmuştu. Dadısı
ile Lale Hanım plan yaparken domates kafalı Deniz
her şeyi dinlemişti. Çocuklarını isteyen ebeveynler
devlet üzerine bir baskı kurmuştu. Kırtasiyeciler ve
okul çalışanları da destek veriyordu. Tüm oklar
Başkana çevrilmişti.
 Deniz erkenden uyandırıldı. Üzerini
değiştirdiğinde ise saat ilerlemişti. Kahvaltısını
yarım yamalak yaptı ve dadısı ile tüm dükkânları
gezdiler, kurtarma planı için bu kadar insan
yeterdi. Bir de üzerlerine çocuğunu kaybetmiş
aileler eklenince ortalık ana baba gününe döndü. 

 Aradan bir kaç saat geçmişti. Duvarda şu
yazıyordu:  “Çocuk Hapishanesi.” Kapının kitli
olması gayet normaldi ama kapının yanında
anahtarın asılı olması hiç normal değildi. Paslı kapı
yan taraftaki kulübede uyuklayan askerleri
uyandıracak kadar büyük bir gürültüyle açıldı,
nöbetçiler duydukları gürültüyü sinek kovalar gibi
kendilerinden uzaklaştırmaya çalıştılar. Kalabalık
bir baskın ile tüm çocukları kurtardılar.
Başarmışlardı, yeryüzünün tüm neşesi geri
gelmişti!
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  İranlı b�r yazar olan Padra�g Kenny’n�n “T�n”
yan� Teneke k�tabı yazarın �lk k�tabıdır. Ben
k�tabın İthak� Çocuk Yayınlarından 1. bakısını
ve çev�r� hâl�n� okudum. K�tabı Türkçeye
çev�ren k�ş� �se çev�rmen ve yayıncı olan Murat
Padar’dır. Chr�stopher ve arkadaşlarının
etrafında geçen bu roman yalnızca çocuklara
değ�l aynı zamanda gençlere de h�tap
edeb�lecek b�r k�tap. K�tabın ana teması �se
robotlar �le �nsanlar arasındak� �l�şk�. 
    K�tabın �çer�s�nde h�ç res�m bulunmadığından
ve aynı zamanda bazı kısımların anlaşılması
güç olduğundan, bu k�tabın 10 yaş ve üzer� �ç�n
uygun olduğunu düşünüyorum. Ayrıca k�tabın
kapağındak� metal�k yazılar ve renkler, b�rçok
�nsanın d�kkat�n� çekeb�lecek n�tel�kte.
    Ben k�taptak� b�rçok yerde şaşırdım ve
k�tabın �ç�nde sürüklend�m. Yazarın anlatımı ve
bet�mlemeler� �se k�taptak� sahneler� gözümde
canlandırdı. Öte yandan, k�tabın �çer�s�nde
ç�z�m olmadığından ve kapak resm�ndek�
görselde bel�rl� yüz hatları bulunmadığından,
karakterler kafamda daha çok gel�şt�. K�tabın
ana karakter� olan Chr�stopher ve onun
arkadaşları �le beraber çıktığım bu yolculuk,
ben� bambaşka b�r dünyanın �çer�s�nde
gezd�rd� ve gözler�m bu dünyada b�rçok farklı
şey gördü. O yüzden kend� arkadaşlarıma da
bu farklı dünyayı tanımaları �ç�n “Teneke”
k�tabını öner�r�m. 

   Bu k�tabın �çer�s�nde etk�lend�ğ�m ve kend�me en
yakın bulduğum karakter �se “Estelle” �d�. Hırçın ve
sonuç odaklı yapısının bana benzemes� �le b�rl�kte, b�r
şeyler oluşturma �steğ�n� de kend�me benzet�yorum.
Apayrı h�sler� ve duyguları sank� gerçekm�ş g�b�
h�ssett�rmes� de yazarın b�r d�ğer başarısı. B�r sahney�
okurken Tombul Rob’un neşes�n�, d�ğer sahney�
okurken Jack’�n heyecanını ve b�r d�ğer sahnede
Chr�stopher’�n düşüncel� hal�n� h�ssedeb�l�yorsunuz.
Aynı şek�lde çılgın ama hüzünlü olan Muc�t Corm�er’�n
aks�l�ğ� ve yaptıkları k�tapta ayrıntılı b�r şek�lde
anlatılıyor.
   K�tapta öneml� ve küçük detaylar olduğundan bu
k�tap d�kkatl� b�r okuma gerekt�r�yor. Bu nedenle,
eğer d�ğer sahney� merak ed�p okurken b�r yerler�
kaçırırsanız bu, k�tabı yanlış anlamanıza sebep
olab�l�r. 
Robotlarla �nsanların b�rl�ktel�ğ�n� tema ed�nen bu
k�tapta olaylar sürükley�c� b�r b�ç�mde anlatılmış.
Ondan dolayı da sayfa sayısının uygun olduğunu
düşünüyorum. 
K�taptak� ana tema dışında yan temalar da �lg� çek�c�
ve öğret�c�. Yan temaların �lk� olan “Arkadaş sevg�s�”
ve d�ğer öneml� yan tema olan “Cesurluk” b�rçok
�nsanı etk�leyeb�lecek şek�lde anlatılmış.
   Son olarak h�kâyen�n gerçekç�l�ğ� ve ele aldığı tema
ben� etk�leyen d�ğer husustu. Robotların
geleceğ�m�zde yapay zeka sayes�nde arkadaşlık ve
cesurluk g�b� duyguları h�ssetmeler� �nsanların
gelecektek� hedefler� hal�ne geleb�l�r. İy� ve eğlencel�
okumalar d�ler�m.

Robot MU Teneke Mi?
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   Dünyanın en güzel yer� D�noköyde, tatlı b�r bahar havasında,
dünyanın en güzel gününe uyandım. Ben Pektatlı a�les�n�n en
küçük üyes� Dand�no Pektatlı ve bugün ben�m 7. doğum günüm. 

 B�r d�nozor köyünde yaşıyorsanız, bütün köy s�z�n
akrabalarınızdan oluşuyorsa ve köydek� herkesle çok �çl�
dışlıysanız o zaman doğum günler�n�z hem çok eğlencel� hem de
çok kalabalık olacak demekt�r. 7 yaşına g�receğ�m. Bu dünyanın
en har�ka şey�. B�r d�nozor kaç kere 7 yaşına g�rer k�? 
  A�lem kutlama �ç�n hazırlıklara başlamadan önce ben� evden
k�barca(!) gönderd�. Ben�m de canıma m�nnet tab�� k�. B�rl�kte
olmayı en sevd�ğ�m canım arkadaşlarım D�n D�n ve Don Don �le
buluşup, ağaçtak� en yüksek yaprağı yeme yarışması yapab�l�r�z
ya da göle g�d�p, ser�n sulara atlayıp en hızlı k�m yüzecek d�ye
�dd�aya g�reb�l�r�z. 7 yaşındaysanız ve olanakları çok fazla olan b�r
yerde yaşıyorsanız yapab�leceğ�n�z b�rçok şey vardır.
  Arkadaşlarımla buluştuk. Önce b�raz sohbet ett�k. Herkes doğum
günüm �ç�n çok heyecanlıydı. Bana yapacakları güzel sürpr�zler�
vardı. Ağızlarından laf almayı başaramadım ama heyecanlı
olmalarından b�r şeyler planladıklarını anladım. Oturmaktan
sıkılınca yaprak yeme yarışması yapmaya karar verd�k. Upuzun
b�r ağaç bulduk, etrafına sıralandık. En yüksektek� yaprağı
gözümüze kest�rd�k. Tam yaprağa doğru uzanmış güzel b�r ısırık
alacakken gökyüzünden yağan ışıklı toplar d�kkat�m� çekt�.
Heyecanla arkadaşlarıma seslend�m: “Şuraya bakın,
gökyüzüne…” 
  Herkes bakışlarını oraya çev�rd�. D�n D�n’�n gözler� kocaman oldu.
Don Don el�ndek� yaprakları bıraktı. Işıklı toplardan b�r� büyük b�r
gümbürtüyle yakınımıza düşünce ters g�den b�r şeyler olduğunu
anladık. Düştüğü yerde b�r yangın başlamıştı. “Herkes ev�ne!” d�ye
bağırıp ev�me doğru koşmaya başladım. Bu sırada ışıklı toplar
patır patır her yere düşüyordu. Düştüğü her yerde yangınlar
çıkıyordu. B�rden yer fec� b�r şek�lde sallandı. Az kalsın yere
kapaklanacaktım. Daha neler oluyor d�yemeden karşıdak�
yanardağın büyük b�r patlama geç�rd�ğ�n� gördüm. Lavlar o
kadar hızlı b�r şek�lde köye doğru gel�yordu k� ne yapacağımı
b�lemed�m. Zar zor ev�me ulaştım. 
 Az �ler�de annem, babam ve kardeş�m bana bağırıyordu: “Çabuk
buraya gel, had�!” B�n b�r zorlukla yanlarına vardım. O sırada
hava kararıyordu. Yer sallantısı ve yanardağ patlaması hâlâ
devam ed�yordu. Görüp göreb�leceğ�n�z en büyük taş b�ze doğru
gel�yordu. Ürkütücü n�dalar duyuluyordu. O kadar korkmuştum k�
bet�m benz�m solmuş, yeş�l ten�m b�r hayalet g�b� beyaza
dönmüştü. Üzer�mden kovadan boşanırcasına ter damlıyordu.
Babamın gür ses�n� zar zor duyuyordum: “Çabuk kaçın buradan!”

Güzel günün 
sonu
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  Koşarken taşlardan b�r�s� ben� sıyırdı. En arkada ben kalmıştım.
Koşamıyordum. Sank� b�r� ben�m ayaklarıma b�r halat bağlamış
çek�yordu. Tam önüme, babamın yakınına b�r taş düştü. Koşarak
babamın yanına g�tt�m. A�lem�n d�ğer üyeler� de hemen buraya
geld�. Herkes�n gözler�nden kurtulamayacağımızı anladıklarını
gördüm. Babam kollarını açtı. B�z� sarıp sarmaladı. “Korkmayın,
hep b�rl�ktey�z ve güzel b�r ömür geç�rd�k. S�z� çok sev�yorum ben!”
ded�.
  Sonra tam üstümüze doğru gelen b�r karaltı gördük. A�leme son
b�r kez baktım. Herkes gülümsüyordu. Annem başımın üstüne b�r
öpücük kondurdu, kardeş�m el�m� tuttu. Ben de gülümsed�m ve
gözler�m� kapattım.
  Uzun süre sonra (ne kadar zaman geçt� b�lm�yorum) b�rtakım
sesler duymaya başladım. Ne olduğunu çok merak ed�yordum. B�r
süre sonra tepem�zdek� taşlar kırılmaya başlandı ve yavaş yavaş
gün yüzünü gördük. Etrafıma baktığımda gördüm k� bazı �lg�nç
daha önce görmed�ğ�m canlılar etrafta koşuşturuyorlar,
b�rb�rler�ne b�r şeyler anlatıyorlar, b�z� çıkarmaya çalışıyorlardı.
En sonunda b�z� çıkardılar da. O zaman kend�me bakab�ld�m, çok
değ�ş�k duruyordum. B�r kaya çerçeves�n�n �ç�ndeyd�m ve sadece
kem�kler�m vardı. Ben böyle şaşkınken �nsan olduğunu
öğrend�ğ�m yaratıklar aralarında ben� nasıl kamyon den�len şeye
yükleyecekler�n� tartışıyorlardı. 
  Ertes� gün ben� kamyon ded�kler� araca yükled�ler ve �lg�nç b�r
yere götürdüler. Orada kem�kler�m� kayalardan ayırıp
tem�zled�ler ve yen�den b�rleşt�rd�ler. B�rleşt�rd�kten sonra müze
ded�kler� b�r yere taşıdılar ve orada büyük b�r standın üzer�ne
koydular. Önüme de okuyamadığım b�r tabela astılar ve öylece
beklemeye bıraktılar. Artık buradayım ve her gün öylece
duruyorum. Beklemek ne kadar sıkıcı b�lemezs�n�z. Ney� m�
bekl�yorum, tab�� k� de a�lem de buraya gelecek ve gec�km�ş
doğum günümü hep b�rl�kte kutlayacağız.



*Pekâlâ, �ş başa düştü,” d�ye mırıldandı Bay Dere ve hızlıca av
kıyafetler�n� g�yd�. Kılıcını kınına yerleşt�rd�kten sonra muhafıza Tavuk
Roka’yı hazırlamalarını ve Muhafız Mor’a da haber vermeler�n�
emrett�; Mor ve Lor Bay Dere’n�n korumaları olarak geleceklerd�.
  Mav�buhar ülkes�nde c�vc�vler yarım �nsan boyunda doğar ve tavuk
olduklarında yeş�l renge dönüp üst üste b�nm�ş �k� at kadar büyürlerd�.
Bu yüzden Mav�buharlılar b�nek olarak atları ya da öküzler� değ�l
tavukları kullanırlardı. C�vc�vler� de şatoda muhafız ya da b�r şeyler�
taşımak �ç�n küçük yük arabaları olarak. İşte Muhafız Mor ve Muhafız
Lor da bu c�vc�vlerden, Tavuk Roka da b�nek hayvanlarındandı. Ne
tuhaf ülke ama.
  Bay Dere c�vc�v ve tavuk dostlarıyla yola çıkalı fazla olmamıştı ama
ormana çoktan g�rm�şlerd� b�le. Orman şatonun kuzeydoğusunda
kalıyordu. Şatodan Tavuk Roka’yla g�dersen�z b�rkaç dak�kaya
ağaçlar ve çalılar sıklaşıp hava rutubetlen�r, büyük Mav�buhar ormanı
ayaklarınıza ser�l�rd�. Yaban mers�nler� bu manzaranın on beş dak�ka
ötes�ndeyd�, çalıların �y�ce sıklaşıp adım atılacak yer�n zor bulunduğu
yerde.
  Bay Dere çalıları hayal meyal seçmeye başladığında tuhaf b�r
gürültü koptu. B�r dev�n ayak sesler� g�b� gümbür gümbürdü. Arada
hışırtılar çıkarıyor, çalı çırpıyı topraktan söküyormuş g�b� sesler
duyuluyordu. 
  “Bunun ne olduğu hakkında b�r f�kr�n�z var mı?” d�ye sordu Bay Dere
ses�ndek� gerg�nl�ğ� c�vc�v muhafızlarına bell� etmemeye çalışarak.
Yanıtını alamadan az �ler�de kocaman, kahvereng� b�r karaltı bel�rd�.
İş�n tuhafı, karaltının el�n�n olması gereken yerde üst üste yığılmış b�r
mav�l�ğ�n olmasıydı. B�r anda onun b�r boz ayı olduğunu fark ett�!
  “En azından kayıp yaban mers�nler�n�n nerede olduğunu bulduk,”
d�ye mırıldandı Bay Dere. “Belk� naz�kçe �stersek b�ze sepet�n� ver�r.”
   Sadece cırcır böcekler�n�n senfon�s�n�n duyulduğu b�r sess�zl�kten
sonra gür ama uykulu b�r ses ormanda yankılandı. “Bunlar kuş
yumurtası mı?” Boz ayı yaban mers�n� sepet�n� Bay Dere’ye doğru
kaldırdı. Pençeler�nden çürük balık ve ıslak tüy kokusu yayıldı. “Ben
renk körüyüm de.”
 “Onlar yaban mers�n�,” d�ye naz�kçe cevapladı Bay Dere. “Ama
�stersen sepet�n� b�ze vermen şartıyla şatomda sen�n �ç�n b�r sürü kuş
yumurtası bulab�l�r�m,” d�ye de ekled�. İlk defa boz ayı görmes�ne
rağmen derd� kuş yumurtası olan b�r ayıdan zarar gelmeyeceğ�n�
düşünüyordu.
  Boz ayı sepet� Bay Dere’ye doğru uzattı. “Şatonu b�l�yorum. Dün gece
oradan bu sepet� aldım, kuş yumurtası olduklarını zanned�yordum. Kuş
yumurtalarına bayılırım. Bu gar�p mav� toplar s�z�n olab�l�r ama bana
kuş yumurtası vermezsen�z heps�n� yer�m.”
  Muhafız Mor çamaşır mak�nes� g�b� t�treye t�treye boz ayının sepet�n�
aldı ve Tavuk Roka'nın sırtına, Bay Dere'n�n hemen arkasına yükled�.
Beş� b�rl�kte boz ayının kuş yumurtalarını vermek �ç�n yola çıktılar.
Şatoya b�r ayının g�rmes� ve bundan h�ç k�msen�n haberdar olmaması
şaşılacak şeyd� doğrusu. Neyse k� meyve sebze k�ler� şatonun
dışındaydı da bozayıyı görüp yaygara çıkaran k�mse olmamıştı. 
 Kuş yumurtası seven renk körü b�r boz ayı mı? Anlaşılan Mav�buhar
Ülkes�’nde her şey mümkündü. 
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   Bay Dere, bu sabahk� uyandırma serv�s�n�n her zamank�nden b�r saat
erken çaldığını fark ett�ğ�nde bugünün Mav�l�kler Günü olduğunu hemen
anladı. Sabah hazırlıkları görevl�s� kahvaltısını get�r�p, “Mutlu mav�l�kler
l�der�m!” d�ye gününü kutladığında da bunu açıkça tey�t etm�şt� zaten.
Yatağına teps�y� yerleşt�rmekte olan görevl�ye, “Teşekkürler,” d�ye
mırıldandı. 
  Mav�l�kler Günü, Mav�buhar ülkes�nde her yıl kutlanırdı. İnsanlar baştan
ayağa masmav� g�y�n�r, çevres�ndek�lere “Mutlu Mav�l�kler,” d�ye �y�
d�lekler�n� sunar, evler�n� mav� süslemelerle süsler ve tamamen mav�
y�yeceklerden hazırlanmış yemekler yerlerd�. Belk� de bunun sebeb�
Mav�buhar ülkes�n�n kış boyunca kopkoyu s�slerle tamamen örtülü
olmasıydı. Ülke, z�rves� gökkubbey� del�p geçen dev b�r dağın yüksek
yamaçlarında kuruluydu k� s�s�n neden� de büyük �ht�malle bu olsa
gerekt�. Mav�buhar ülkes�n�n �sm� de buradan gel�yordu zaten. Bazen s�s
öyle koyulaşırdı k�, reng�n�n haf�ften mav�ye döndüğü olurdu ve o
zamanlar bu koyu bulutun s�s olduğunu b�lmeyen �nsanlar ülken�n �sm�n�
Mav�buhar koymuşlardı. 
  Bay Dere, halkın evler�nden soğuk surlarla ayrılan, z�rveye en yakın
yerdek� şatoda yaşıyordu ve Mav�buhar ülkes�n�n b�r tanec�k l�der�yd�.
Her Mav�l�kler Gününde tamamen masmav�, har�ka b�r balo düzenler ve
Mav�l�kler Gününe özel olarak hazırlanmış Mav� Balo Salonunda ülken�n
�ler� gelenler�yle gece boyu sohbet eder, yemek yer ve eğlen�rd�.
Balonun kusursuz olması �ç�n bütün b�r şato neredeyse b�r hafta
durmaksızın çalışırlardı. Net�cede yılın b�r mevs�m� baştan aşağı mav�ye
bürünen b�r ülken�n, mav�l�ğ� kutlayan gününde mav�l�ğ� kutlamak
amacıyla düzenlenen b�r saray balosunun tamamen kusursuz olması
gerek�rd�.
  Bay Dere kahvaltısını yen�ce b�t�rm�ş, gar�p b�r şek�lde kahve kokan
(Mav�l�kler Balosu'nda asla kahve �çmezd�, belk� de çamaşırhanede
görevl�n�n b�r� dökmüştü.) mav� balo kıyafetler�n� g�ymekle uğraşırken
yatak odasının kapısı gümled�. Mav� peler�n�n� hızlıca bağlayıp tacını
taktıktan sonra g�y�nme odasının kapısını kapatıp yatak odasına çıktı ve
en resmî ses tonuyla, "G�r�n!” d�ye komut verd�.
  Muhafız Lor, bütün bambuları sele kapılıp g�tm�ş aç b�r panda
tarafından kovalanıyormuşçasına �çer� yığıldı. “L�der�m, aşçı
hanımefend� yaban mers�nl� çay �ç�n gereken bütün yaban mers�nler�n�n
kaybolduğunu söyled�!”
  Bay Dere söylen�lenler� pek de t�ye almışa benzem�yordu. “Yapma ama
Lor,” ded� en bıkkın ses�yle. “Yatak odama patates çuvalı g�b�
yığılmadan önce herhang� b�r görevl�y� yaban mers�n� toplaması �ç�n
ormana göndereb�l�rd�n�z.”
“Öyle b�r� olsaydı elbette gönder�rd�k...” Muhafız Lor bütün c�ğerler�n�
havayla doldurup kocaman b�r nefes verd�. “Herkes balo �ç�n görevl�
efend�m, en bas�t b�r uşak b�le.”
  Önceler� Bay Dere bunun doğru olamayacağını, kocaman şatoda en
azından b�r�n�n yaban mers�n� toplamaya gönder�leb�leceğ�n� söyled�yse
de Muhafız Lor toz alıcıdan başvez�re kadar herkes�n görevler�n� teker
teker sayınca, sah�den de ac�l b�r durumla karşı karşıya olduklarını
anladı. Yaban mers�nl� çay Mav�l�kler Balosunun olmazsa olmazıydı.
Onsuz yapılacak balo yumurtasız menemen kadar anlamsız olurdu. 

B A Y  D E R E ' N İ N  Y A B A N
M E R S İ N İ  A V I



   Ardacan �se k�l�tler�n� atmadığı �ç�n 
olanlardan h�ç etk�lenmem�ş. Ne fırtınalar 
kapısını uçurmuş ne de soyulmuş. Ortalık 
kıyamet g�b�ym�ş bu duruma daha fazla 
dayanamayanlar Ardacan’ın kapısına 
dayanıp yalvarmaya başlamış: “Ardacan, 
lütfen b�ze yardım et! K�l�tkral k�l�tler� 
attığımız �ç�n b�ze çok kızgın. Bu yüzden onun 
huzuruna çıkıp yardım �steyemey�z ama sen 
yapab�l�rs�n. K�l�td�yar’a g�d�p K�l�tkral’ı �kna 
edeb�l�rsen b�z de esk� güvenl� hayatımıza 
döneb�l�r�z.”

  Böylece Ardacan K�l�td�yar’ın yolunu tutmuş. 
Oraya vardığında �se şok olmuş. Her yer� toz 
duman olan yerlerden geç�p kralın huzuruna 
varmış: “Sayın kralım, ben Foraboto 
gezegen�nden gel�yorum. Gezegen�m�zdek�ler 
k�l�tler� attıkları �ç�n çok özür d�l�yor ve 
k�l�tler�n� ger� �st�yorlar.”

   Kral çok üzgün ve çares�z görünüyormuş. 
Ardacan’a k�l�tler atıldıktan sonra Teknoloj� 
D�yarıyla büyük b�r savaşa g�rd�kler�n� ve ne 
yazık k� bu savaşı kaybett�kler�n� anlatmış. 
K�l�tler�n ormandak� der�n gölün d�b�nde 
olduğunu ve oraya ulaşmanın neredeyse 
�mkansız olduğunu anlatmış. 

 Ardacan �ç�n üm�ts�zl�k d�ye b�r şey yokmuş. 
Kralın zek� adamlarından b�r grup kurup �y� 
b�r plan hazırlamışlar. Ülkedek� bütün 
mıknatısları toplamışlar ve k�l�tler�n olduğu 
göle get�rm�şler. Suyun �ç�ne g�ren 
mıknatısların çek�m�ne dayanamayan k�l�tler 
b�r b�r karaya çıkartılmışlar. Ardacan ülkes�ne 
yetecek kadar k�l�t toparlayıp ger� dönmüş. 
Kral ve adamları �se ülkey� esk� hâl�ne 
döndürmek �ç�n var güçler� �le çalışmışlar.

Kilit 
Kıyameti

 B�r zamanlar Foraboto adlı b�r gezegen 
varmış. Hep gül kokan bu sarımsı 
gezegende çok fırtına çıkarmış. Bu 
gezegende �nsanlar yaşar ve kapı k�l�tler�ne 
�ht�yaç duymazlarmış. Hatta bunun �ç�n 
toplantılar yapılmaya b�le başlanmış. 

 Bu gezegende k�l�tler�n gerekl� olduğuna 
�nanan tek k�ş� Ardacan'mış. O, k�l�tler 
öneml� olmasa asla �cat ed�lmeyecekler�n� 
düşünürmüş. Bu yüzden de �nsanların 
k�l�tler�n� kaldırırlarsa çok p�şman 
olacaklarını söyley�p durmuş. Ne yazık k� 
aldığı cevap hep aynı olmuş. “K�l�tler h�çb�r 
�şe yaramaz. İnsanlar boş yere kapıları 
k�l�tl�yor. Mesela dışarı çıkacağız, kapıyı
k�l�tled�k veya k�l�tlemed�k, ne oldu? H�ç b�r 
şey!”

 Foraboto gezegen�nde yapılan 
toplantılardan b�r�nde k�l�tler�n 
kaldırılmasına karar ver�lm�ş. İlk başta çoğu 
k�ş� bu habere çok sev�nm�ş. “Anahtarım 
nerede?” sorusu unutulmuş. Bozulan k�l�tler 
yüzünden anahtar kaybetme, ş�fre unutma 
g�b� sorunlar da ortadan kalkmış. 
Arabalarının kapılarını kolayca açıp 
kapatab�l�yorlarmış. Ayrıca sık sık 
unuttukları F-ma�l ş�freler�n�n kaldırılmasına 
da çok sev�n�yorlarmış.

 Fakat bu mutlulukları uzun sürmem�ş. 
Kapılar uçmuş evler hırsızlarla dolmuş. 
İnsanlar arasında kaos çıkmış. Ekonom�k 
kr�z �le �nsanlar hırsızlık yapmaya çok hızlı 
alışmış.
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Mutlu Aile Tablosu

   Şehre g�tmek �ç�n anneme yalvardım ve
sonunda �zn� kaptım. G�der g�tmez on b�don
rengarenk boya ve b�r sürü fırça aldım. B�r
parka g�d�p çocuklara “Ben�mle yarışmak �ster
m�s�n�z?” d�ye sordum. “Eveeettt!” d�ye
haykırdılar. Herkese b�r fırça verd�m ve
“Boyayın! Her tarafı her köşey�…” ded�m. 
  Sonrasında neler m� oldu, kötüler ülkes�nde
yaşayan kötün cadı bu kadar renge
dayanamayıp o lanetl� k�tabın orj�nal�n� yırttı ve
yazdığı kalem�n mürekkeb�n� yaktı. Böylece
büyü bozuldu, ab�m ve d�ğerler� esk� hâl�ne
dönüp tekrar hayal hortumuna g�rd� ve yüzler
telefonlardan ayrıldı. Tar�he �sm�m�z�
yazdırmıştık.
   Ab�m köye dönüp annemlerden özür d�led�.
Özlem b�tm�şt� ve mutlu a�le tablomuza tekrar
kavuşmuştuk. Bu mutluluğu ve özgürlüğü
a�lecek akşam yemeğ� y�yerek kutladık.
Hayatımda yed�ğ�m en güzel yemekt�.
  Böylece hayal dünyalarına tekrar kavuşan
�nsanlar har�ka sanat eserler� ve teknoloj�ler
ortaya çıkararak hızla �lerled�, büyüdü. Bunların
arasında uçan arabalar, konuşan evler de vardı.
Gelecek nes�ller �ç�n dünyanın her yer�nde B�lge
Kağan g�b� kaynaklar ve k�taplar yazıp m�ras
bıraktılar. 

   Merhaba, ben Sakura. Yanımdak� �se ab�m Mete, o 
çok öneml� b�r b�l�m �nsanıdır. Nehr�n kıyısında 
gezerken b�r taş buldum ve ona kamera yan� 
Taşokra �sm�n� verd�m.
  Köyümüzde haberler� Mustafa Ağa’dan alırdık. O 
şehre g�der neler olup neler b�tt�ğ�n� öğren�r ve sonra 
köyümüzün meydanındak� ulu çınarın altında b�ze 
anlatırdı. Ulu çınarın kokusu b�ze hayaller�m�z� 
hatırlatırdı. Mustafa Ağa’nın anlattıkları hayal 
dünyamızı gel�şt�r�rd�. Kamerayı da ondan 
öğrenm�şt�m. 
   Yıllar sonra on altı yaşıma g�rd�m ve b�r gün b�r 
k�tap buldum. Şu kısım ben� çok şaşırtmıştı: “On sek�z 
yaşına g�ren �nsanlar b�r daha hayal kuramaz!” 
Ab�m�n on sek�z yaşına g�rmemes�ne rağmen hayal 
kurmak �stememes�n�n sebeb� bu olab�l�r m�yd�? Ona 
k�tabı okudum ama c�dd�ye b�le almadı.
   Ab�m on sek�z yaşına g�rd�kten b�r hafta sonra 
şeh�rde b�r ev tuttu. Yaz tat�l�nde üç gün onu z�yarete 
g�tt�m ve korku dolu günler yaşadım. Herkes�n yüzü
telefon denen o aletle b�rleşm�şt� adeta. Ab�m�n yüzü 
de! Ve o gün anladım k� buna b�r çözüm bulmak 
zorundaydım. Köye ger� döndüm ve k�taptak� 
hayaller� unutturan büyüyü araştırmaya koyuldum. 
Kapaktak�  der� kısımda “kötüler ülkes�nde yaşayan 
kötü cadı” yazıyordu. Bu der� kısım dokunsam el�m� 
delecekm�ş g�b� s�h�rl� b�r h�s ver�yordu. Bu şek�lde b�r 
yere varamayacağını fark ed�p b�r plan yaptım.

Yazar: B�lge Zehra Güdük (10 Yaşında) 
Ed�tör: Meryem N�zamoğlu (13 Yaşında)

Ç�zer: Ayşe Rana Altun (10 Yaşında)



  Gıcır gucur sesler çıkaran bantta ilerlemek

oldukça eğlencelidir. Keşke burası koskocaman bir

lunapark olsa ve benim de ceplerim jetonların

çokluğundan kapanmıyor olsa. Ama bırak jetonu

bende cep bile yok, lunapark değil burası dünyanın

en büyük ve gelişmiş robot üretim fabrikası. Ben

de henüz en son ve en harikulade model Ar 101.

Tüm son kontrollerim yapıldı ve yine benim gibi

bir robot olan arkadaşım Bay Kalitekontrol

tarafından göğsümün tam ortasına arkadaşça

olmayan bir şekilde, şlaaaappp diye bir etiket

yapıştırıldı. Acımadı diyemem. Bu tüm

işlemcilerimin yerli yerinde olduğu ve

kullanılmaya hazır bir robot olduğum anlamına

gelen bir etiketti. Diğer robotların aksine benim

duygularım vardı! Bundan da hoşnuttum.

Kutuya tıkılma işleminden pek hoşlandığım

söylenemez. Yine de sesimi çıkarmadım. Sonuç

olarak ben şikâyet etmek için değil çocuklarla

arkadaşlık etmek için programlandım. Makine yağı

kokulu bu fabrikadan çıkıp ağaç ve biraz da neden

bilmem şeker kokan bu karton kutuya girmek

devrelerimin minik solucanlar gibi kıpırdanmasına

sebep oldu. Genelde beklenenin aksine bir robot

olarak oldukça heyecanlandığım söylenebilirdi.

Karton kutunun arkasında bir delik vardı. Oradan

dışarıya baktım. Bir de ne göreyim! Ben cıvıl cıvıl,

renk renk bir şehir beklerken kasvetli, insanın

türlerini ürperten, sadece ama sadece

gökdelenlerden oluşan bir şehir gördüm.

    O sırada nazik olmamak için ellerinden geleni

yapan nakliye personeli tarafından paldır küldür

kamyona yüklendim. Aracın kapıları “Daaaannn!”

diye kapatılmasıyla aynı anda yağmur başladı.

Yağmur tanelerinin kamyonun kasasında çıkardığı

“tin tin tin” sesleri yolculuğumda bana eşlik eden

bir radyo gibiydi. Seyahatim tahminimden kısa

sürdü. Demek ki reyona koyulmak üzere

getirildiğim alışveriş merkezi üretildiğim

fabrikanın oldukça yakınlarındaydı.

AR 101
   Reyon hayallerimden bile daha güzeldi. Çeşit çeşit

oyuncaklar, elektronik eşyalar, kocaman bir alan ve

parlak ışıklar. Kendimi bir film yıldızı gibi hissettim.

Önümden geçip giden hayranlarıma en havalı

bakışımı fırlatıyor ve büyük bir hevesle ellerini

uzatıp beni önündeki alışveriş sepetine koyacak

şanslı kişiyi bekliyordum. Acaba kim olacaktı? Kimdi

o şanslı?

İ şte karşımda. Sarı saçları, uzuna yakın bir boyu, ela

gözleri ve meraklı olduğu her halinden belli olan fıldır

fıldır gözleriyle yeni arkadaşım bana ellerini

uzatıyor. Heyecandan çarklarım birbirine karıştı,

kablolarım düğümlendi.

Yine kısa bir seyahatin ardından arkadaşımla yeni

evimize vardık. Evin yüksek taş penceresinde

oturmayı çok sevdim. Kedi kömür ise evde tanıştığım

ilk kişi oldu. O evde Kömür ile beraber mutlu mesut

yaşadım. Ancak yeni model Sar 101. Çıkınca eve

benim yerime onu aldılar ve beni sattılar. Can dostum

Kömür beni bırakamadı. Çekmecemde yaşamaya

başladı. O zamandan beri satılıp durdum. Kim bilir,

belki çekmecemdeki Kömürle beraber sana da

satılırım.

Yazar - Çizer: Salih Doygun (9 Yaşında) 

Editör: Zehra Şaylı (8 Yaşında) 



Sütçü 
Riza

-Bu Sütçü de amma saf, yalan söyleyerek
bedavadan aldım sütler�! 
   Yanındak�ler de kahkahalarla gülerek söyled�ğ�n� 
onaylamışlar. O zaman anlamış sütçü olan b�ten�. Hem 
kırılmış, hem kızmış ama bell� etmem�ş. Ertes� gün 
yanına gelen kurnaz köylülerden Muhs�n Amca ondan 
bedavaya süt �stem�ş ama alamamış tab��. 

-Artık akıllandım, üzgünüm Muhs�n Amca ama
kahvedek� konuşmalarınızı �ş�tt�m ve kalb�m çok kırıldı. 
İstersen ya paralı b�r şek�lde alırsın �stersen de h�ç 
almazsın.
   Muhs�n Amca bırak utanmayı Rıza’ya s�n�rlenerek 
arkasına b�le bakmadan g�tmey� terc�h etm�ş. Daha 
sonra b�rçok kurnaz köylü gelm�ş Sütçü Rıza’nın yanına 
ama Sütçü Rıza heps�ne aynı sözler� söylem�ş.
 Kurnaz köylüler bakmış olmuyor, b�r daha 
denemem�şler. Yalnız b�z�m Sütçü Rıza gerçekten süte 
�ht�yacı olanlara g�zl� b�r şek�lde bedavadan vermeye 
devam etm�ş. Yan� kandırılmasına rağmen �y�l�k 
yapmaktan vazgeçmem�ş.
   Şunu söylemey� unuttum! Sütçü Rıza’nın �şler� gün 
geçt�kçe �lerlem�ş, büyümüş. İlk önce kazandığı 
paralarla tahtadan küçük b�r süt tezgâhı olmuş. Sonra 
�şler daha da büyüyünce kend� ç�ftl�ğ�n� kurup b�r de 
dükkân açmış. Artık annes� ve babasına kolaylıkla 
bakab�l�yormuş. Pek� bu yaşanan olaylarda Eşek 
Gayret’e ne m� olmuş? O da Sütçü Rıza’nın küçük 
ç�ftl�ğ�nde, kend�s� �ç�n yapılan ahşap ahırda mutlu 
mesut yaşıyormuş.
   B�z de �y�l�k yapmaktan yılmayarak çalışıp 
merhametl� b�r �nsan olursak başaramayacağımız şey 
yoktur d�ye düşünüyorum!
“Ne kadar çok çalışırsan, o kadar mutlu olursun.” 
(Charles D�ckens)

   Zöre köyünün mutlu sokaklarında, süt satarak geç�nd�r�r 
a�les�n� Sütçü Rıza. Eşeğ� Gayret de ona hem yoldaş olur 
hem de yardım eder. Çınaraltı Kahvehanes�’n�n önüne 
yaklaşınca sütler�n lat�f kokusundan anlarlar Rıza’nın 
geld�ğ�n�. Bazen de kahvehanede oturur ama sadece b�r 
çay �ç�p kalkar.
Yaşlı ve fak�r a�les�nden başka k�mses� de yoktur. Küçük b�r 
evde yaşarlar. Hatta çoğu zaman günler� sadece ekmek ve 
nohut y�yerek geçer. Sütçü Rıza a�les�n�, süt satarak 
geç�nd�r�r, oradan kazandığı parayla a�les�n�n ve kend�s�n�n 
�ht�yaçlarını karşılamaya çabalar. Kazandığı az parayla 
ona yardım edeb�lmes� �ç�n de uzun kulaklı s�yah b�r eşek 
olan Gayret’� alır. Onunla b�rl�kte g�der, onunla b�rl�kte 
gel�r. Kötülüklerden sakınır eşeğ�n�.
   S ütçü Rıza’nın babası önceden çerç�ym�ş. Köy köy, 
mahalle mahalle dolaşır plast�k eşyalar, ev ıvır zıvırları 
satarmış ama çok yaşlandığı �ç�n artık yapamaz hâle 
gelm�ş. Annes� de çok yaşlı tab��. Gücü yett�ğ�nce ev�
toparlayab�l�rm�ş.
   S ütçü Rıza o kadar yardımseverm�ş k� b�r gün yardıma 
çok �ht�yacı olan b�r n�ne ondan süt almaya gelm�ş. 
Kadıncağızın h�ç parası yokmuş. Sütçü Rıza’dan şu arzuda 
bulunmuş:

- Oğlum, ben� b�l�yorsun. Ben yoksul b�r kadıncağızım.
Allah rızası �ç�n bana b�raz daha düşük f�yattan süt 
vereb�l�r m�s�n? Durumum olduğunda öder�m.
   T ab�� Sütçü Rıza �y� b�r kalbe sah�pl�k yaptığı �ç�n sütü h�ç 
para almadan verm�ş n�neye. Bunu �ş�ten kurnaz 
köylülerden bazıları Sütçü Rıza’ya yoksul oldukları yalanını 
söyleyerek almışlar sütler� bedavadan. Sütçü Rıza 
anlamamış tab�� �lk başta. B�r gün y�ne kahvehanen�n 
önünden geçerken köyün yaşlılarından Muhs�n Amca’nın 
konuşmasına kulak m�saf�r� olmuş. 

Yazar: Asya Karaman (12 Yaşında)
 Ed�tör: Zeynep Sare Koyun (9,5 Yaşında)

  
Ç�zer: Asya Karaman (12 Yaşında)

. 



-Ne? O zaman ben artık mantarlı krep, mantarlı dondurma,
mantar püres� ve normal mantar y�yemeyecek m�y�m?

-E vet mantarlarla �lg�l� h�çb�r şey yapamayacaksın.
- Tamam o zaman. Ben b�r daha kötü davranışlarda

bulunmayacağım. Ben �zn�n�zle artık ev�me g�deb�l�r m�y�m? 
   Prenses Cüce de kabul ett�ğ� �ç�n kral�yetten çıkıp Cüce
kasabasının bakkalına g�tt�ğ�nde b�r tutam ked� tüyü, �k� gram
fare yem� ve meyve aldıktan sonra kasabanın uzağında yaşadığı
dağ ev�n�n yolunu tuttu. 
   Eve g�derken cüce kasabasının çıkışında yolda maskel� s�ms�yah
g�y�nm�ş b�r grup kurbağa gördü. Kurbağalar cüceler�n en ezel�
düşmanlarıydı. Hemen büyük b�r yaprağın arkasına saklanıp
kurbağaların g�tmes�n� bekled�. Kurbağalar g�d�nce parmak
ucunda ve sess�z b�r şek�lde ev�n yoluna devam ett�. Cüce eve
g�der g�tmez şöm�nes�n� yakıp telev�zyonu açtı. Telev�zyonda
muhab�r b�r grup kurbağanın cüce kasabasına saldırdığını ve
kral�yet�n tehl�ke altında olduğunu söyled�. Cüce hemen
telev�zyonu kapatıp önceden kurbağalarla �ş b�rl�ğ� yapıp
cücelere karşı yaptığı kötülükler� hatırladı. En son onların planına
karşı çıktığı �ç�n kurbağalar onunla da düşman olmuşlardı. Bunun
�ç�n artık o esk� cüce yoktu. Artık �y�l�k �ç�n var olan b�r cüce vardı.
Bunun �ç�n hemen yanına mantar bombaları ve mantar
tabancası aldı. Kend�s�n� vatanı uğruna doğmuş b�r cüce g�b�
h�ssed�yordu. B�raz fazla özgüvenl� olduğunu b�l�yordu fakat Cüce
kasabası �ç�n bunları yapması gerek�yordu. 
   Cüce hazırladığı malzemeler� yanına aldıktan sonra hızlı g�tmes�
gereken yerler �ç�n b�nd�ğ� mantar kızağına atlayıp dağın
başından Cüce kasabasının yolunu tuttu. Cüce kasabasının
g�r�ş�ne yaklaştığında b�raz yavaşladı ve durdu. Aslında amacı
kurbağalara zarar vermek değ�ld�, onları Cüce kasabasından
uzaklaştırmaktı. B�raz bey�n fırtınası yaparak planladı.
Kurbağaların en korktuğu şey olan sarımsakla onları korkutup
b�r daha da buraya gelmemeler�n� sağlamaktı ve bunu da
mantar bombalarıyla mantar tabancası olmadan yapacaktı.
Hemen bu planı uyguladı ve kurbağalar arkalarına b�le
bakmadan kaçtılar. Cücen�n bu davranışından dolayı Prenses
Cüce ona b�r taç takarak b�r kahraman �lan ett� ve Cüce de b�r
daha kötülük yapmayıp tam ters� olan �y�l�kler yapmaya başladı.
Onun adı artık “Cüce kasabasının Kahraman Cüces�” oldu…

  İnsanı donduracak kadar soğuk ve karlı b�r kış geces�yd�.
Sallanmaktan resmen kırılacak olan büyük büyük büyük dedes�n�n
kend� eller�yle yaptığı sallanan sandalyes�nde; sıcacık şöm�nen�n
karşısında üzer�nde yorganı, el�nde kahves�yle b�rl�kte oturuyordu.
O sırada kapısı çaldı. İlk önce penceres�nden baktı. B�r�s�n�
göremey�nce kapı del�ğ�nden dışarı bakıp hemen aynanın karşısına
geçt�. Gelen k�ş� prenses cüce ve muhafızları olduğu �ç�n aynanın
karşısına b�r tutam saçını düzeltmeye geçm�şt�. Dışarıda daha çok
bekley�p üşümemeler� �ç�n hemen kapıyı açtı.
   O kapıyı açar açmaz prenses önden muhafızları arkadan �çer�
g�rd�ler. Cüce hemen kapıyı kapatıp bu sefer ne yaptığını
düşünürken prenses araya g�rd�. “Bu sefer ben ne yaptım d�ye
düşündüğünü b�l�yorum. Aslında ben de hayret ett�m. Her hafta
sonu sen�n yaptığın kötü davranışların raporunu alıyordum. Fakat
bu sefer yapmadığını öğren�nce kral�yettek� h�zmetl�ler�me yen�
yaptırdığım kahvem� düşürdüm ve elb�sem kahve oldu. Bunun �ç�n
hemen yen� elb�sem� get�rtt�m ve… Tam o sırada cüce araya g�rd�.”
“Yan� ş�md� bana elb�sen�z� anlatmak �ç�n m� geld�n�z sayın
prenses�m,” ded�. Prenses Cüce, “Tab�� k� de hayır. Ben buraya bu
soğuk ve karlı kış geces�nde sen� tebr�k etmeye geld�m. Ben�m
d�yecekler�m bu kadardı Cüce. Muhafızlar ş�md� kral�yete ger�
döneb�l�r�z. At arabamı hazırlayın,” ded� ve z�yaretler�n� b�t�rmek
�ç�n kapıya yöneld�.
     Cüce ertes� gün sabah erkenden küçük mantar ev�nde mantarlı
krep yed�kten sonra kral�yet�n yolunu tuttu. Kral�yete geld�ğ�nde
g�r�ştek� kaslı cüce muhafızlarının s�n�rl� yüzler�n� görünce �lk başta
korksa da sonradan �çer� g�rd�. Koskocaman, upuzun ve Prenses
Cüce’n�n parfümü kokan kor�dorlardan geç�p Prenses Cüce’n�n
odasına g�tt�. Odasına g�rer g�rmez de lafa atıldı.

- Sayın prenses�m ben buraya uzun zamandır yaptığım ve son
zamanlardır yapmadığım kötülükler ve sakarlıklar �ç�n çok özür
d�lemeye geld�m. 

- Afer�n Cüce, hatanı anlamışsın. Bunun �ç�n sen� ş�md�l�k
affed�yorum. Eğer b�r daha kötü davranışlarda bulunursan, Cüce
anayasasına göre el�ndek� tüm mantarlar alınır ve b�r daha
mantar y�yemezs�n.

Yazar: Zeynep Yılmaz (11 Yaşında) 
Ed�tör: Zeynep Sare Koyun (9,5 Yaşında)
 Ç�zer: Gülşen Selen (13 Yaşında)

Cüceye Ne
Oldu?



  4 kardeş hızlı adımlarla Kurşun Kalem �lkokul ve ortaokulunun 
yolunu tuttular. Kardelen 7. sınıfta, Pınar 6. sınıfta, Lara ve Leya 
�k�zler� �se 4. sınıftaydı. Okulun önüne vardıklarında Leya 
bozulmuş saçlarını tutarak, “Saçlarım bozuldu y��aaağğ…” d�ye 
söylen�p duruyordu. Tab�� d�ğerler� onu umursamayınca sustu. 
Öğrenc� z�l� çalınca sınıflara dağıldılar. Kardelen’�n teknoloj� 
tasarım, �k�zler�n beden eğ�t�m�, Pınar’ınsa matemat�k ders� 
vardı.
  Kardelen, tozlu sırasına yavaşça oturdu. Öğretmen onlara 
bugün maket ev yaptıracaktı. Malzemeler�n� de kend�ler� 
seçeceklerd�. Kardelen sıkıntıyla ufladı. Malzeme seç�m�nde çok 
kararsız kalıyordu. Pınar matemat�k ders�n� çok severd�. Sınıfta
kend�s�nden başka matemat�k ders�n� seven yoktu. Alan ölçme 
konusundaydılar. Pınar neşeyle defter�n� açtı ve pürd�kkat 
öğretmen� d�nlemeye başladı. Derste çok akt�f b�r katılım 
gösterd�. Öğretmen� Pınar’ın derste akt�f olmasını çok 
sev�yordu. Lara ders beden olduğu �ç�n sev�nm�şt�. Tab�� 15 tur 
koşu yapılacağını duyunca an� b�r şok geç�rd�. Beden Eğ�t�m� 
dersler�n�n sonunda ter kokuları sıkılan kolonyaların kokusunu 
bastırıyordu. Leya �se o kadar sevmezd� Beden Eğ�t�m�n�. 
Rüzgârda saçları hep dağılırdı. “Saçlarım �ç�n ne kadar 
uğraşmıştım…” d�ye sızlanırdı ders�n sonlarında.
  Neyse k� o gün serbestt�ler. Topak topak bulutların altında 
uzandılar. Bulutlardan şek�l bulmaya çalıştılar. “Şurada buluttan 
b�r tavşan görüyorum.” “ Ben de b�r ejderha!” derken �ncec�k b�r 
ses duydular. Bu ses�n sah�b� s�ms�yah, kabarık tüylü, m�nnoş mu 
m�nnoş yavru b�r ked�yd�. İk�zler ked�ler� çok severd�. Anında 
ked�y� eve almak �sted�ler. Ama b�r sıkıntı vardı...

  “Leya, Kardelen ablam ked�y� görünce çığlığı basmaz mı? 
yoksa köpeğ� görünce m�yd�? Pek� ya b�z nasıl eve 
götüreceğ�z?”
 “Aman sen�n dert ett�ğ�n şey bu mu? Eğer eve g�zl�ce götürüp 
b�raz da Pınar ablamdan yardım alırsak �ş b�ter. B�ze de ked�n�n 
bakımını üstlenmek kalır.”
  Teneffüs z�l� çalana kadar ked�yle �lg�lend�ler. Sonra �se 6 kat 
yukarı çıkıp Pınar’ı çağırmaya g�tt�ler. Leya durumu anlattı. 
Ablası da �lk başta �t�raz ett� ama Lara eğer kabul ederse ona 
yepyen� b�r test k�tabı alacağını söyley�nce kabul ett� ve plan 
hazırladılar.
  Okuldan geld�kten sonra kızlar upuzun b�r market l�stes�yle
Kardelen’� gönderd�ler. Sonra kartonları yapıştırarak b�r 
kulübe yaptılar. Pınar’ın m�n�k ked� �ç�n, “1 hafta g�y�lm�ş ve 
yıkanmamış b�r çoraptan b�le beter kokuyor, ııığğyy! Hemen 
yıkayın şu ked�y� yoksa bayılacağım!” demes� üzer�ne tombul 
yanaklı anneler� ked�y� 4 kez bol su �le yıkamıştı. Son olarak 
ked� �ç�n b�rkaç eşya yaptıktan sonra kapı çaldı. Kapıda 
Kardelen vardı. S�n�rle “Yazdıklarının h�çb�r� markette yokmuş! 
Hayret b�r şey!” d�ye homurdanıyordu. Lara ked�y� saklayıp 
kapıyı açtı. Kardelen patladı: “Yazdıklarının h�ç b�r� markette 
yokmuş ve s�z bana h�çb�r şey dem�yorsunuz! S�zde b�r g�zem 
var ama ben çö-”derken ked� saklandığı yerden çıkıp 
Kardelen’�n kucağına atladı! Kardelen dondu kaldı. Pınar 
önlem�n� almış ve kulağını tıkamıştı. B�r anda Kardelen sank� 
hasret çek�yormuş g�b� sımsıkı sarıldı ked�ye. İşte o anda ked� 
korkusunu yend�. Sesl� b�r şek�lde söyled�: “B�r ked�den daha �y� 
dost bulunab�l�r m�?(W�ll�am Hardv�n)” ded�.

En İyi Dost

Yazar: Zümra Nur Karahan (11 Yaşında) 
 Ed�tör: Şevval Yaren Çakır (13 Yaşında) 
Ç�zer: Ayşe Hümeyra Polat (8 Yaşında)



Parka g�derken çok kötü b�r koku vardı. Önce çöp
kokusu sandım fakat bu koku �lacın kokusuymuş.
Arkadan b�r ayak ses� duydum, gelen Ahmet't�. O
da ben�m g�b� şaşkındı. B�rl�kte durum özet�
çıkardık. “Korkuları yok eden �laç yüzünden herkes
tehl�kel� davranışlar yapıyor. Eğer bunu
durdurmazsak dünyanın sonu gel�r. Bu yüzden b�r
panzeh�r gel�şt�rmel�y�z ama nasıl?” ded�m. Ahmet,
“Önce üret�ld�ğ� fabr�kayı bulmalıyız,” ded�.
Araştırmak �ç�n telefonlarımıza sarıldık.
Bulduğumuz b�lg�lere göre fabr�ka İstanbul'daydı.
Ahmet �le anlaştık, yarım saat �ç�nde b�ze gerekl�
olan aletler� alarak buluşacaktık. Fabr�kaya g�tt�k,
etrafı tellerle kaplıydı. Çantamızdan pensey�
çıkardık. Teller� kest�k sonra tornav�da �le
gıcırdayan kapıyı usulca açtık. Yönet�m odasına
g�rd�k. B�lg�sayardak� b�lg�ler� flaşa aktardık.
Sess�zce çıktık. Eve ulaştığımızda flaştak� b�lg�ler�
b�lg�sayara yükled�k. Burada panzeh�r üretmek �ç�n
gerekl� tar�f vardı. Ben tar�f� okudum; Ahmet de
karışımı hazırladı. Bu karışımı baraja döktük. Suyu
�çen herkes �y�leşmeye başladı. Akşam haberler�n
de sp�ker “İlaç tehl�kel� sonuçlar yarattığı �ç�n
toplatıldı,” ded�. Sonunda her şey esk� hâl�ne geld�.
Yaşamak �ç�n korkunun da cesaret kadar gerekl�
olduğu anlaşıldı. 

B�r hafta sonuydu. Babam haberler� �zl�yordu.
Cumhurbaşkanı canlı yayındayı. “Sevg�l� halkım,
b�l�yorsunuz k� herkes b�r şeylerden korkar. B�l�m
�nsanlarımız bunun üzer�ne b�r �laç gel�şt�rd�,” ded�.
Gar�p b�r ses çıktı ve yayın kes�ld�. Babam hemen
araştırmaya başladı. Fakat �nternete bağlanamadığı
�ç�n h�çb�r şey öğrenemed�. Babama, “Baba
duyduğum kadarıyla korkuları ortadan kaldıran b�r
�laç gel�şt�rm�şler,” ded�m. Babam bunu duyunca
şoke oldu. Bunu anneme söylemek �ç�n mutfağa g�tt�.
“Hanım, korkuları yok eden b�r �laç yapmışlar,” ded�.
Hemen �lacı almak �ç�n eczaneye g�tt�ler. Tabletle
oynarken anahtar ses� duydum. Annem�n el�nde o
�laç vardı. Herkes �laçtan �çt�. İlacın �ç�ndek�
maddelere alerj�m olduğu �ç�n ben �çemed�m. B�rkaç
saat sonra telev�zyonu açtığımda tam b�r felakett�.
Haberlerde hep korkusuzluk �lacı yüzünden yaşanan
korkunç kazalardan bahsed�l�yordu. Son hız g�den
uçaktan atlayanların acı çığlık sesler�, hayvanat
bahçes�nde kükreyen aslanların kafes�ne g�renler…
Ben �çmed�ğ�m �ç�n etk�lenmem�şt�m. Hemen Ahmet’�
aradım. Onunda ben�mle aynı maddeye alerj�s� vardı.
O da �çm�ş olamazdı. Konuştuk, b�r saat �ç�n de
parkta buluşacaktık.           

Yazar: Nad�r Sarısoy  (10 Yaşında)  
Ed�tör: Ahmet Ömer Oruç (11 Yaşında)
Ç�zer: Hal�me Çoban (14 Yaşında)

Korkusuz 
Dünya



   Annem�n 23 N�san'da doğduğunu b�lm�yordum. 
Şaşkındım. Acaba bu gece ben� hang� anılar 
bekl�yor d�ye düşündüm. Öyle ya da böyle 
anneannem�n anlattığı anıların yer� bende çok 
büyüktü.
Anneannem:
  - Gel, sana b�r şey göster�y�m. 
  - Tamam.
  - Bak bu annen�n beş�ğ�. Esk�den tahtadan olurdu 
beş�kler. 
  Şu ank� beş�klere benzemeyen bu tahta beş�ğe 
dokundum, çok pürüzlüydü. Gıcırtılı ses� ve yıllarca 
kullanılmış esk�m�ş ama b�r yandan da çok güzel 
kokan bu beş�ğ�n anısını çok merak ett�ğ�mden 
hemen sordum.
   - Anneanne bunun anısını da anlatır mısın?
   - Tab�� k� anlatırım. Geceler� annen� uyutmak �ç�n 
beş�ğe koyardım. N�nn�, �lah�, türkü söyleyerek b�le 
uyuturdum annen�. Annen hemen uyur bana h�ç 
zorluk çıkartmazdı. Bende bunu fırsat b�l�p gece 
b�le olsa b�r�km�ş bulaşıkları yıkardım. Geceler� 
uyuyamazdım genell�kle, eğer k� çok uykum varsa 
beş�ğ�n �p�n� ayağıma bağlar sallardım. 
   - Sen�n �ç�n zor olmuyor muydu?
   - Evet oluyordu ama b�r gün sende büyüyünce 
ben� anlayacaksın ve zor da olsa kolay da olsa 
umurunda olmadan güzelce �lg�leneceks�n.
  Bu güzel gecede sank� geçm�şe g�tm�ş g�b� böyle 
güzel anıları d�nlerken b�tt�.

   Anneannem�n anıları �le dolu b�r akşamdı. Saat 
gece 12’ye gel�yordu, �k�m�z de yorgunduk. Gecen�n 
karartısıyla ve haf�f b�r rüzgâr vardı. Her yer m�s g�b� 
ç�çek kokarken anneannem, “Şu da sana 
anlatacaklarımın sonu sen�nle alakalı, ben� �y� d�nle..." 
Anlatacaklarının ben�mle alakalı olduğundan çok 
meraklandım.
  1977 yılında 23 N�san sağanak yağmurlu b�r gündü.  
Ş�ddetl� b�r rüzgâr vardı, hava buz g�b�yd�. Her şey 
yolunda g�derken geceley�n ac�len hastaneye g�tmek 
zorunda kaldık.
   Anneannem anıları anlatırken b�r anda b�r ses 
geld�, çok korktum. Gal�ba cırcır böceğ�n�n ses�yd�, o 
kadar ger�ld�m k� sank� ben o an oradaymışım 
onlarla b�rl�kteym�ş�m g�b� h�ssett�m. Geceley�n o 
kadar yağmurda onları hastaneye götürecek şey 
neyd� k� d�ye düşündüm.
   - Anneanne neden gece gece sağanak yağmur 
varken hastaneye g�tt�n�z?
   Kes�n b�r şey olmuştu yoksa neden o kadar soğuk 
b�r havada hem de sağnak yağmur varken 
hastaneye g�ts�nler k�?
   - Hastaneye g�tt�ğ�m�zde 4 k�ş�yd�k, 2-3 saat sonra 
hastaneden çıktığımızda 5. 
    Çok şaşırmıştım çünkü başlarına b�r şey geld�ğ�n� 
düşünmüştüm. Söyled�kler�nden anlayacağım b�r 
çocukları olmuştu ama k�mden bahsed�yordu k� d�ye 
düşünürken sormaya karar verd�m. 
   -An neanne k�m s�z�nle o hastaneden a�len�n 4. 
çocuğu olarak çıktı?
   - Ben�m �lk ve tek b�r�c�k kızım, yan� sen�n annen.

Yazar: A�şe Hümeyra Doğan (13 Yaşında)  
Ed�tör: Şevval Yaren Çakır (13 Yaşında)
Ç�zer: Hat�ce Zehra Polat (8 Yaşında)

Annemin 
Beşiğini 
Sallarken



Farkın- 
dayız

-Bak oğlum, artık esk� hastalığının yanı sıra yen� b�r
hastalığın var. Bundan dolayı daha da güçlü olmalısın. 
Yen� hastalığının adı Bogorad Sendromu. Yan� t�msah 
gözyaşları sendromu. Artık b�r şey yed�ğ�nde gözler�n 
yaşaracakmış. Ama yarın 17 Eylül. Hazırlıklara ağırlık 
ver�rsen her şey� unutursun.
  Tab�� ya, Evren 17 Eylül’ün yarın olduğunu 
unutmuştu. Hastaneden çıkınca �lk �ş hazırlıklara 
başlamak oldu. Görseller� ve gönder�lecek s�teler� 
ayarladıktan sonra yatağına yattı ve düşündü.
  İk� tane hastalığı vardı artık. T�msah gözyaşı da 
neyd�? Yen� hastalığı yemek yemes�ne engel olacak 
mıydı? Kaç haftada b�r hastaneye g�decekt�? Sürekl� 
bayılacak mıydı? Okula g�deb�lecek m�yd�? Bunları 
düşünürken gözler� kapandı. Rüyasında b�r deren�n 
�ç�ne daldığı ve boğulmamak �ç�n b�r t�msaha 
tutunduğunu gördü. Ama deren�n suyu g�derek 
artıyordu. Evren, suyun t�msahtan geld�ğ�n� gördü.
T�msah gözyaşı döküyordu. Evren 16 Eylül gece saat 
23.56’da gördüğü rüyanın etk�s�yle uyandı ve 
b�lg�sayarı açtı. Görseller� ve yazıları ayarladı. Sonra 
tekrar yatmaya g�tt� ama uyuyamadı.
  17 Eylül sabahında herkes�n telefonuna b�r b�ld�r�m 
geld�. B�ld�r�m ses�yle uyanan �nsanlar yazıyı ve görsel� 
okuduklarında dünyadak� tüm hastalar �ç�n dua 
ett�ler. Gelen b�ld�r�m şöyleyd�: 17 Eylül Dünya A�lev� 
Akden�z Ateş� (FMF) ve Otoenflamatuar Hastalıklar 
Farkındalık Günü.
  Farkındayız. Dünyadak� nad�r ama görüleb�len 
hastalıkların farkındayız. Dünyada Evren g�b� çocuklar 
nad�r görüleb�len hastalıkları olduğu �ç�n 
üzülmeyeceklerd�. Tüm olumsuzluklara karşı bütün 
çocuklar b�r farkındalık oluşturacaktı. D�yabet, 
lösem�, cam kem�k, asperger, çölyak, ot�zm… Heps� 
�ç�n şöyle denecekt�: “Farkındayız!”

  Evren, dışarıdan bakıldığında normal b�r çocuk g�b� 
görünse de aslında değ�ld�. Çevres�ndek� pek çok 
k�ş�de olmayan b�r hastalığı vardı ve hastalığının 
b�l�nen b�r tedav�s� yoktu. Günde beş tane hap yutmak 
zorundaydı ve her an b�r atak geç�reb�l�rd�. Ama b�r 
gün çok gar�p b�r şey oldu.
  Evren o gün kalktığında kend�n� çok yorgun 
h�ssed�yordu ve başı dönüyordu. Kahvaltıda annes� 
ondan süt �sted�ğ�nde ayran get�rm�ş ve başı 
dönmüştü. Odasına yatmaya g�derken kafasını 
duvara vurdu ve bayıldı.
  Uyağında hastanedeyd�. Ataklarından dolayı sık sık 
hastaneye geld�ğ�nden hastane odasını ve yatağını 
gar�psemem�şt�. Yanında annes�yle babası vardı. Ayak 
sesler� duyunca gözler�n� kapattı. Gelen doktordu. 
Doktor, annes� ve babasına Evren’�n kafa travması 
geç�rd�ğ�n�, yapılan ayrıntılı tetk�kler sonrasında 
Evren’de b�r sendrom oluştuğunu ve bundan sonra 
Evren’�n ne yese gözünden yaş geleceğ�n� söyled�. 
Doktor başka şeyler de anlatıyordu ama odadan 
çıktıkları �ç�n Evren onları duymuyordu. B�rkaç saat 
sonra annes� ona yanındak� çorbadan �çmes�n� �sted�. 
Evren serumlu olmayan el�yle kaşığı ağzına götürdü
ve yuttuğu anda gözünden yaş gelmeye başladı. 
Demek k� doktorun söyled�ğ� doğruydu. Babası 
yanına geld� ve şöyle ded�:

Yazar: Zeynep N�sa Kaşaltı (11 Yaşında)
Ed�tör: Ayşe M�ne Babur (8 Yaşında)
Ç�zer: Sab�ha Ceren Karaçor (9 Yaşında)

Annem verdi üç kuruş,
0 para ile aldım bir kuş.

Kuşu getirdim eve,
Çıkıverdi tepeme.

Dile geldi kuş, dedi ki:
Ey insan koyma beni kafese,

Kapatma beni hapse,
Bırak uçayım göklere.

Dedim:
Ey kuş bırakmam seni göklere

Hep kal benimle
Bana anlat hikâye

Dinleyivereyim sevinçle.
Minik kuş dedi:

Tamam, o zaman dinle.
Kuş anlattı, ben dinledim.
Bakalım neler anlattı…

 



   Şimdi, sizin ilginizi çekebilecek 2. hayvan olan, bilimsel adı
Dasypodiade olan Armadillo’ya gelelim. Temel yiyecekleri
böceklerdir. Yiyecek bulmak için toprağı kazarlar, koku alma
duyuları geliştiğinden böcek ve kurtçukları hemen bulabilirler. Bir
tehlike anında ayaklarını zırhları ile örterler. Hatta bir
Armadillo’nun zırhı kurşun geçirmez. Toprağı kazarken çok hızlı
davranırlar ve bu süreç içerisinde burunları toprak ile temas ettiği
için nefeslerini tutarlar. İşitme duyuları ve görme duyuları
gelişmediği için güçlü değildir. Çoğunlulukla gece görüldükleri için
akşamı bekleyelim.
    Şu an Meksika’nın Florida ilçesindeyim. Armadillolar genellikle
burada yoğun olurlar. Şimdi, Florida’nın ağaçlık bir bölgesine gidip
orada belki Armadillo bulurum diye gözlem yapacağım.
    Ah, baksanıza! Şuradaki bir Armadillo. Unutmadan da ekleyeyim:
Armadillolar, koku duyuları kadar yüzmeyi de biliyorlar. Suya
girmeden önce bolca hava yuttukları için uzun bir süre suyun
altında kalabiliyorlar. Genellikle 75 cm oluyorlar. Şimdi size ilginç
bir soru soracağım. Hiç pembe kabuklu bir hayvan gördünüz mü?
Çünkü Armadilloların türlerinin bir tanesi de Pembe Peri
Armadillo. Evet, doğru duydunuz! Pembe kabuklu bir Armadillo.
Ancak bu türe rastlayacağımdan emin değilim.
  Evet arkadaşlar, şimdi size Meksika’nın ilgi çekici bir bitkisinden;
bilimsel adı Astrophytum Capricorne olan Keçi Boynuzu
Kaktüsü’nden bahsetmek istiyorum. Kuzey Meksika'nın Coahuila
bölgelerine özgü kaktüs ailesi Cactaceae'deki çiçekli bir bitki
türüdür. 25 santimetre (9,8 in) uzunluğunda 10 santimetre (3,9 in)
eninde top veya oval şeklinde geniş, gri-yeşil renkli, 7 ila 9 belirgin
kaburgalı, çok uzun kıvrık dikenleri ve yaz aylarında kırmızı
merkezli sarı çiçekleri olan bir bitki türüdür.
Keçi boynuzu kaktüsünün ortak adı, keçi boynuzuna benzediği
söylenen kavisli dikenlere atıfta bulunan oğlak türüne benzer.
(capri “keçi” ve corne “boynuz”  anlamına gelir.) Dışarıdan en başta
korkunç gözükür ancak ortasında sarı bir çiçek büyüdükçe
korkunçluğu olmaz. Eğer kaktüslerle problem yaşıyorsanız
“melodi” adındaki kitabı mutlaka okuyun. İyi gelecek. Bir sonraki
ülkede görüşmek üzere.  

  Merhaba, ben Benjamin. Küçük yaşlarımdan itibaren
hayvanlara ve doğaya sevgi ve merak duymaya başladım. O
nedenle babam beni ormanda kamp yaptırır, bilmediğim şeyleri
söylerdi. Vahşi doğa ile iç içe büyüdüm. 2021’de belirli ülkeleri
araştırdım. O hayvanları ve bitkileri hiç görmeyen insanlar
olduğu için yazarak size ileteceğim. Yıl 2022. Ben kendimi hazır
hissediyorum. Şimdi hep birlikte ufak bir keşfe başlayalım!  
  Eşsiz güzellikte olan bir dünyamız var. Ancak başka ülkelerdeki
hayvanları, bitkileri ve o ülkeyi araştırmayanlar için dergimizin
bu sayısında değişik ülkelere gidip oradaki bitkileri ve hayvanlar
öğreneceğiz. Öğrenince onunla kalmayacak; o hayvan ve bitki
hakkında önemli, bir o kadar da değişik bilgiler öğreneceğiz. Bu
yazımda sizlerle beraber Kuzey Amerika Kıtası’nın Meksika
ülkesine gidiyoruz!
   Şu an Meksika’nın Xochimilco gölü kıyısındayım. Burası
UNESCO tarafından korumaya alındığı için göle giremiyoruz.
Ancak burada bulunan 5-6 tane Axolotl tanklara konulmuş.
Belki kahverengi olanı vardır diye kısaca gezip elimde tutmak
için izin isteyeceğim.   Okuduğum kitaplara ve araştırmam
üzerine hâlâ bu gölde birkaç tane özgün adı “Ambystoma 
 Mexicanum” olan “Axolotl” görmek için buradayız. Axolotllar
balık değil, bir amfibidir. Bazı Kabileler ise Axolotl’u “Yürüyen
Balık” diye anar. Bir Axolotl gördüyseniz eğer beyaz olduğunu
görmüşsünüzdür. Aslında Axolotllar beyaz değil kahverengidir.
Axolotlların dikkat çeken bir özelliği daha vardır. Organlarını
(Beyin, kalp, böbrek gibi. Hatta bir ara insanlığın son umudu
olarak gözaltına alınmıştır.) belirli uzuvlarını kaybettikten sonra
tekrardan yenileyebiliyorlar. Buna da rejenerasyon deniyor.
  Evet, şu an elimde tuttuğum şey bir Axolotl. Görüyor musunuz,
kahverengi. İnsan yüzüne benzeyen bir yüzü var. Sanki hafif bir
şekilde gülümsüyor.  Axolotlar, hem karada hem de suda
yaşarlar. Axolotlar, etçil hayvanlardır. O nedenle çoğunlulukla
böceklerin larvaları, minik balık ve solucanlarla beslenirler.
Şimdi bu Axolotlu suya bırakayım, çünkü bazıları saldırabiliyor.
Axolotlların türü Ambystoma Semenderi’dir.

Yazar: B�hruze Yayla (10 Yaşında)
Ed�tör: Şevval Yaren Çakır (13 Yaşında)
Ç�zer: D�dar Yüsra Balcı (8 Yaşında) 

Gezginin Doğa Notları



  İşte ş�md� gözler�m parlamıştı. Bu fırsat kaçmazdı, 
kaçamazdı. Almayı çok �sted�ğ�m b�r b�s�klet �ç�n para 
b�r�kt�rm�şt�m ama artık buna �ht�yacım yoktu. B�razdan o 
b�s�klet ben�m olacaktı! Evden uçarak çıktım. Mağazanın 
önüne geld�ğ�mde küçük b�r şok geç�rd�m. İçer�s� bomboştu 
ve korku k�taplarındak� o korkunç, esk�, per�l� evlere 
dönmüştü. Gal�ba bu b�s�klet� bu mağazada 
bulamayacaktım. Bu �şten vazgeç�p en moda kıyafetler� 
almak �ç�n daha önce f�yatlarını görüp yutkunduğum 
mağazaya g�tmeye karar verd�m. Sonunda en çok 
�sted�ğ�m kıyafetler� alab�lecekt�m. V�tr�n�n önüne 
geld�ğ�mde b�r de ne görey�m! V�tr�n yok! Her şey� 
yıkmışlar, paramparça etm�şler. Sank� �nsanlar mutasyon 
sonucu canavara dönüşmüş g�b� bütün mağazaları talan 
etm�şler. Bu mutasyonun sebeb�: Paranın olmayışı. 
Boynum bükük eve dönerken, b�r sermaye dolusu paraya 
aldığım, ben�m �ç�n çok özel olan kıyafetten neredeyse her 
�nsanda vardı. Artık h�çb�r şey�n değer� yoktu. Her şey, 
herkeste �d�. Eve g�tt�ğ�mde adım atacak yer olduğuna 
şükrederken babamı gördüm. Bu saatte �şte olması 
gerekm�yor muydu? 
- Baba, bugün �şe g�tmem�ş m�yd�n?
- Neden g�dey�m kızım?
-...
- Artık paraya gerek yok k� �şe g�dey�m.

Mantıklıydı. O zaman ben�m de büyüyünce meslek sah�b� 
olmama gerek yoktu. Ve tab�� okula g�tmeye de… Bu 
durum böyle günlerce sürdü. İlk baş �y� g�b�yd� ama artık 
sıkılmaya başlamıştım. Sadece ben m�? Herkes sıkılmaya 
başlamıştı. Yen� şeyler üret�lm�yordu. Bütün mağazalar 
yavaş yavaş kapanmaya başlamıştı. Hayat böyle h�ç de �y� 
değ�ld�. İnsanlar artık �syan etmeye başlamıştı. Huzur d�ye 
b�r şey kalmamıştı. Sah�den, huzur neyd�? Herkes g�b� b�z 
de mahalle olarak anlaşıp bu durumu yetk�l�lere b�ld�rd�k. 
Bu �ş�n artık sona ermes� gerekt�ğ�n� d�le get�rd�k. Sonuç 
olarak tekrar huzura kavuştuk. Hayat yen�den canlandı. 
İlk �ş olarak b�r�kt�rd�ğ�m paralar �le g�d�p çok güzel b�r 
b�s�klet aldım kend�me.  
   Sa nırım artık paradan ş�kâyet etmeyecekt�m…    

-Bunu alab�l�r m�y�z anne?
- Ş�md� olmaz kızım. Başka zaman…
 -Ama neden?
- Bunu almak �ç�n yanımda para get�rmed�m canım.
Bu “para” denen şey neden vardı k�? Onun yüzünden

�sted�ğ�m bazı şeyler� alamıyorum. Keşke para d�ye b�r 
şey olmasaydı da b�r rahat etseyd�k.
  B�r sabah gözler�m� açtığımda, yatağımın tam 
karşısındak� aynada kend�m� görmey� beklerken, 
aynanın önündek� b�r yığın alışver�ş poşet�n� gördüm. 
Poşetlerden gözüken bazı eşyaların �s�mler�n� dah� 
b�lm�yordum. Acaba bütün mahalle taşınma kararı 
almış, �ht�yaçlarının olmadığı eşyaları b�ze m� 
get�rm�şlerd�? Odamdan dışarıya ışınlandığımda, 
odamdak�ler�n b�n katı kadar eşya ev� ele geç�rm�şt�. O 
sırada kapı çaldı. Açtığımda �lk başta k�msey� 
göremed�m. Daha sonra yığınla kıyafet�n arasına 
karışmış annem�n yüzünü tanıdım. 

- Anne, bu kadar eşyanın b�z�m evde ne �ş� var?
- Kızım, her şey�n bedava olduğunu duyunca el�m�ze ne

geçerse eve doldurduk. 
- Her şey bedava derken?
- Evet kızım, her şey hem de her şey bedava.

İnanab�l�yor musun?

Ed�tör: Ahmet Ömer Oruç (11 Yaşında) 
Yazar: Meryem Sena Gül (12 Yaşında) 
Ç�zer:  Asya Karaman (12 Yaşında)

Bedava 
Dünya



   Uzun uzun şeylerin arasında yürürken fark

ettim. Bizi burada neden istemiyorlar?

İnsanlar bize çeşit çeşit eziyet ediyor. Bu beni

çok üzüyor. Bizi onlardan farklı kılan şey de

neydi? Neden zorbalık yapıyorlardı? Bizi ve

ailemi görünce çığlıklar atıp bizi öldürmeye

çalışıyorlardı. Kendimi anlatamıyorum,

çaresizce sadece kaçıyorum, o ballı kaymak

gibi kokan şeylere tırmanıyorum. En

sevdiğim şey o şeyleri yemek. Bu akşamki

yemeğimde de uzun şey var. Biraz fazla yağlı

ama olsun. Yağlı olanlarını da severim. Aynı,

saatler boyunca havasız kalmış deri

ayakkabılar içinde kalan çoraplar gibi

kokuyorlar.

 Maalesef ismimizi hatırlamıyorum.

Yaşadığımız yerde ailem, akrabalarım, ve

arkadaşlarımla yaşıyoruz.  Onlarda benim gibi o

şeyleri yemeği çok sever. O şey dediklerim

aslında uzun, söğüt ağacı dalları gibi ince olan

otlar. Çok çeşidi var. Kırmızı, turuncu, sarı ve

hatta mavi olanını bile yedik. Genelde

köklerinden besleniriz. Aynı zamanda her gün

ücretsiz bir şekilde meyve suyu içeriz. (Tadı

demir gibi ama olsun.)

   Bir gün içerisinde yaptığım aktiviteler

arasında uyumak da var. Uyumak gibisi

yoktur. Gün içerisinde gerçekten de çok

yoruluyorum. Çünkü ailem ile

toprağımızda tarım yapıyoruz. Tarım

derken dişlerimizle bu alanı kazıyıp

yiyoruz. Bu tarımlar sayesinde daha çok

yemek elde ediyoruz. 

  Buralara çok zor şartlar altında geldik.

Yani bir sürü yeni yerden geçtik. Tabii

geçtiğimiz yerlerde de diğer insanların

zorbalığına maruz kaldık. Gittiğimiz bir hiç

bir yerde istenmiyorduk. Bu da beni öyle

üzüyordu ki anlatamam. Zaten

istenmediğimizden sürekli ev

değiştiriyoruz. Daha geçen benim amca

oğlunu öldürmüşler. Son bir haftadır yasını

tutuyoruz. Kötü insanlara yakalanmış. Onu

hemen patlatarak öldürmüşler. Nasıl acı

çekmiştir zavallım.

   Ailem ve ben şu ana kadar bize iyi

davranan insanlar görmedik. Hepsi bize

karşı zalim, kötü. Yani aslında biraz da hak

verebiliriz. Benim de sürekli kırmızı meyve

sularımın içilip kafamdaki devasa uzun

şeylerimin yenmesine sinirlerim

bozulurdu. Ya da sürekli kafamda yürüyen

ve beni kaşıntıdan sinir krizi geçirttiren

birileri olursa. Yani gerçekten işleri zor.

Sürekli egzoz kokan spreylerle bizi

kafalarından kovalamaları, sırf biraz olsun

rahatlamak için kafalarına türlü türlü

bakım yapmak zorunda kalmaları çok

uğraştırıcı olmalı. Aaa! Şimdi hatırladım,

sanırım ismimiz bit. Çünkü bizi görünce

aynı böyle çığlık atıyorlar “Ağağagg bitttt

vaaağr!” Hahaha! Gerçekten çok komik

yüzleri oluyor. Bir dakika? Bu koku tanıdık.

Olamaz! Arkamdan spreyle gelen bir el var! 

Yazar: Şevval yaren ÇAKIR (13 Yaşında)
Ed�tör: El�f Zümra Güleryüz (10 yaşında)
 Ç�zer:  Ceyla nur boynukısa (10 yaşında) 

İstenmeyenler



Fındık 
Zamanı

   Fındık zamanı gelmişti. Bu yüzden ailecek mis gibi toplanmayı
bekleyen çay, gübre ve yağmur kokan köyümüze gelmiştik. Köyde
ağustos ayı fındık ayı demekti. Köye geldiğimizde herkes günlük
kıyafetlerini değiştirip fındık toplamak için en uygun kıyafetleri
giyindi. Kahvaltıdan sonra ellerimize sepet ve 5 kiloluk çuvallardan
60 tane almıştık. Ne de olsa köyümüzde fındık boldu. Hemen yola
koyulduk.
  Fındıklığa vardığımızda bende üzerime düşen görevi yaptım. Hemen
hayvan arkadaşlarımı çağırdım. Size hayvan dostlarımla
konuşabildiğimi söylememiş  miydim? Bu yeteneğimi ben, ailem ve
hayvan dostlarım biliyor. Artık siz de biliyorsunuz. İlk olarak kuş
dostlarımdan bize yardımcı olmalarını rica ettim. Ailem benim
arkadaşlarımı çağıracağımı ve bahçenin yolunu bildiğimi bildikleri için
hemen bahçeye indiler.  Ama nasıl inmek! Tabii bahçe biraz yamaca
denk geldiği için kayarak indik... İnerken ayağımıza çok fazla dal,
daha da (büyümeseydi iyi olurdu) büyümüş ağaç kökleri takılıp
duruyor.
  Artık fındık toplamak için hazırız. Hemen işe başladık   Dallara
çıkıyoruz dallar kırılıyor, fındığa uzanıyorum, az kaldı ,uzandı- PAT!
Yere düşüyordum ki, gözü keskin şahin dostum beni kaptığı gibi geri
yere bıraktı.

   O sırada diğer kuş dostlarım da fındık toplama işine giriştiler.
Ne kadar iyi dostlarım var... Güvercinler, şahinler, kartallar hepsi
bir o daldan, bir bu daldan tek tek fındıkları topluyor, sinekler
ise kuşlara fındıkların yerini haber veriyor. O sırada sırtında
çuval olan kedi, köpekler köpek ve iki eşek ise fındıkları
yakalıyordu. Taşıyabildikleri kadar taşıyıp fındıkları arılara
götürüyor, arılar yaprağını ayırıyor ve sincaplar da fındıkların
kabuklarını kırıyor. Böylece oturup saatlerce fındık kırmak
zorunda kalmıyoruz. Bu arada kuşlara fındıkların yerini haber
vermeleri için böcekleri çağırdığıma bakmayın, ben böcekleri hiç
sevmem. Sinekler de ayrı bir mesele. Güya yardımcı oluyorlar ama
bir yandan da huylu huyundan vazgeçmiyor, bizi ısrarla
ısırıyorlar.
   Fındık bittiğinde tüm çuvallar dolmuş, hatta artmıştı da. Her
yerimiz kaşınmaya ve ağrımaya başladı.  Kıyafetlerimiz fındık,
ter ve emek kokuyor. Banyo sırası beklerken kardeşlerimle
şakalaştık. Gün sonunda hepimiz çok yorulmuştuk ama akşam
olduğunda evimiz fındık, içimiz ise huzurla dolmuştu. Fındık dolu
çuvalların çoğunluğu, zihnimizden çıkmıyordu. Ertesi sabah
uyandığımda bir de ne göreyim! Topladığımız fındıklarla annem ve
anneannem severek yemekten çok bayıldığım tatlıyı yapmışlardı:
Fındıklı Baklava! Bana en sevdiğim tatlıyı yapın, karnım şişene
kadar bir yemeye devam ederim. 

Yazar: Zeynep D�la Büyükmutlu (12 Yaşında)    
 Ed�tör: B�hruze Yayla (10 Yaşında)  

Ç�zer: Ahsen Betül Atasoy (12 yaşında) 



   İnekler�n otladığı, tavukların gıdakladığı, atların dört nala
koştuğu ç�ftl�kte yen� b�r gün İbrah�m’� bekl�yordu. İbrah�m
kümese yumurta almaya g�d�yordu çünkü anneannes� bu sabah
omlet yapacaktı. İbrah�m anneannes�ne tek başına yaz tat�l�ne
gelm�şt� ve gelel� üç gün olmasına rağmen ay g�b� beyaz c�ld�
domates g�b� kızarmıştı ve eller� �ş yapmaktan su toplamıştı.
İbrah�m çatısı yamulmuş, reng� açılmış ve kapısının kulpu sağlam
olmayan kümese vardı ve kapıyı açtı. İçer�ye baktı k� yumurta
yok! İbrah�m, “Ama nasıl olur?” d�ye düşündü. “B�z ş�md� nasıl
omlet y�yeceğ�z?” ded� kend� kend�ne. Orda gördüğü �lk tavuğa
sordu, “Kolay gels�n tavuk kardeş, rahatsız ed�yorum ama bugün
neden h�ç yumurta yumurtlamadınız?” d�ye sordu. Tavuk �se
öfkel� b�r şek�lde “Çek�l önümden,” ded� ve g�tt�. İbrah�m �se
afalladı.
   İbrah�m’�n ne yapıp ne ed�p yumurta bulması gerek�yordu
çünkü karnı b�r f�l kadar açtı. Kümeste horoza doğru yürüdü ve
“Kolay gels�n horoz kardeş, bugün neden yumurta yok?” d�ye
sordu. Horoz �se “Sağol, yaa b�z�m hanımlar tutturdu komşu
tavuklar gez�p yumurtluyor, b�z n�ye onlar g�b� yapamıyoruz
d�ye. Sonra da b�zde gezmezsek b�r daha yumurtlamayacağız
ded�ler, �şte durum böyle.” İbrah�m de “Ya öyle desen�ze,” ded�
ve kapıyı açtı. Ardından hemen horozun üstüne zıpladı ve “Had�
b�raz gez�nde yumurtlayın, çok acıktım,” ded�. Ardından üstüne
b�nd�ğ� horoz, tavuklar ve c�vc�vler hep b�r dışarıda gezmeye
başladılar. 

   Tab�� açıkta yemek gören t�lk�ler durur mu h�ç, başladılar
tavukları kovalamaya. İbrah�m bunu gördüğü g�b� üstüne
b�nd�ğ� horoza “T�lk�ler b�z� kovalıyor, hemen onlara karşılık
vermel�y�z!” ded� ve dünkü �zled�ğ� f�l�mdek� g�b� ıslık çaldı.
Üzer�nde peler�n, el�nde �se anında kılıcı bel�rd�. C�vc�vler �se
zırhlandı. Kılıcı görünce t�lk�ler�n gözler� fal taşı g�b� açıldı ve
kuyrukları havaya d�k�ld�. T�lk�ler �lk başta b�r duraksadılar,
ondan sonrasında korkup hemencec�k b�r çocuğunun anne
terl�ğ�nden kaçtığı g�b� kaçtılar. İbrah�m ve tavuklar �se
mehter marşı �le kümese sev�nç �ç�nde ger� yürüdüler. İbrah�m
horozun üstünden atladı ve baktı k� tavuklar yumurtluyor,
nasıl sev�nd�. Tam teşekkür edecekken b�r�n�n ona seslend�ğ�n�
duydu, bu ananes�n�n ses�yd�! Ses�n hang� taraftan geld�ğ�n�
görmek �ç�n uğraşırken sarsılıp uyanması b�r oldu ve
anneannes�, “Oğlum had� kalk da kümesten yumurta get�r sana
omlet yapacağım,” ded�. İbrah�m rüyanın etk�s�nden hâlâ
çıkamamış b�r şek�lde “Tamam,” ded�. El�n� yüzünü yıkamak �ç�n
lavaboya g�derken �nşallah tavuklar yumurtlamışlardır d�ye
�ç�nden geç�rd�.

Yazar: Zeynep D�la büyükmutlu (12 Yaşında)
Ed�tör: Zeynep Sare Koyun (9.5 yaşında)
Ç�zer: Zeynep El�f Atabay (11 Yaşında) 

İki Omlet 
Bir Kılıç



Karanlık
Dünya

   Sene 3022. İnsanoğlu eski güzel günlerinden çok uzaktı.
Kötülük artmış, iyiler ve iyilikler azalmıştı. Masalların
sonu artık hep kötü bitiyor, iyiler hiçbir zaman
kazanamıyordu. Küçük bir sebepten bir kavga çıkıyor ve en
ağır sözler, en ağır küfürler ediliyordu. Hayvanlara,
doğaya ve en önemlisi dünyaya bir merhamet duygusu
kalmamıştı. Dünya artık böyle bir yerdi.
  Odasının penceresinden vuran güneşin cılız ışınları
Lilizi’yi uyandırmaya yetmişti. Lilizi gözünü araladı ve
esnedi. Yatağından kalktıktan sonra camını açtı. Her
zamanki sıradan günlerdendi işte. Duygusuz, mutsuz,
keyifsiz… Lilizi yatağını topladı ve banyoya gitti. Ama az
sonra olacaklardan habersizdi. 
  Lilizi odasına geldi. Saat 09.13’tü. Birden tuhaf bir şeyler
hissetti. Sanki ışık ortamdan çekiliyor her yeri karanlık
kaplıyordu. Tüm renkler sanki ona birer birer hoşça kal
diyordu. Lilizi korktu. Ne oluyordu böyle? Her yer siyah
beyaza bürünmüştü. Koşarak tüm odalara girdi, çıktı. Her
yer aynıydı. Bu sefer bahçeye çıktı. Güneş siyahtı. O
güzelim sarı rengini kaybetmişti. Etrafına baktı.
Dünyadaki tüm renkler kaybolmuştu.
  Kasabadaki herkes ayaklandı. Kimse ne yapacağını
bilemiyordu. Herkes mutsuz ve karamsardı. Büyükler
depresyona giriyor çocuklarının sordukları soruya
olumsuz ve kızgın bakışlarla cevap veriyorlardı. Aynı
zamanda bazı küçük çocuklar biraz asabiydi ve her şeyden
korkmaya başlamışlardı. Herkesin kendince bir tahmini
vardı. Ama Lilizi bunların hiçbirine inanmadı. Başka bir
şey olmalıydı. Ama ne?

  Sabah ve akşam arasında bir fark kalmamıştı. Güneş
siyah ışınlar gönderiyordu, ay ise beyaz. Akşamları biraz
daha aydınlık olurken sabahlar ise iç karartıcı bir şekilde
siyah hem de simsiyahtı…
  Lilizi o gün pembe tişörtünü giymek için dolabını açtı.
Ama bütün hepsi aynıydı, renksiz... Bari resim çizip
rahatlayayım diye düşündü ama renkleri yoktu. Artık
küçük çocuklar bu duruma da alışmaya başlamıştı.
Zaten kötülük kazanmıştı. Renkler de olmasa olurdu.
  Tüm bu renksizlikten sıkılan ve yorulan Lilizi bu
duruma bir çözüm bulmaya karar verdi ve yollara düştü.
Karşısına bir dağ çıktı. Dağa tırmanmaya başladı. En
tepeye, daha önce insanların ve onların kötülüklerinin
hiç ulaşamadığı bir yere varınca hiç ummadığı bir şey
gördü. Gözlerine inanamadı. Önce hayal gördüğünü
sandı ama hayal değildi. Bu bir çiçekti. Hem de
pembenin en güzel tonunda bir çiçek… Tek başına orada
öylece sanki birini bekliyordu.
  Lilizi koşarak kasabaya indi ve tüm halkı topladı.
Herkes dağın zirvesine tırmandı. Çiçek tüm güzelliğiyle
ve göz kamaştırıcı rengiyle karşılarında duruyordu.
İnsanlar dizlerinin üzerine çöktü. Gördükleri şey onları
çok etkilemişti. Bu ufacık renkli çiçek kaybettikleri
merhamet duygusunu geri getirmiş ve tüm yaptıkları
kötülüklere pişman olmalarını sağlamıştı. Minik bir
gözyaşı damlası toprağa düştü. Gözyaşının değdiği
noktadan itibaren dünya renklerine kavuşmaya başladı.
Lilizi şu anda dünyanın en mutlu insanıydı. İyi kalpli ve
renkli…

Yazar: El�f B�lge Turna (11 Yaşında)
Ed�tör: Ayşe M�ne Babur (8 Yaşında)

Ç�zer: Zeynep Ecr�n Zengül (12 Yaşında)



8 Kere 4
    Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde. Ben
diyeyim o yamaçtan, siz deyin şu yamaçtan inince,
bizim köyü görünce, bekleyin beni en tepede… Orada
vardır bir Anka, sevin onu güzelce… Haydi, gelin
başlayalım bir hikâyeye. 
 Merhaba, ben Legolas. Köylü Legolas. Size biraz
kendimden bahsedeyim. Ben az önce söylediğim gibi
bir köylüyüm. Keloğlanın evine benzeyen bir evde
oturuyorum. Yani taş bir evde. Benim yapmayı en
çok sevdiğim şey göle ayaklarımı sokmaktır. Çünkü
bulamadığım ya da bilemediğim her sorunun
cevabını bu gölde bulurum. İşte yine böyle bir günde
nehir kenarında oturmuş; ayaklarımı suya sokarken
bir yandan da matematik dersim için çarpım
tablosunu ezberliyordum. Sekiz kere bir sekiz, sekiz
kere iki on altı, sekiz kere üç yirmi dört, sekiz kere
dört… Sekiz kere dört… Aklıma gelmiyordu. Sonra
birden düşündüğüm şeyin cevabını veren bir ses
geldi gölün kenarından. Arkama dönüp baktığımda
orada bir timsah olduğunu gördüm. Çok korkup ona
ilk sözüm “Lütfen beni yeme!” oldu. O ise bana “Ben
bir vejetaryenim, yani seni yemem,” dedi. Bir
timsahın vejetaryen olması biraz garipti. “Neden
buradasın?” diye sordum; o ise bana uzun uzun
bakarak, tüy gibi yumuşak bir sesle “Yüzemiyorum,”
dedi.

-Nasıl yani, bir timsah nasıl yüzmeyi bilmez?
-Doğuştan bilmiyorum, ailem bana çarpım

tablosunu, voleybol oynamayı ve tarhana çorbasını
yapmayı bile öğrettiler ama yüzmeyi öğretmediler.
   Onun adına çok üzüldüm ve ona yardımcı
olmaya karar verdim. “Eğer beni yolda
yemeyeceksen seni karşıya geçirebilirim,” dedim.
Çünkü hâlâ ona tam olarak güvenmiyordum. Onu
nasıl taşıyabilirdim, onun gibi sürünerek mi
geçecektik, bu olmazdı, onu sırtıma almayı
denedim ve başardım. Karşıya kayaların üstünden
atlayarak geçecektim. Ara sıra dengemi
kaybedecek gibi olsam da hemen kendimi
düzelterek yoluma devam ediyordum. Tam
varacağımız yere bir taş kala timsahın ailesi
yavrularını getirdiğimi gördüler ve sevinçlerini
timsah dansı yaparak gösterdiler. Timsahı
bıraktım ve kayalardan atlaya atlaya geri döndüm.
Bir timsah nasıl olur da çarım tablosunu bildiği
hâlde yüzmeyi bilemezdi, bunun cevabını hiçbir
zaman öğrenemeyecektim.

Yazar: Zeynep Tosunoğlu (11 Yaşında) 
Editör: Ahmet Ömer Oruç (11 Yaşında) 
Çizer: Zeynep Tosunoğlu (11 Yaşında)



G�zl� Hayran
   Okuldan dönerken arkamda birisini hissettim.
Evet düşündüğüm doğru çıktı. Birisi beni takip
ediyor ama o kadar iyi saklanıyordu ki arkama
döndüğümde kayboluveriyordu. Eve hızlı
adımlarla gittim. Yürümekten ayaklarım on kilo
patates taşımış gibi ağrıyordu. Ee, yani on kilo
kısmı ve patates gerçek değil ama her
öğrencinin on kilo patates taşımışçasına
ayaklarını ağrıtan, içi karınca yuvası gibi tıpış
tıpış kitaplarla dolu bir çantası vardır. Ağırlıktan
çantamın askıları kopmak üzere. Bu yüzden
babaannemin kalın örgü ipleri ile
sağlamlaştırdık. 
  Beni takip edenin de siyah bir çantası var.
Dikkatimi çekti. Hep simsiyah giyiniyor, maske
de takıyor. Yüzünü göremiyorum. Genellikle
havalar sıcakken ve güneşin bizi helva olmaya
hazırlanan irmik gibi kavurduğu günlerde
görüyorum onu. Bazen de şıp diye
kayboluveriyor. Onu arıyorum arıyorum ama
bulamıyorum. 

   Belki benimle tanışıp arkadaş olmak istiyor.
Ama o da böyle aslan görmüş ceylan gibi benden
kaçarsa nasıl tanışacağız? Ertesi gün okuldan eve
dönerken yine onu gördüm. Ama arkamı
döndüğümde yine yoktu. Biraz sesleneyim
dedim ama yine çıkmadı. Bu sefer gerçekten de
kızdım. Deprem gibi felaketler anında çalan siren
seslerinin yeri göğü inlettiği gibi bağırma sesimle
tüm mahalleyi inlettim ama geri gelmedi. Ben de
artık onu takmamaya başladım. Belki de gizli
hayranımdı o benim. Tanışmak için utanıyor
olabilirdi. Ama biraz fazla utangaç olduğu belli
oluyordu. Geçenlerde beden dersindeydik.
Hocamız da sağ olsun sıcacık güneşin altında
sucuk gibi kızarttı bizi. Ve fark ettim ki koşu
yaparken benim gizli hayran benimle beraber
koşuyordu. Bende fırsat bulup onunla tanışmak
istedim. Arkamı döndüm, o önüme geldi. Tekrar
tekrar yön değiştirmeye başladık. Hocamız
tekrardan bizi durdurdu. Ve bana “Kızım başına
güneş geçti herhâlde. Neden gölgen ile
oynuyorsun?” dedi. O an beynimdeki tüm
fonksiyonlar hata vermeye başladı. Ne yani, tüm
bu zaman gölgem ile mi tanışmaya çalışıyordum
ben? Şaşkınlıktan küçük bir baygınlık bile
geçirmek istedim ama beynim yerine geldi. Tüm
zaman demek gölgemi arıyormuşum. Keşke daha
önceden fark etseymişim.

Yazar : Şevval Yaren Çakır (13 Yaşında)
Ed�tör: Ayşe M�ne Babur (8 Yaşında)

Ç�zer: Zeynep Tosunoğlu (11 Yaşında)



Yoksa hâlâ 
okumadınız mı?

7 yaş ve üzer�



Ateş

Dilekçesi

   Ateşi nasıl bilirsiniz? Cevabınız “kötü”
ise üzersiniz beni, sanki ateş hayatınızı
kolaylaştırmıyormuş gibi davranmayın
lütfen. Size faydalı bir kullanımımdan
bahsetmek istiyorum bu hikâyemde.
Eskiye, çok eskiye dayanan bir hikâye
bu. Çok büyük bir sorununuz
olduğunda sandala atlayıp ateş yakma
hikâyesi…
  Sert geçen karlı bir kış gününde sahil
kenarında ısınmak için yakıldığım bir
gün, yabancı kalyon kaptanlarıyla
Osmanlı tüccarları arasında yoğun bir
mal alışverişi vardı. Kalyon kaptanları
ülkelerinden getirdikleri malları satıyor,
kendileri de ihtiyaç duydukları
malzemeleri satın alıyorlardı. Bu
alışverişten memnun olmayan bir
kalyon kaptanı vardı ve oldukça üzgün
görünüyordu. Çünkü sattığı mallardan,
ticaret anlaşmasında yazandan daha
fazla vergi alınmıştı. Kaptanın
malzemeye ihtiyacı olduğu için
istemeye istemeye fazla vergi vermeyi
kabul etmişti. Ancak kalyon kaptanı
Osmanlı padişahlarının ne kadar
adaletli olduğunu da biliyordu, fakat
padişaha nasıl ulaşacağını bilmiyordu. 
 Orada görevli Osmanlı elçisine
danışması gerektiğini düşündü. Elçi ona
benden bahsetti. Yani ateşten. Bu fikre
göre yaşlı kalyon kaptanı sandalla
denize salınarak padişahın
penceresinin önüne gidecek ve
sandalın içindeki talaşları, saman
parçalarını bir kabın içinde yakacaktı.

Yazar: Zeynep Tosunoğlu (11 Yaşında)
Editör: Hatice Ebrar Yavuz (14 Yaşında) 
 Çizer: Esma Gençdal (12 Yaşında)

 Ateş sonucu çıkan dumanı, padişahın
pencereden görmesini bekleyecekti. Bu
dumanı gören padişah bir sorun
olduğunu anlayıp kalyoncunun derdine
çözüm bulabilirdi. Yaptıkları plan işe
yaradı ve padişah onu saraya çağırttı.
Padişah olayı öğrenince tüccardan,
kalyon kaptanından aldığı fazla verginin
iki katını geri vermesini istedi. Hatasını
anlayan tüccar padişaha karşı
gelemeyeceğinden denileni yaptı. Kalyon
kaptanı padişaha teşekkür edip yola
koyulurken tüccar da hem parasından
hem de padişahın güveninden olmuştu. 
   Bir sorunu olan, haksızlığa uğrayan ve
padişaha nasıl ulaşacağını bilemeyen
insanlar için artık yeni bir yol vardı. Ateş
Dilekçesi.



Böyle Bir
Tarla Yok

  "Köyümüze hoş geldiniz. Bu köy buğday tarlaları ile
meşhur. Buradaki değirmen hep çalışır ve un üretir.
Hamur işleri dairemizden detaylı bilgi
alabilirsiniz…” Televizyonlarda hep bu reklam
oynardı. İnsanlar çok uzak yerlerden Türkiye’nin
İstanbul şehrindeki Kuyutbudağ kasabasına gelip
buğday, un, hamur işi yemekler alırlardı.
Kasabalının geçim kaynağı buydu. Bu reklamları
kasabanın en büyük (beş tane değirmen var)
değirmeninin sahibi Hamur Bey televizyonlara
verirdi. Bir gün kasabaya Kişik Bey geldi. Bütün her
şey o gelince başladı zaten. Ben Kasumirika ama
kimse bana böyle demez. Bana Kasuka derler.
 Kişik Bey kasabaya gelince bütün değirmenleri ve
buğday tarlalarını satın aldı ve oralarda hiç bir şey
yetiştirmedi. Artık köyümüzde hiç bir şey
yetiştirilmiyordu. Kişik Bey insanlara her değirmen
ve tarla için çuvallar dolusu para vermişti. İnsanlar
mutluydu çünkü hem çalışmayıp hem de
hayatlarının sonuna dek refah içinde
yaşayacaklardı. Aslında ben de mutluydum çünkü
bizim de tarlamız vardı ve Kişik Bey onu da satın
aldı. Bu para bize geçince annem ile babam beni
şehirdeki lunaparka götürdü. Çok mutluyduk ve
krallar, kraliçeler gibi yaşıyorduk.
 Meydandaki yeşillikte arkadaşlarım ile oyun
oynarken birden aklıma birden bir cinlik geldi.
Hemen teyzemlerin evine gittim ve arka taraftaki
cama yaslandım. Tarlalar buradan gözüküyordu.
Teyzemin kızı İlayda ile kendimize onların arka
bahçesinde bir üs kurduk. Ben olan her şeyi
İlayda’ya anlattım. Ne mi oluyor? İnsanlar köreliyor,
ellerindeki paralar bir gün bitecek ve bu ünlü un
kasabasındaki unlar biterse insanların yaptıkları
pofidik çıtır ekmekler olmayacak. Kişik Bey sadece
şımarık biri olduğundan burayı satın aldı.
 Aradan iki hafta geçti ve Kişik Bey’in küçük
kasabadaki koca ofisine gittik oradaki kadın
“Randevunuz var mıydı? ” dedi. Allah Allah,
kasabamızı ele geçiren adam için birde randevu mu
alacağız? “Yok,” dedim. Kadın bize bir kağıt verdi.
Saat yedi olunca ofisteydik ama saat dörde bize
randevu verdi; tam yedi saat sonraya! “Çok sıra var
sanırım,” dedim. Kadın, “Kimse yok ama altı saat
izolasyon banyosu yapacak, bir saat de dinlenme...”
bu adam nasıl bir adamdı böyle! Sonra geleceğiz
deyip yedi saat ne diyeceğimizi planladık İlayda’yla.
Yarım saat erken gidip orada bekledik. Sıra bize
geldiğinde sanki havada süzülüyormuşçasına odaya
gittik. “Merhaba,” dedi İlayda. 

 Kişik Bey ise konuşmadı. “Bu kasabadaki yerleri niye 
aldınız?” diye sordum. Aslında böyle 
planlamamıştık. İlayda bana bir kızgınlık bakışı attı, 
onun bakışı sanki kızgın bir köfte yemişim tadı verdi. 
Kişik Bey ise “Benim buğdaya alerjim var,” dedi. Ben 
“Yani?” diye imalı bir soru sordum. Kişik Bey ise “Ben 
yiyemiyor isem kimse yemesin!” dedi. Nasıl yani? 
Çok saçma, biliyorum. Sonrasında bize “Çok 
konuştum, yoruldum. Odadan çıkın,” diyerek kovdu.
   Artık yapabileceğimiz bir şey yok diye kara kara 
düşünürken sesler duymaya başladık, çok büyük 
uğultular. İnsanlar isyan ediyordu. Kişik Bey ne 
yapabileceğini bilemedi, kasaba nüfüsundaki sekiz 
yüz on iki insan isyan ediyordu. Başka şehir ve 
ülkelerden buraya buğday veya un almaya gelenler 
isyan ediyordu. Hayvanlar, fırıncılar, pastacılar… 
Kişik Bey çok zengindi ve herkesten aldığı tarlaları 
geri verdi. Zararından ötürü  ülkedeki vanilya 
fabrikalarını kapattı. Normalleşmek biraz uzun sürse 
de şu anda İlaydaların arka bahçelerinde ailecek tuzu 
bol çekirdek çitliyor ve kabuklarını poşete 
koyuyoruz.

        Yazar: B�lge Zehra Güdük (10 Yaşında) 
        Ed�tör :Hat�ce Ebrar Yavuz (14 Yaşında) 

Ç�zer: Ömer Faruk Çakır (9 Yaşında) 



Or was there anywhere else to go? I went through there.
Black… Every s�ngle colour here was black. Must be the

favour�te colour of the n�ght. My eyes must had been
t�red, they started clos�ng. I sheltered �ns�de the trunk

of a tree wh�le wa�t�ng for the morn�ng. We got hungry.
Then my eyes caught a few mushrooms. My dad had sa�d

that th�s k�nd of mushroom had some s�de effects for
some l�v�ng be�ngs. But d�d not say who those be�ngs

are. We were go�ng to learn �t.

A PRINCE WITH GREEN HENSA PRINCE WITH GREEN HENS
Yazar:  Meryem Sena Gül  (12 Yaşında)
Çeviren:  Sena Vardar (16 Yaşında)
Çizer:  Halenur Bakacak (10  Yaşında)

I'm Tony. A ch�ld who l�ves w�th h�s fam�ly at a brave, sh�n�ng

red-roofed farmhouse �n an enormous forest who stands

w�th a self-assured green. 

I always loved l�sten�ng to fa�ry tales. Every n�ght, before

go�ng to bed, my mum tells a story. And the�r essent�al

character �s the pr�nces. How does a pr�nce become a pr�nce?  

F�rst of all, a wh�te horse. But I don't have a wh�te horse or

even a horse. Desp�te the fact we l�ve �n a farmhouse, not

every farmhouse should have a horse. 

Aga�n, at n�ght la�d on my bed, I was wa�t�ng for my mother. 

-Mummy! Are you com�ng?

No vo�ce. I called for the second t�me:

-Mummy!

I got cur�ous. I ran through the k�tchen as I got up.

My mum usually spent her t�me �n the k�tchen. She would cook

for us or make healthy green teas… But th�s t�me, I was

wrong. My mother was not �n the k�tchen.

In our house wh�ch had been captured by ant�que furn�ture,

the peace wh�ch I feel a glow of peacefulness from tones of

brown that d�dn't even meet w�th my eyes was lost.

Our home was �n s�lence. I walked through the door on my

toes wh�le stepp�ng on tobacco-colour wh�ch was

complement�ng w�th the red carpet I'd been on s�nce I d�dn't

want to break th�s s�lence. I opened our sl�ghtly d�scoloured

red door slowly.

To my surpr�se, I wasn’t open�ng the door to the garden but

to be a pr�nce. The brown candles �n the garden were made

from oak trees. The sad f�re �ns�de of them was danc�ng l�ke

one who wanted to forget �ts sadness. The forest was

sleep�ng. Then I heard a vo�ce and walked there.

-Oh, was �t you?

The noble hen of our hen coop: Roy.

I became happy I was not alone, though I was st�ll feel�ng

alone.

-Anybody else?

We had a tour around the garden. No, I couldn’t f�nd my

fam�ly. I looked at the forest wh�ch was not endless as far as I

had known. Were they there?



Crack! I turned my back. Where d�d I just put my feet on?
A branch or a clue? No, I put my feet on noth�ng. I turned
to Roy. He stopped when I stopped. And he was look�ng
w�th blank eyes.
-Let's cont�nue Roy.
I started walk�ng. But Roy wasn't com�ng. He was frozen
w�th h�s eyes w�de open.
-Roy? Are you OK?
Someth�ng started crack�ng aga�n w�thout stopp�ng.
Wa�t a m�nute! Those vo�ces were com�ng from Roy! Just
l�ke someth�ng was be�ng broken �n h�s body. He
suddenly started blow�ng up l�ke a balloon. It blew, blew
and blew up. And he started collaps�ng just as the mouth
of the balloon was free. The w�nd com�ng from her was
wav�ng my ha�r.
-Roy!
Roy wasn't look�ng l�ke he was before. He was b�gger,
d�fferent. D�d the mushrooms choose Roy for the s�de
effects? Oh Roy!

-Roy, son, are you okay?
Roy mounted me on h�s back. I held onto h�s green
feathers.
-I am ready!
Roy became just l�ke a wh�te horse. So, I was the pr�nce.
Roy started runn�ng. The w�nd was about to paralyse me.
Anyhow, I could scream w�th pleasure. We stopped after
go�ng some.
Then, I saw two fam�l�ar people there.
-Mumm, daaaad!
Mum and dad had dec�ded to make a surpr�se for my
b�rthday. They made the wh�te wood horse for me, after
go�ng out secretly. It's sm�l�ng at me from the most
beaut�ful corner of my room now. Yes, �t d�dn't make me
sad though �t's a wood made one. I learnt someth�ng so
�mportant today:
There �s no need to have a wh�te horse to be a pr�nce. A
hen can be enough… A green hen.



My Best Friend ,

DİNOSAURDİNOSAUR

The Toprak fam�ly of three loved nature and camp�ng. They preferred places where no one dared to gocamp�ng. Th�s t�me, the�r dest�nat�on was The V�rg�n Forest.
They got �n the car, and they took the road and reached the woods. The place they went to was surroundedby trees and �t was green as grass. The forest was so qu�et that you could hear a bug gnaw�ng a leaf. Eymen got okay from h�s parents and went out to explore the nature. He took h�s b�noculars out of h�s bag.He looked at the end of the path that stretched �n front of h�m. A flower he had never seen before wasstand�ng on a branch. When he reached the flower, he real�zed �t wasn't �n a very access�ble place. The flowerwas on the edge of a cl�ff and on a h�gh branch. Yet he succumbed to h�s cur�os�ty. He reached for flowerslowly. As he thought he was almost do�ng �t, suddenly he sl�pped and started roll�ng. No matter how hard hetr�ed hold�ng on, he d�dn't succeed. As he was fall�ng from the h�ll full of trees, he was yell�ng, "Help me." Andas he was st�ll fall�ng, he f�nally grabbed onto a tree trunk and managed to stop.



He looked around. He saw a cave just a l�ttle further away. He dec�ded to go there. He was walk�ng �n anundertone. The a�r �n the cave was very hum�d and very cold. He moved slowly �nto the cave. As scared as hewas, he was try�ng to be cool. He started walk�ng by l�ght�ng the flashl�ght �n h�s bag. After a wh�le,someth�ng caught on h�s foot. Th�s th�ng was b�g and hard. He wondered what �t was. He took �t w�th h�m, andhe got out of the cave fast.
When he got out, he started to �nspect h�m. It looked l�ke an egg. But �t was much b�gger and heav�er than anormal egg. And there were strange patterns of grass green on �t. Eymen seen someth�ng l�ke th�s for thef�rst t�me.
The egg, wh�ch was cold �ns�de the cave, began to heat up through the warm sun outs�de. After a wh�le, theEymen saw l�ke the egg move. When he looked at h�m w�th surpr�se, the egg cracked. Ins�de the broken egg, agreen creature stretched �ts head out and looked at the Eymen w�th lovely eyes.At f�rst s�ght, he real�zed �twas a d�nosaur cub because he loved d�nosaurs. But as far as he knows, the d�nosaurs were ext�nct. I mean,everybody knew that, r�ght?

The t�ny d�nosaur slowly came out of �ts egg and came to Eymen w�th clumsy steps. Eymen was m�xed up �n

emot�on. How d�d a d�nosaur egg ever get so well preserved? And th�s l�ttle one was alone? Eymen was so

exc�ted. He d�dn't know what to do. He took a deep breath and closed h�s eyes. When he opened h�s eyel�ds

aga�n, he tr�ed to rema�n as calm as poss�ble.

He dec�ded what to do. F�rst, he had to f�nd a name for h�m. "Your name �s Sond�no," sa�d Eymen. He couldn't

wa�t to �ntroduce Sond�no to her parents. "Come on" he sa�d to the l�ttle d�nosaur. They were t�red and

hungry. And he could also �mag�ne how cur�ous h�s parents were. They got to the camps�te fast. H�s parents

rushed to them. He had a lot of words to say, but when they saw Sond�no, they were l�terally speechless. He

calmed down h�s fam�ly and told them what he was go�ng through.

By the way, Sond�no was start�ng to smell the grass on the floor. As �t d�dn’t l�ke what he smelled, so hewr�nkled h�s face. Then he saw a bug mov�ng through the grass. He started chew�ng on her w�th one blow."Oh, my God!" they sa�d together. Or was �t a carn�vorous d�nosaur?
They wanted to take care of h�m at home unt�l Sond�no grew up, but Eymen's m�nd was �n Sutlac, the snow-wh�te k�tten �n the house. The d�nosaur could be carn�vorous �f �t ate bug. They were already home whenEymen was struggl�ng w�th h�s thoughts. They managed to get Sond�no home w�thout be�ng seen.Sutlac came runn�ng to them. The Eymen was anx�ous. He �mmed�ately put h�s cat �n h�s lap and wa�ted forSond�no to do what he was go�ng to do. Sond�no scrut�n�zed the Sutlac, slowly approached h�m, sn�ffed andsn�ffed. And then, he gave the same react�on when he smelled the grass. He wr�nkled h�s face. The fam�lywatch�ng them began to laugh. They real�zed that d�nosaurs were ne�ther herb�vores nor carn�vores. He wasan �nsect�vorous d�nosaur. Together they w�ll l�ve a happy l�fe.

Yazar: Elif Bilge Turna (11 Yaşında)
Çevirmen: Meldanur Bilir (15 Yaşında)
Çizer: Eylül Elif Ezber (9 Yaşında)



He was mov�ng left and there because he lost h�s ab�l�ty to
control h�s balance due to the �tch�ng. And then, he crashed
to the ground badly. He was st�ll �tch�ng. He crawled
desperately to the mud, got d�rty w�th dust, and splashed
�nto the water. Whatever he tr�ed, they were not wor-k�ng!
Then he real�sed a b�rd settled on h�s back. Ohh the b�rds
were gather�ng. 1, 2, 3, 5, 10, 15… There was a group of b�rds
on h�s back, and he real�sed the �tch was fad�ng away. Of
course! He must had been �nfested w�th l�ce, otherw�se,
what would those b�rds do on h�s back? The b�rds were
clean�ng the body l�ce and he was sooo relaxed. He thanked
the b�rds. F�lton had never felt l�ke th�s before. 
As he was relax�ng as he was walk�ng around, he saw a group
of elephants and he watched them from a far place. B�rds
were on the�r backs, and they were play�ng h�de and seek
together. The�r game of h�de and seek was look�ng qu�te
funny. If only he had the opportun�ty to jo�n them so that
he would enjoy play�ng as much as them. He wondered �f he
could jo�n the group. Wh�le he was th�nk�ng so, one of the
elephants came near h�m �n order to meet. He was so
exc�ted, h�s stomach wr�ggled. He met them one by one;
F�lton became the new member of the group. 
He understood one th�ng so clear: Be�ng alone was not that
a good th�ng at all. L�fe was more enjoyable wh�le w�th
fr�ends.

FILTONFILTON
FATSOFATSO

Yazar: Betül Kızıler (8 Yaşında)
Çevirmen: Sena Vardar (16 Yaşında)
Çizer: Azra Nisa Arı (10 Yaşında)

It was a Fr�day morn�ng; F�lton woke me up early. She
went to the garden he grew on h�s own. He spr�nkled
the water he took from the r�ver to the garden bed. He
went to the sweet corn f�eld where he p�cked the
grown sweet corn and stocked them �n the stockroom.
He walked through the house on h�s own. Who could
accompany h�m on the way he walked were only the
flowers because he would not want anybody near
h�mself.
He made h�s breakfast w�th h�s favour�te food, wood
apple and shared �t w�th nobody. Then, he made the
act�v�ty, wh�ch makes h�m the happ�est moment as he'd
been, play�ng on the r�ver and of course he wanted
nobody to accompany h�m. After play�ng on water, he
played hopscotch on h�s own. F�lton would have a
bumpy r�de play�ng hopscotch, although he enjoyed �t
and rejected the ones who wanted to play w�th h�m. He
also loves travell�ng because he loved explor�ng new
places. H�s answer to ones that wanted to jo�n was no.
Because F�lton hated shar�ng and loved be�ng alone. 
Wh�le skat�ng w�th pleasure �n the forest he felt an
�tch on h�s back, wh�ch spreaded to the back of h�s ears
and h�s ent�re body started �tch�ng eventually. But the
th�ng �s, he wasn't able to �tch h�s back… What k�nd of
th�ng was that? He wasn't able to bear w�th �t.



H�, I’m werewolf Morphy. I lock myself �nto a shed every
n�ght. Cause I turn �nto a wolf guy. I wouldn't be glad �f
anybody would see me when I look l�ke that.
I become covered w�th body-ha�rs, all over me. I smell
l�ke a d�rty sock. My teeth become so sharp. All so
sudden, my na�ls grow long. My hands turn �nto paws.
On the other hand, I become a joyful human-be�ng �n the
morn�ngs. The b�ggest reason that I become a wolf, �s
the useless moon �n the sky. I w�ll end �ts ex�stence one
day, but I don't know how yet…
I �nvented a rocket today. I don't have any �dea �f �t w�ll
work or not. Only cure to learn �s to try anyways. I got
�n, lastly, made sure everyth�ng �s ok and flew to space. I
only had one goal: remov�ng The Moon from sky. When I
got to The Moon, I put the mach�ne, that I made just to
take moon away, �nto The Moon. Then get �nto the
rocket back aga�n. When my rocket took off, I sent The
Moon so so far away, w�th the remote control that can
access to my mach�ne. I flew to The Earth back. When I
came back, �t was n�ght, but I wasn't a werewolf; cause
The Moon was gone!
The next day, � could even have a party; cause the moon
was gone. But I had to go f�nd some berr�es and make a
cake w�th them. And I d�d so.

But when I went outs�de, the th�ngs I saw were much d�fferent
than I've �mag�ned. Everyone has not�ced that the Moon was
gone. 
- As astronauts, we want to go to The Moon.
- Baby caretta carettas can't f�nd the�r ways because that the
moon �s gone. The�r generat�on �s about to come to an end.
- I can't take advantage of the Moonl�ght at n�ght.
- We want our Moon.
There was that much problem. But I won't get the moon back. I
wanted to be a human. I wanted to have n�ght-walks, open the
w�ndow, and have some fresh a�r.
No one went out ton�ght. I d�d a walk all alone. Actually, k�ds
used to play h�de and seek at the outs�de at n�ghts; but s�nce
the moon was gone, none of them went out ton�ght.
As the days passed, k�ds' dreams about becom�ng an
astronaut were gone. Even be�ng astronaut was about to be
gone. Carretta carrettas' generat�on was about to end, e�ther.
No one had a walk w�th the fresh a�r and travel at n�ghts.
I've started to feel sorry for them. One day, I dec�ded to br�ng
the moon back. I took my remote control and pushed the arm.
Moon slowly came back. I was gonna start to turn �nto a
werewolf aga�n, but that was OK, the moon should stay where
�t belongs.
Th�s n�ght I opened the curta�n a l�ttle b�t and looked out.
Everyone was out, I was at home.

OFF - NIGHTS Yazar: Hatice Ebrar Dürüyen (10 Yaşında)
Çevirmen: Melike Öztürk (14 Yaşında)

Çizer: Emel Yılmaz (11 Yaşında)



 "Well, �t fell to my lot." Mr. R�ver murmured and wore h�s hunt�ng
dress qu�ckly. After putt�ng h�s sword to h�s scabbard, he commanded
the guard to make Ch�cken Rocket prepared and let Guard Purple
know what was go�ng so that Purple and Curd would be h�s guards. 
Ch�cks would be born at half human he�ght then grow as b�g as two
overlapped horses and turn to green. That's why Bluehumour people
would use ch�ckens as mounts rather than horses and oxen. So, ch�cks
�n the castle as guards or dray charts. Here �t was, Guard Purple and
Guard Curd were two of ch�cks and Ch�cken Rocket was one of
mounts. What a we�rd country! 
Not far from when Mr. R�ver took h�s road w�th h�s ch�ck and ch�cken
fr�ends, they were already �n the forest. The forest was �n the
northeast of the castle. The br�er patches and trees would get
th�cken, a�r would become damp and the great Bluehumour Forest
would be under your feet �n a few m�nutes �f you went �nto the forest
w�th Ch�cken Rocket. Blueberr�es were 10 m�nutes away from th�s v�ew,
where br�er patches got so th�cken that you cannot even step. 
A fuss was made when Mr. R�ver saw the br�er patches �n d�st�nctly. It
was l�ke roar�ngly, just l�ke the steps of a Yet�. There were some
crackles, no�se just l�ke brushwood was pulled out from land. 
"Do you have an �dea on what �t �s?" Mr. R�ver asked h�s ch�ck guards.
A s�lhouette was seen before gett�ng an answer. The we�rd part �s,
there was a heaped blue �n the place where must had been the hand
of the s�lhouette. 
A brown bear. 
"At least we found where the blueberr�es are." Mr. R�ver murmured.
Maybe �t can g�ve the basket �n case we want �t gently. 
After a s�lence when only the tree cr�ckets' symphony was heard, a
loud but sleepy vo�ce echoed: Are they b�rd eggs? The brown bear
ra�sed the blueberry basket through Mr. R�ver. Rotten f�sh and wet
feathers smell from h�s paw. "I'm colour-bl�nd." 
"They are blueberr�es." Mr. R�ver answered the bear gently. "But I can
f�nd tons of b�rd eggs for you at my castle �n case you g�ve us the
basket." he cont�nued. Though, �t was the f�rst t�me he saw a brown
bear, he thought there would be no danger from a bear whose only
nu�sance �s b�rd eggs.
The brown bear gave the basket to Mr. R�ver. "I know your castle. I
took the basket from there last n�ght. I thought they were b�rd eggs. I
love b�rd eggs. These we�rd blue balls can be yours, but I'll eat them �f
you don't g�ve b�rd eggs to me." 
Guard Purple took the basket, h�s ch�n trembl�ng l�ke a laundry
mach�ne, went back and overla�d �t on Ch�cken Rocket's back, near Mr.
R�ver. They, three, took the road to get the brown bears to be g�ven �t.
A bear who went �nto the castle w�thout not be�ng seen by anyone was
a wonder. Thankfully, the storeroom of vegetables and fru�t was
outs�de of the bu�ld�ng so that nobody saw the bear and made a fuss
about �t. 
A colour-bl�nd brown bear who loved b�rd eggs? Apparently,
everyth�ng was poss�ble �n Bluehumour Country.  

Y a z a r :  Z e y n e p  Ş e n  ( 1 2  Y a ş ı n d a )

Ç e v i r m e n :  S e n a  V a r d a r  ( 1 6  Y a ş ı n d a )

Ç i z e r :  E s m a  N i z a m o ğ l u  ( 1 1  Y a ş ı n d a )  

It took only a few seconds to real�se �t was Blues Day when Mr. R�ver
was woken up by wake-up serv�ces an hour earl�er. When the
breakfast attendant brought h�s breakfast and sa�d, "Happy Blues,
s�r!" he already had conf�rmed that. He murmured “Thanks,” to the
attendant who was plac�ng the tray on h�s bed. 
Blues Day was celebrated every year �n Bluehumour Country. People
would dress all blue from the�r heads to toes, w�sh the�r grants to
people around them "Happy Blues!”, decorate the�r houses w�th blue
ornaments and eat d�shes wh�ch was completely made w�th blue
food. Maybe the reason beh�nd of the day was the t�mes when
Bluehumour Country was completely covered w�th dark�sh fog �n
w�nter. The country was landed on a h�ll of a h�gh mounta�n whose
summ�t penetrates the celest�al empyrean wh�ch was probably the
reason why the fog ex�sted. Bluehumour Country's name was from
the fog already. Somet�mes the fog was so th�ck that the colour
sl�ghtly turned to blue and people who d�d not know that the dark
clouds were fog made the name up: Bluehumour Country.
Mr. R�ver, the one and only leader of Bluehumour Country, was l�v�ng
at a castle whose land was l�ned by cold walls and the nearest place
to summ�t and parted from the people's houses by cold walls. He
would organ�se a magn�f�cent complete blue ball at the ball room
spec�ally des�gned for Blues Day, and enjoy, chat all n�ght and eat
d�shes w�th notables. All castle people would work almost for a week
�n order to make the ball perfect. All �n all, a court ball to celebrate
blues �n a country who got dressed blues throughout on the day blues
were celebrated �n a spec�f�c season, must be beyond reproach. 
Mr. R�ver, who had just f�n�shed h�s breakfast, was deal�ng w�th blue
ball dresses wh�ch smells of coffee surpr�s�ngly - s�nce no coffee
would ever be drunk at Blues Ball, maybe one of the attendants of
the laundry room poured �t- the bedroom door crocked. After ty�ng
h�s clack �n fast, he took h�s clown and w�th h�s the most author�sed
vo�ce: "Come �n!" he commanded.
Mr. Curd fell �nto the room as he was be�ng chased by a starv�ng
Panda whose all bamboo was flooded: "S�r, the cook lady sa�d all of
the blueberr�es for blueberry tea were gone!"
Mr. R�ver d�dn't seem to take what Mr. Curd sa�d ser�ously. "Come on
Curd, " he sa�d w�th h�s the most jaded vo�ce "You all could send any
attendant to collect blueberr�es �n the forest, before fall�ng �nto my
room l�ke a sack of potatoes.".
"We would, of course, �f there was one." Mr. Curd f�lled h�s lungs full
and then exhaled. "Everybody here �s �n charge of someth�ng, even
the footmen w�th the lowest rank."
F�rst, Mr. R�ver sa�d that �t hadn't been true, there would always be
somebody to be sent to collect blueberr�es, nevertheless Mr. Curd
enumerated everybody's ass�gnments, so Mr. R�ver saw that they
were �n an emergency. Blueberry tea was obl�gatory for Blues Ball.
W�th no blueberry tea, the ball would be just l�ke a scrambled egg
w�th no eggs!

M R .  R İ V E R ' S
B L U E B E R R Y  H U N T



This incident took on a cold November day in 2052.
It was an ordinary day; adults were at work and the
kids were at school.Who could have predicted that
in just a few hours, their whole life would change?
Around four o’clock in the afternoon, something
went wrong. Even though it was daytime, the moon
could be seen in the sky. And it was like he was
getting closer and closer. But people didn’t care
much about it, only a few scientists realized it. The
last few propellant engines from the Artemis
mission had reactivated, and the moon was getting
closer and closer to earth. They tried to get it to the
authorities immediately, but it was too late until
they reached the authorities and stopped the
engines. People needed to be evacuated
immediately, but only 25% of the population was
saved because of the slow state authorities, and for
others, it was too, the waves as long as a 30-story
building in the coastal areas washed ashore and
completely destroyed the coastal areas. Even in
countries like Mongolia with no coast, 10 meters of
waves have reached the lower sections.There have
been waves like this for a long time, and in the end,
there are only 30 floors and higher altitudes like
buildings and Tibet in the interior, and a few
mountains. So, the world was almost entirely ocean.
In this case, in the surviving population, boat and
fishing supplies were so valuable that it was almost
10 times the price it used to be. People travelled to
the land that was left with boats, they were fed on
fish and seafood, but the land that made up very
little of the population, they were dealing with
agriculture, and they were selling these products
very expensive, for example, for 40 times the price
you used to buy bread. 

And there were those who had rare, floating houses,
most of these floating houses were luxury houses
that used to be built when construction materials
were down, and now they’re being used. And there
was a problem with that: Pirates. After that, some
people have been trying to pirate fishing boats, etc.
He was attacking and pillaging defenceless ships.
After this incident, the number of these pirates
began to grow increasingly and became unbearable
because all the states were destroyed, and the
world was chaotic. As a result, cannon, rifles etc.
For the arms of ships and boats on small islands
things started to sell, but because they were quite
expensive, many people couldn’t get them, and
pirates were becoming increasingly dangerous.
Meanwhile, global shipping companies came out,
moving goods from island to island, trading goods
with locals, or leaving your stuff where you want it
for money. As these companies began to grow
stronger, the smaller pirates were reduced because
these companies had rigged their ships with
powerful weapons to defeat the pirates. This is the
kind of world that was created after an accident.
Humanity may have gone back, but the bond
between humans was stronger.

HURRICANE
Yazar: Muhammed Furkan Şen (13 Yaşında)
Çeviren: Meldanur Bilir (15 Yaşında)



Welcome to you all, dear readers of Mudita! On
today’s issue, we are going to interview a person
who is very intelligent, as well as wise. And today’s
guest is Hypatia! Most of you may not know her
but you are going to learn now, let’s start if you are
ready. 

Hello Miss Hypatia, can you tell us a little about
yourself? 
Of course, my actual name is Hypatia of
Alexandria because I was born in Alexandria. I was
born in 350 AC. Even if my job is known as a
mathematician, I am also a philosopher and an
astronomer. My father’s also known as the
inventor of astrolabe.

You must be very wise if you have that many jobs.
So, how did you learn all these things?
My father himself taught me art, literature,
philosophy, ethics, astronomy, and mathematics
when I was born. Besides, the place I’ve lived
called Alexandria was very rich about museums
and libraries. Thus, I started to improve my way
into learning science and decided to travel around
the world to learn more things when I was only a
teenager girl.

And how did you pass the things you learned to
others?
I have written books on maths and astronomy. I
also trained lots of students.

Did people like you? 
Of course, there were some who liked me,
especially the politicians. I was useful for them. I
was appreciated by the government and adored by
my students. But a group from the community was
envied for my status and assassinated me. 

We are so sorry about that Ms. Hypatia. Thanks to
you Hypatia of Alexandria for allowing to interview
with us. 

A MASTERMIND
FROM ALEXANDRIA

Yazar: Fatma Şeyma Keflioğlu
Çeviren: Meryem Berra Yanık
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