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SUNUŞ

ÇOcUKlAR, “BiR HAYAl BiR OYUn”Un 
KitABını YAzDı!

“Bir Hayal Bir Oyun”a nasıl Geldik?

Küçük bir işletmeden dev bir holding yaratan ve 
içinden çıktığı topluma olan inancını, “Hayallerine 
Hayat Ver” marka sloganı çerçevesinde, toplumun 
tüm kesimlerine yönelik farklı projeler geliştirerek or-
taya koyan bir grup olarak hayallerinin peşinden koş-
mak isteyenlere olanaklar sunmaya devam ediyoruz. 

Bu anlayış doğrultusunda 2003 yılında, çocukların 
zengin hayal dünyalarını tiyatro aracılığıyla ifade ede-
bilmeleri için kurduğumuz zorlu Çocuk tiyatrosu 
ile aradan geçen 13 yılda eşsiz bir deneyim yaşadık; 
1000’e yakın oyunla, 700 bin çocuğa ulaştık.

Çocukların bu büyük ilgisi, bizi daha da heyecan-
landırdı ve bir adım daha attık: 2015 yılında, dokuz ya-
şındaki bir çocuğun hayalleri ile yazılıp yönetilen lu-
napark Gezegeni adlı oyunu, 27 Mart Dünya Tiyatro 
Günü’nde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 
sahneledik.
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2016’da ise, çocuklarla kurduğumuz bu verimli iliş-
kiyi daha da ileriye taşıyıp bir ilke imza attık. Çocuk-
ların hayallerini sahneye taşıyabilmeleri için bir öykü 
yarışması düzenledik. 

Öyküsünü Bir Çocuğun Yazdığı Oyun: 
türkiye’de Bir ilk!

“Bir Hayal Bir Oyun” öykü yarışmasını düzen-
lemek üzere yola çıktığımızda amacımız, çocuklara 
tiyatroyu ve öykü yazmayı sevdirmek, onları sanata 
yönlendirmek, yeteneklerini fark etmelerini sağlamak 
ve temel beceriler kazandırmaktı.

Öykülerden birinin oyunlaştırılıp, sahneye taşınaca-
ğı bu yarışmanın ana temasını “Yolculuk” olarak belir-
ledik. Sonrasında Türkiye’nin dört bir yanından, 2016-
2017 yılında üçüncü veya dördüncü sınıfta okuyan 327 
öğrenci, hayallerini öyküleştirip, bize gönderdi. 

Öykülerin değerlendirilmesi için, kendi alanlarının 
duayenleri olarak tanınan tiyatro oyuncuları, tiyatro 
yazarları, akademisyenler ve çocuk yazarlarından şu 
isimlerin katıldığı bir Seçici Kurul oluşturduk:  

Prof. Dr. Hülya nutku (Tiyatro araştırmacısı, 
dramaturg), Dr. Asya Çağlar (Kelime Yayınları Genel 
Yayın Yönetmeni), Özen Yula (Yazar, yönetmen), Sü-
leyman Bulut (Yazar, çocuk yazarı), leman Yılmaz 
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(İKSV İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü), lâle ila-
lan (13 yıldır Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nu yürüten Zorlu 
Tekstil Grubu Kurumsal İletişim Grup Müdürü), Mu-
rat Abbas (Zorlu Performans Sanatları Merkezi Genel 
Müdürü). 

Seçici Kurulumuz, birbirinden değerli çalışmalar 
arasından, kılı kırk yararak yaptığı değerlendirme so-
nunda önce on öyküyü; bunların arasından da ilk üçe 
giren öyküleri belirledi. Birinciliği, Karton Şehir öykü-
süyle Gökhan Kızıklı; ikinciliği, Rüyalar âlemine Yol-
culuk adlı öyküsüyle Nehir Zoe Güller, üçüncülüğü, 
Barış Çiçeği adlı öyküsüyle İnci Naz Yalçın kazandı.

Karton Şehir, Dünya tiyatro Günü’nde sahnede!

İlk başta hedeflediğimiz gibi Yarışmada birinci seçi-
len öyküden yola çıkılarak hazırlanacak tiyatro oyunu, 
tiyatro sanatçısı Gaye Cankaya’nın yönetmenliğinde, 
Güzel Sanatlar Fakülteleri’nden seçilen bir grup öğ-
renciden oluşan amatör bir tiyatro ekibi tarafından 
sahneye hazırlanıyor. 

Oyun, 26 Mart 2017 tarihinde, Dünya Tiyat-
ro Günü dolayısıyla Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’nde sahnelenecek. 

Böylece, çocukların hayalleri ve hayallerindeki 
kahramanlar tiyatro ile hayat bulmuş olacak.  
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Üzerinde en çok durulan on öykü bu kitapta!

Seçici Kurul’un en çok dikkatini çeken on öyküyü, 
küçük yarışmacılarımıza bir anı olması için elinizde 
tuttuğunuz bu kitapta bir araya getirdik. 

Ayrıca, öyküsü kitaba giren on küçük yazarımıza, 
“Yaratıcı Yazarlık Eğitimi” sağladık. İki gün boyunca 
sürecek bu eğitimde, küçük yazarlarımız, öykü, olay 
örgüsünün kurulması, karakterlerin yaratılması gibi 
öykü yazmanın temel unsurları konusunda daha da 
bilgilenmiş ve kendilerini geliştirmiş olacaklar.

 İyi okumalar...

zorlu Holding
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Gökhan KIZIKLI
20. 06. 2008’de doğdu. İstanbul, Feneryolu, Mustafa 
Aykın İlkokulu 3. sınıf öğrencisi. İki yıldır basketbol 
oynuyor ve folklor çalışıyor. Üç yıldır drama eğitimi 
alıyor ve arkadaşlarıyla minik tiyatro oyunları ya-
zıyorlar. En sevdiği kitap Saftirik serisi ve Narnia 
Günlükleri. En sevdiği yemek makarna, brokoli, ıspa-
nak. Resim yapmayı, satranç oynamayı seviyor. Lego 
ve oyuncak araba koleksiyonu yapıyor.

“… Okulda düzenlenen öykü yarışmalarına
hep katılıyordum.

Haberini alınca, bu yarışmaya da katılmaya 
karar verdim.

Öykümü yazıp, gönderdim.”
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KARTON ŞEHİR

Yaz tatilinde o kadar çok sıkıldım ki, sonunda an-
nem ile uğraşmaya karar verdim. Annemi mutfakta 
iş yaparken, alışverişte, bilgisayar başında hep rahat-
sız ettim. Annem, her seferinde,  “Oğlum oyuncak-
larınla oyna, kitap oku, testlerini çöz, uyu,” dedikçe 
daha da sıkılıyordum. Onun benimle çizim yapması 
bile beni sıkıyordu. Annemin sadece benimle oyna-
masını, devamlı benimle ilgilenmesini istiyordum. 

En sonunda annemi o kadar rahatsız ettim ki, 
annem, “Hadi Gökhan, hadi gel seninle kartondan 
şehir yapalım,” dedi. Bu beni çok heyecanlandırdı.

Hemen kırtasiyeye gidip karton, uhu, makas ve ne 
lazımsa aldık. Eve dönüp hemen işe koyulduk. Koca-
man kartonun üzerine yollar çizdik. Onları boyadık. 
Legolardan binalar yaptık. Hayvanlarıma hayvanat 
bahçesi, uçaklarıma havaalanı, itfaiye ekibi yaptık. 
Oyuncak askerlerimden de ordular kurduk. Evlerin 
önüne, sürpriz yumurtalarımdan çıkan minik minik 
oyuncaklarımı yerleştirdik. Bir köşeye de Şirinler 
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Köyü kurduk. Karton şehrim muhteşem olmuştu. 
Annem, üstten geçen köprüler bile yapmıştı. Minik 
oyuncak arabalarımı köprülerin üzerinden geçirebi-
liyordum. Şehri tamamlamamız bir günümüzü aldı. 

Annem, akşam yemeğinden sonra, “Erken yat, 
yarın sabahtan oynamaya başlarsın,” deyince çok 
üzüldüm. Ama sözünden de çıkamadım. Hemen ye-
mekten sonra yattım.

Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum, odamda 
yanan ışıkların etkisi ile uyandım. Kafamı kaldırdı-
ğımda masanın üzerinde duran karton şehrin ışıklar 
içinde olduğunu gördüm. Biraz korkarak, biraz he-
yecanla masanın yanına gittim. 

Annem ile bütün gün uğraşıp yaptığımız karton 
şehir canlanmış önümde duruyordu. Rüya gördüğü-
mü zannedip gözlerimi ovuşturdum ama gerçekti, 
karton şehir canlanmıştı. Ne yapacağımı bilmeden 
hareket eden arabalara, yüzen minik balıklara, Şi-
rinler Köyü’ne baktım; bu nasıl olmuştu?

Koşarak annemlerin odasına gittim. Annem ve 
babam derin derin uyuyordu. Sonra abimin odasına 
gittim, o da uyuyordu. Hiçbirini uyandıramadığım-
dan kendi odama gittim. Oyuncaklar hareket et-
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meye devam ediyordu. Kapıda durup onları 
seyrederken annemin karton şehrin ortası-
na heykel olarak yerleştirdiği kedi benimle 
konuşmaya başladı. İlk başta inanamadım. 
Kediye iyice yaklaştım. Durdu-
ğu tahtanın üzerinde kafasını 
kaldırmış, “Gökhan, gel sen 
de bize katıl, bizimle oyna,” 
diyordu. Şaşkınlıkla, “Nasıl?” 
diye sordum. 

Kedi, “Şimdi masanın üzerine 
dikkatlice çık ve gözlerini kapa,” dedi. 
Onun sözlerini dinledim.

Kedi, “Merak etme ve gözleri-
ni açma,” diye devam etti. Ama 
ben çok merak ediyordum. Birden 
üşüyerek, korku ile gözlerimi açtım. 
Hemen o anda, kendimi karton 
şehrin içinde buluverdim. Ya şe-
hir büyümüştü, ya da ben küçül-
müştüm. İyice baktığımda küçül-
düğümü gördüm.

Şimdi kocaman kartondan ve oyun-
caklardan oluşan bir şehrin ortasınday-
dım. Oyuncak arabalar yollarda sakin sakin 
dolaşıyor, sürpriz yumurta oyuncakları lego 
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evlerine girip çıkıyorlardı. Mutlu-
lukla etrafımda döndüm. Bu ina-

nılmaz anın bitmesini istemiyordum. 
Yolda yürürken dikkatlice etrafımı in-
celiyordum. Boyadığım denizin içinde 
oyuncak balina, ahtapot ve yunus yü-

züyordu. Bir köşede yalnız bıraktığım mi-
nik maymun, kocaman plastik muzu yemeye 

çalışıyordu. Arabalar sıra ile giderken arkadan 
itfaiye arabası ışık saçarak geldi. Yanımdan geçer-

ken, “Şirinler Köyü’nde kargaşa!” diye bağırıyordu. 
Onları takip ettim. Şirinler Köyü yanına koyduğum 
sayma çubuklarım kaymış ve tüm köyün üstüne 
devrilmişti.  Karton şehirdeki tüm oyuncaklar bir 
araya geldiler ve hep beraber sayma çubuklarını 
toplamaya başladık. Askerler sıraya geçmiş, dört kişi 
çubukları taşırken, gelen uçaklar ip sarkıtıp çubuk-
ları tek tek kenara taşıdı. Minik Şirinler ise kenarda 
oturmuş onları seyrediyordu. Nedenini düşününce, 
onları birleştirmeye üşendiğimi hatırladım. Hepsi 
parça parçaydı. Hemen, onları birleştirmeye koyul-
dum. Birleştirdiğim Şirin teşekkür ederek yardıma 
koşuyordu.

Sonunda Şirinler Köyü’nü temizleme işi bitti. 
Hepimiz çok yorulmuştuk. Bu arada, gün ağarmıştı. 
Kedi bana yaklaşıp, “Artık gitmen ve biraz uyuman 
lazım,” dedi. Ama ben gitmek istemiyordum. Kedi, 
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“Olmaz, şimdi gitmezsen bir daha 
gidemezsin; annen baban üzülür, 
ama istersen her akşam gelip bizim-
le oynayabilirsin,” deyince gitmeyi kabul 
ettim. Yine gözlerimi kapadım. 

Gözlerimi açtığımda gün çoktan ağar-
mış ve yatağımda yatıyordum. Kalkıp şeh-
rime, oyuncaklarıma 
baktım. Hepsi ye-
rini almış sakince 
duruyordu. Kapı-
da beliren annem, 
“Uyanmışsın bakı-
yorum, oyuncakların-
la oynamak sana çok 
iyi gelmiş,” dediğinde 
içimden güldüm. 

Zaten bütün gece oynamıştım ve yarın gece yaşa-
yacağım macerayı iple çekiyordum.
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Nehir Zoe GÜLLER
05. 12. 2007’de Antalya’da doğdu.  Antalya - Konyaaltı 
İstek Yeditepe Koleji 3. sınıf öğrencisi. Tüm dersleri 
seviyor. Ders dışında sevdiği uğraşlar koroda şarkı 
söylemek, hayal kurmak ve yazmak. Köpekleri çok 
seviyor. 

İleride öğretmen, veteriner veya şarkıcı olmak 
istiyor. 

“…Hayalimde yaşadıklarımı başkalarının 
okuması çok güzel bir duygu.

Çok heyecan verici. Yarışma fikrini daha da 
heyecan verici bulduğum için katıldım.”
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RÜYALAR ÂLEMİNE
YOLCULUK

Çok yıllar önce, Altın Ülkesi adında 
bir yer varmış. Bu ülkede şeker mi şe-
ker bir Tatlı Ailesi yaşarmış. 

Bu ailenin iki güzel kızı varmış. Bü-
yük olanın adı Harika, küçük olanınsa 
Muhteşem’miş. 

Bir gün, bu iki kız kardeş ailesi ile 
pikniğe gitmişler. Piknik yaptıkları 
çimenlikte renkli taşlar görmüşler. 
Bu taşlar çok parlak, çok güzel-
miş. Renkli taşlardan bir yol or-
mana doğru uzanıyormuş. Kar-
deşler taşlı yolu takip ederek 
ailelerinden uzaklaşmışlar. 

Yolda karşılarına bir Peri 
çıkmış. Bu Peri, iyilik perisi gibi 
görünüyormuş, çok güzelmiş. 
Gerçekte ise kötü bir periymiş 
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ve kardeşleri kandırmak istiyormuş. Amacı kardeş-
leri birbiriyle kavga ettirip, onlara sihir yaparak kötü 
rüyalar âlemine göndermekmiş. 

İki kız kardeş, kötü rüyalar âleminde yürürken 
Mutsuz Sokak adında bir sokağa gelmişler. Bakmış-
lar etrafa, herkes kavga ediyor… 

Peri gelmiş, iki kız kardeşe, “Siz çok kötü çocuk-
larsınız. Beni dinlerseniz iyi çocuk olursunuz… İlk 
etapta bu mutsuzluk taşlarını kırın,” demiş, taşları 
vermiş ve gitmiş. 

Gerçekte ise, o taşlar mutsuzluk değil, mutluluk 
taşlarıymış. 

Harika, “Bu taşlardan birini saklayalım, çok gü-
zel taşlarmış,” demiş. Birini saklayıp diğer rengârenk 
taşları kırmışlar. Peri’yi o an, yine görmüşler. 

Peri, “Taşları kırdınız mı?” diye sormuş. İki kar-
deş, “Evet,” demişler. Peri, “O zaman ikinci etaba 
geçin,” demiş. “Ağaçlar çok acıkmış, bu tozla onları 
doyurun,” diyerek, bir toz yığınını göstermiş. Ger-
çekte, bu toz yığınının zehirli olduğunu söylememiş. 

 İki kardeş, ormana gidip, tozu ağaçlara doğru üf-
lemişler. Peri, yine gelmiş. “Ağaçlara yemeğini ver-
diniz mi?” diye sormuş. İki kardeş, “Evet,” demişler. 

O anda, çocuklar, ağaçların solmaya başladığını gör-
müşler. Peri’ye, “Biz onları sadece doyurmak istedik; 
şimdi neden böyle kötü görünüyorlar?” diye sormuşlar.  
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Peri, ne cevap vereceğini düşünürken çirkin, ko-
caman, eskimiş kıyafetleri olan bir adam çıkagelmiş. 
Gelen adam, çok kötü görünse de aslında iyi kalpli 
bir adammış. Ve çocuklara, Peri’nin kötü kalpli biri 
olduğunu, herkesi birbirine düşürüp, kavga ettirdi-
ğini anlattıktan sonra, “Gerçekte siz yaramaz ço-
cuklar değilsiniz, Peri size yalan söylüyor,” demiş. 

Öfkeyle adama bakan Peri, çocuklara, “Bu adam 
kötü biri, bakın ne kadar çirkin; bense iyilik perisi-
yim… Şimdi üçüncü etaba geçip, bu adamı yenme-
lisiniz,” demiş. 

Çocuklar, Peri’ye inanmışlar. Bunun üzerine Peri, 
“Bu adam kötü biri olduğu için küçük çocukların 
kötü sözleriyle yenilebilir,” diye yol göstermiş. 

Onun iyi biri olduğunu bilmeyen çocuklar, ada-
ma kötü sözler söylemeye başlamışlar. Adam çok 
üzülmüş ve gittikçe küçülmüş. Sonra da ağlamaya 
başlamış. 

Onun ağladığını gören çocuklar, Peri’den gizli 
olarak kendi aralarında, “Ağlayan bir adam nasıl 
kötü kalpli olabilir ki?” diye konuşmaya başlamışlar. 
Sonunda ona iki soru sormaya karar vermişler. Bu 
soruların cevabını kötü kalpliler bilmezmiş.

Birinci soru şuymuş: “İyi kalpli insanların sihirli 
kelimesi nedir?”

 Adam cevap vermiş: “Barıştır.”
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 İki kardeş, “Doğru” demişler ve ikinci soruyu 
sormuşlar: 

“Mutluluğun başkenti neresidir?”

Adam, “Bütün iyi kalplerdir,” demiş. 

Buna da doğru cevap verince, iki kardeş, adamın 
iyi, Peri’nin kötü kalpli olduğunu anlamışlar. Adama 
hemen güzel sözler söylemişler, adam da eski büyük 
hâline geri dönmüş. 
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Bu arada kötü kalpli Peri, “Üçüncü etabı bitir-
diniz, artık sizi heykele dönüştürebilirim,” diyerek 
yanlarına gelmiş. Tam sihir yapacakken, adam ve iki 
kardeş dünyadaki bütün güzel sözleri haykırmaya 
başlayınca, Peri heykele dönüşmüş. 

Böylece çocuklar kötü rüyalar âlemini güzel rü-
yalar âlemine dönüştürmüşler.  İyi kalpli adam, si-
hirli gücüyle ormanı eski güzel haline geri döndür-
müş. O arada, sakladıkları renkli taşın mutluluk taşı 
olduğunu anlayan çocuklar, taşı götürüp Mutsuz 
Sokak’a koymuşlar. Taşlar birden çoğalmış ve etraf 
rengârenk taşlarla dolmuş. Mutsuz Sokak, Mutlu 
Sokak olmuş. O sokaktaki insanlar kavga etmeyi 
bırakmışlar.

Çocuklar sonunda, rüyalar âleminden uyanmak 
için iyi kalpli adamdan yardım istemişler. İyi kalpli 
adam onlara renkli ışıklar vermiş; çocuklar da, rü-
yalar âleminden gerçek dünyaya dönmek için ışıklı 
bir yolculuğa çıkmışlar. Hatıra olsun diye yanlarına 
çimenlikteki taşlardan almışlar ve uyanarak aile-
lerinin yanına dönmüşler. Anne ve babalarına zor 
yolculuklarını anlatırlarken, çirkin gözüken bir ada-
mın iyi kalpli, güzel gözüken birinin de kötü kalpli 
olabileceğini anlamışlar.
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İnci Naz YALÇIN
02. 05. 2007’de İstanbul‘da doğdu. Bilfen Esenşehir 
İlkokulu 4. sınıf öğrencisi. En sevdiği iki ders, ma-
tematik ve fen bilimleri. En sevdiği uğraşlar, piyano 
çalmak, kitap okumak, yüzmek, öykü ve resimli öykü 
yazmaktır. Kedi ve köpekleri sevmekte, balık bes-
lemekte.

İleride çocuk doktoru ve yazar olmak istiyor.

“… Bu yarışmaya öykü yazmayı sevdiğim ve 
büyüyünce yazar olmak istediğim

için katıldım.”
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BARIŞ ÇİÇEĞİ

Zeynep, 11 yaşında bir Türk çocuğuydu. İzmir’de 
yaşıyordu. Annesi ve babası üniversitede, başka ge-
zegenlerde yaşamı araştıran bir bilim projesinde ça-
lışıyordu. Sık sık Amerika’ya gidip geliyorlardı. 

Zeynep de gezegenleri çok merak ediyordu. Barış 
Çiçeği’nin varlığını gezegenleri araştırırken öğren-
mişti.

Bir gün Zeynep, babasıyla birlikte onun çalıştığı 
üniversiteye gitti. Babasının çalışma odasında altı 
tane bilgisayar, sekiz tane tablet ve dokuz tane te-
lefon vardı. Babası ona bir bilgisayar açtı. Zeynep, 
bilgisayarda mavi-beyaz renkli bir çiçek gördü. Çi-
çek çok güzeldi. Bu çiçeği çok merak eden Zeynep, 
onu araştırmaya başladı. Ancak öğrenebildiği tek 
şey, çiçeğin adı oldu. Adı Barış Çiçeği’ydi ve başka 
bir gezegende yetişiyordu.

Zeynep, Barış Çiçeği’ni araştırmak istiyordu. Ba-
basının çalışma odasındaki kitaplıktan gezegenler 
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ve çiçeklerle ilgili bir sürü kitap aldı. Kitapların hep-
sini okuduğunda bir bilgiye ulaştı: Eğer bu çiçeğin 
tohumu bir yere ekilirse, köklenip oraya barış geti-
riyordu. Zeynep de savaştan nefret ediyordu. Barış 
istiyordu. Bu çiçek hemen bulunmalı ve dünyaya 
ekilmeliydi. Böylece bütün dünyaya barış gelirdi. 

Üç gün sonra, geçen sene yaz tatilinde, NA-
SA’daki 23 Nisan Kampı’nda tanıştığı arkadaşlarıyla 
tekrar buluşacağı için sabırsızlanıyordu. Arkadaşla-
rının hepsi farklı ülkelerdendi. Adları Nalin, Jomo, 
Julia ve Yang’dı. Onlara barış çiçeğini anlatacaktı. 
Onlardan yardım isteyecekti. Barış çiçeğini bulmak 
için arkadaşlarının yardımına ihtiyacı vardı. Hemen 
hepsine bir mail yazdı.

Arkadaşları Zeynep’in mailini okuyunca çok he-
yecanlandı. Hepsi ona yardım edeceğine söz verdi. 

Nalin, dokuz yaşında bir kız çocuğuydu. Ailesiyle 
Hindistan’da, Mumbai’de yaşıyordu. O da barış isti-
yordu. Sadece barış… 

Julia, on iki yaşında Amerikalı bir kız çocuğuydu. 
Washington’da ailesiyle birlikte bir villada yaşıyor-
du. Annesi ve babası NASA’da çalışan Julia’nın tek 
hayali barış içinde bir dünyada yaşamaktı. 

Yang, sekiz yaşında Çinli bir erkek çocuğuydu. 
Shangai’de yaşıyordu. Ah, şu savaş! Ne olurdu san-
ki barış olsa? 
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Jomo ise on yaşındaydı. Ken-
ya, Nairobi’de yaşayan bir erkek 
çocuğuydu. O da arkadaşları gibi 
barış istiyordu. 

Sonunda o gün geldi. Zeynep yaz sa-
bahı erkenden uyandı. Uçağa bineceği için çok he-
yecanlıydı. Ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı’na 
gitti. Uçaklar çok büyük ve çok güzeldi. 

Sonunda uçağa bindiler. Uçak kalktı. Arkadaşla-
rının hepsi anne ve babalarıyla yarın Washington’a 
geleceklerdi. Zeynep, uçağa binince uykuya daldı. 

Julia da, Amerika’da sabırsızlıkla yarını bekliyor-
du. Annesi, Julia ve arkadaşlarını NASA’ya götür-
meyi planlamıştı. Sonunda zil çaldığında, Julia ko-
şarak kapıyı açtı; arkadaşları gelmişti. Hepsini çok 
özlemişti. Birbirlerine sarıldılar ve getirdikleri hedi-
yeleri birbirlerine verdiler. 

Yemeklerini yedikten sonra Julia, hemen arka-
daşlarını odasında topladı. Onlara, “Zeynep’e yar-
dım etmeliyiz,” dedi.

Zeynep, “Arkadaşlar barış çiçeğini bulmalıyız. 
Onu ekersek, her yere barış gelecek,” diye açıklama 
yaptı. 

Nalin, “Peki, bu çiçeği nereden bulacağız?” diye 
sordu. 
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Julia, “Başka bir gezegende olduğunu biliyoruz, o 
gezegene gitmeliyiz,” dedi.

Yang, “Ama nasıl gideceğiz? Hangi gezegende ol-
duğunu bile bilmiyoruz,” diye cevap verdi.

Zeynep, “Hangi gezegende olduğunu bilmiyoruz 
ama sırasıyla bütün gezegenlere bakacağız,” dedi.

Jomo, “Öyleyse, hemen bir plan yapmalıyız. Bir 
uzay gemisine ihtiyacımız var. Böylece gezegenlere 
gidip o çiçeği bulabiliriz,” dedi.

Nalin, “İyi de, uzay gemisini nasıl bulacağız?” 
diye sordu. 

Zeynep de Julia’ya döndü hemen: “Annen öğle-
den sonra hepimizi NASA’ya götürecek, değil mi?” 

Julia, “Evet,” dedi, “annemden bize NASA’yı 
gezdirmesini istedim.” 

Yang, “Biliyorum, bu çok tehlikeli ama… Uzay 
gemisini kaçırmalıyız, başka türlü olmaz,” diyerek 
fikrini açıkladı.

Jomo, Julia’ya dönerek, “Annenden bize gezegen-
leri ve uzay gemisinin nasıl çalıştığını anlatmasını 
isteyelim,” dedi. 

Nalin, atıldı: “Hangi tuşların ne işe yaradığını öğ-
renmeliyiz. Ben de kameraya çekerim.”
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Hepsi el ele tutuşup, “Anlaştık!” diye bağırdılar.

Arabaya bindiler ve yola çıktılar. NASA’ya gel-
diklerinde, Julia’nın annesi onların sorularını ce-
vaplamaya başladı.

Nalin, söylenenleri kameraya çekiyordu. 

Julia’nın annesi, açıklamalarını bitirdiğinde ço-
cuklar uzay kıyafetlerinin bulunduğu odaya doğru 
koşmaya başlamıştı bile. Julia’nın annesi olanların 
farkında değildi.

Çocuklar, kıyafetleri giydiler ve uzay araçlarının 
olduğu bölüme girdiler.

Bir uzay aracına bindiler ve kırmızı kolu çeke-
rek uzaya doğru yol aldılar. 

İlk hedefleri Mars’tı. Jomo, bilgisayarda 
uzay aracını Mars’a doğru yönlendir-
mek için Julia’nın annesinin an-
lattığı tuşları tıkladı. Uzay ara-
cı üç saat sonra Mars’a ulaştı.

Kızıl gezegenin topra-
ğına indiler. Birden 
karşılarında de-
ğişik yaratıklar 
belirdi. Yeşil ve 
kırmızı renkli ke-
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diye benzeyen bu yaratıklar Mars 
kedileriydi. Onları işaretle yol 

göstererek Büyük Kral’a 
götürdüler.

Büyük Kral, onları 
teker teker kokladık-
tan sonra, “Siz çok iyi 
çocuklara benziyorsu-

nuz,” dedi. 

O sırada, NASA’da bütün alarmlar çalmaya 
başlamıştı. NASA görevlileri ve Julia’nın annesi 
uzay aracının çocuklar tarafından kaçırıldığını an-
ladılar. Çocukların aileleri çok endişelenmişlerdi. 
Dünyadaki bütün televizyonlar bu haberi yayınlı-
yordu.

Bu sırada Büyük Kral, çocuklara, “Ne istiyorsu-
nuz?” diye sordu. 

Çocuklardan Nalin, “Biz bir çiçek arıyoruz. Barış 
Çiçeği diye bir çiçek, duydunuz mu?” diye sordu.

Büyük Kral, “Evet, duydum. Ne yapacaksınız o 
çiçeği?” dedi.

Yang, “Biz, Mars’a Barış Çiçeği’ni bulmaya ve 
dünyaya barış götürmeye geldik,” dedi.

Büyük Kral, “Bu çok zor bir görev,” dedi. “Yar-
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dıma ihtiyacınız olacak. Bu gezegende Barış Çiçeği 
yok. Ama başka bir gezegende olduğunu duydum.”

Çocuklar, Büyük Kral’ı uzay aracına doğru götür-
düler. Büyük Kral’a yer gösterip hep birlikte otur-
duktan sonra Nalin kolu çekti. Uzay aracı Jüpiter’e 
doğru yol almaya başladı. 

Jüpiter’in yörüngesine girmişlerdi ki, birden bü-
yük bir sarsıntı oldu.

Büyük Kral, “Jüpiter’in yörüngesine girdik. Man-
yetik çekim gücü çok yüksektir. Her an yere çakıla-
biliriz. Zeynep, çabuk yeşil düğmeye bas!” dedi. 

Zeynep, denileni yaptı. Uzay aracı yavaşladı ve 
yumuşak bir iniş yaptı. 

Büyük Kral, “Gemiyi yalnız bırakmamalıyız,” 
dedi. “Herhangi bir tehlike olabilir. Julia, sen gemi-
de kal. Eğer bizden sinyal alamazsan sarı renkli yar-
dım düğmesine bas!” 

Büyük Kral ve çocuklar etrafı araştırmak için ge-
miden dışarı çıktılar. Dışarısı çok soğuktu ve fırtına 
vardı. 

Karşılarına renkli ışıklar saçan Fil Büyücüsü ve 
mavi bereli korkunç Gökyüzü Kralı çıktı. Fil Büyü-
cüsü asasıyla onları mavi jelden yapılmış büyük bir 
topun içine hapsetti. 
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Mavi bereli Gökyüzü Kralı, “Burada ne arıyorsu-
nuz siz?” diye sordu.

Zeynep, “Barış Çiçeği’ni arıyoruz. Lütfen bize 
yardım edin,” dedi.

Fil Büyücüsü, korkunç bir sesle güldü: “Yardım 
mı dedin? Çok komiksin küçük kız!”

Gökyüzü Kralı gürledi: “Yardım edersek bize kar-
şılığında ne vereceksiniz?” 

Nalin atılarak, “Size barış verebiliriz,” dedi. 

Fil Büyücüsü, “Barış mı? Nefret ederim barıştan,” 
diye cevap verdi.

Fil Büyücüsü’ne dönen Gökyüzü Kralı, “Bunları 
Beyaz Buz Şatosu’na hapsedelim. Sonra ne yapaca-
ğımıza karar veririz. Önce şu gemiyle biraz gezelim,” 
dedi.

Bu sırada çocukları kurtarmak ve dünyaya geri 
getirmek için dünyadaki bütün ülkeler seferber ol-
muştu. 

Julia, olanlardan kaygılanmaya başlamıştı. Yar-
dım düğmesine bastı. Uzay aracı, çocukları ve Bü-
yük Kral’ı ışınlayarak kendine taşıdı. 

Hemen aracı çalıştırıp oradan Satürn’e doğru 
yola çıktılar. Çok yorulmuşlardı. Satürn’ün etrafın-



33 

da büyük bir halka vardı. Jomo, halkaya çarpmadan 
uzay aracını Satürn’e indirmek için Julia’nın annesi-
nin söylediklerini hatırlattı. Çok dikkatli bir şekilde 
Nalin ve Zeynep, Jomo’nun söylediklerini yaptılar. 
Sonunda gezegene inmeyi başardılar.

Büyük Kral, “Çocuklar harikasınız. Satürn geze-
geninde dostum Kral Selfonie ve kızı Lidya’dan yar-
dım isteyebiliriz,” dedi. 

Hemen yola çıktılar. Saraya geldiklerinde nöbet-
çiler Büyük Kral’ı tanıdı ve onları sarayın kapısına 
kadar yönlendirdiler. Kral Selfonie, Büyük Kral’ı 
görünce çok sevindi. Kral Selfonie’yle biraz özlem 
giderdikten sonra Büyük Kral durumu açıkladı. 

Onu dikkatle dinleyen Kral Selfonie, “Çiçekler 
kızım Lidya’nın uzmanlık alanıdır. Onunla konuş-
manız daha doğru olur,” dedi. Hemen arkasında da 
nöbetçilere, çocukları ve çok sevgili dostunu Pren-
ses Lidya’ya götürmesini emretti.

Nöbetçiler onları büyük bir altın kapıdan geçir-
diler. O sırada Prenses Lidya bahçeyi suluyordu. 

Zeynep, görür görmez, mavi beyaz renkli Barış 
Çiçekleri’ni tanıdı. Çok heyecanlanmıştı.

Lidya, “Hoş geldiniz çocuklar. Çok uzun bir 
yoldan geldiniz. Ben de sizi bekliyordum,” dedi. 
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Zeynep’e döndü ve onu yanına çağırdı. Zeynep’in 
avucuna küçük kahverengi bir tohum koydu. “Bu 
tohuma çok iyi bakmalısınız ve onu korumalısınız,” 
dedi.

Zeynep avucunu sıkı sıkı kapattı. Prenses Lidya’ya 
Barış Çiçeği’ni koruyacağına söz verdi. 

O sırada uzay aracı büyük bir gürültüyle yere indi 
ve Zeynep birdenbire uyandı. 

Annesi, “Korkma Zeynep, Washington’a geldik,” 
dedi.

Zeynep, bütün bu olanlara inanamıyordu. Hepsi 
bir rüya mıydı acaba? Ama avucunda küçük kahve-
rengi bir tohum vardı...
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Kuzey CANDEMİR
22. 04. 2008’de İstanbul’da doğdu. Bilfen Koleji 3. 
sınıf öğrencisi. En sevdiği dersler, İngilizce, ma-
tematik ve fen Bilimleri. Sevdiği uğraşlar, yazmak, 
bisiklete binmek, yüzmek, sinemaya gitmek, legolar, 
eski oyuncakların parçalarıyla yeni tasarımlar yap-
mak ve yan flüt çalmak. Evinde Bihter adında bir 
kedisi, Cangıl isminde bir su kaplumbağası var. 

İleride elektrik mühendisliği okumak, ayrıca pilot-
luk eğitimi almak istiyor.

 “… Yazdıklarım okunsun, sihirli bir değişim 
olsun, yeni arkadaşlarım olsun ve ayrıca bir 

3D yazıcım olsun diye katıldım.”
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Sihi r li  Şapka

Bir çocuk… O benim, adım Kuzey.  Sekiz yaşın-
dayım. Odamda oturuyorum. Odamda yatağım, ça-
lışma masam, oyuncak kutularım, yazı tahtam var. 
Annem yine iş yapıyor, televizyon açmama da izin 
yok. Sokağa çıkamıyorum, sokaklar tehlikeli. Ca-
nım ders de yapmak istemiyor. Annem ya ev işi ya-
pıyor ya yemek ya da bilgisayarının başında. 

Kalkıyorum, kapıdan salona doğru sesleniyorum:

“Annee, oyun oynayalım mı?” 

“Hayır Kuzey işim var. Sen de kendine bir iş bul-
san iyi edersin.”

“Tamam.”

Her işi kendim yapmak zorundayım. Annemin 
yatak odasına giriyorum parmak uçlarımda yürüye-
rek. Tuvalet masasının üstündeki cadı şapkasını alıp 
aynı sessizlikte geri dönüyorum odama. Bilgisayarı 
açıyorum; şapkanın üstüne yapıştırmak için resim-
ler, stickerlar çıkış alacağım. 
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Hepsini bir sayfanın içine dol-
duruyor sonra da printerdan çıkış 
alıyorum. Kartuş çabucak bitmesin 
diye tek sayfaya sıkıştırmak zorun-
dayım hepsini. Aldığım çıkışa ba-
kıp tek tek kenarlarından kesiyorum. 
Güçlü bir tutkal var, yine yatak odasının dolabının 
altında. Ama anneme sorsam daha iyi olacak. Yoksa 
bağırıp çıldırma tehlikesi var. 

Salona gidiyorum, o bilgisayarında çalışıyor. Kol-
tuğun bir ucuna yatar gibi oturmuş. Daha ben bir 
şey söylemeden, “Kuzey, bana sadece sessizlik için-
de bir saat ver. Bu işi bitirmem lazım,” diyor. Söyle-
mekten vazgeçiyorum, sessizce, “Tamam” diyorum 
sadece. 

Yatak odasına geri dönüyorum. Tutkalı olduğu 
yerden alırken azıcık gürültü oluyor ama annemin 
sesi çıkmıyor. Duymadı belli ki. 

Odama geri dönüyorum. Çıkış alacağım. Şöyle si-
hirli bir değnek resmine ihtiyacım var. Printer sesini 
bile duymuyor. Duysa, “Ne o, üst üste çıkış alınıyor 
Kuzey Bey? Dönem sonuna kadar idare edemezsen 
sana kartuş da alınmayacak,” derdi. 

Sihirli değneği de kesiyorum ke-
narlarından. Tutkalı açıp şapkanın 
her yerine yapıştırıyorum gelişigüzel. 
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Ama sihirli değneği şapkanın tam yuka-
rısına gelecek şekilde yapıştırıyorum. Ha-
lının her yerine saçılmış kâğıtları topluyorum. 
Tutkalı da yatak odasına geri götürüyorum. Şap-
kayla başbaşa kaldığımda ondan bir dilek diliyorum 
ama bunu kapıyı kapatıp yapıyorum. 

“Lütfen şapka, oyun arkadaşlarım olsun. Annem 
bu kadar çalışmasın. Babam eve gelince cep telefo-
nuna bu kadar bakıp, ben bir şey söylediğimde, ‘Ku-
zey işim var, sonra’ demesin. Aşağıda top oynayalım 
mesela. Lütfen bu dersleri hemencecik yapıp bitire-
cek akıl ver bana. Bir de kendime oyun arkadaşları 
çıkaracağım, 3D yazıcım olsun. Teyzem belki alırdı 
ama onun bir çocuğu daha oldu, o da unuttu beni. 
Bir de köpeğim olsun. Bu kadar.” 

Sonra şapkayı takıyorum. Dolabın ortasındaki 
aynaya bakıp, çıkarıp tekrar takıyorum şapkayı. 
Off, çok büyük. Hem bu sihirli değnek de dik 

durmuyor bir türlü. Azıcık da acıktım. 

Şapkayı yatağın üstüne atıp 
kapıyı açıp salona gidiyo-
rum yine. Annem hâlâ ça-
lışıyor. 

“Anne, ben acıktım.”
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“Kuzey, daha yeni kahvaltı yaptık. Öff, tamam 
kalkıyorum. Fasulye var. Mızmızlık yapmayacaksın, 
tamam mı?”

“Anne, başka bir şey yesem…”

“Hayııır! Başka bir şey yok. Sebze yenecek, o ka-
dar. Yanına salata yapayım mı? Hem, ben niye hiç 
çalışamıyorum ya? Hayata bak!” 

Annem, mutfakta çalışırken bilgisayara bakıyo-
rum hiç dokunmadan. Bir internet sitesi açık. An-
nem mutfaktan gelirken bilgisayara da bakmıyorum 
artık. 

Masanın üzerine bir tepsiyle koyuyor fasulyeyi. 
İğrenç. 

Suratımı görmüş olacak ki, “Anne lütfen, 
yemeğimi yerken biraz tablet açabilir mi-
yim?” dediğimde, “iyi, tamam,” diyor. 
Sehpanın üzerinde duran tableti alıyo-
rum, bir yandan Pembe Panter sey-
rederken bir yandan kusacak gibi 
olsam da fasulyeyi yiyorum. 

“Kuzey, sen biraz uyusana 
yemekten sonra,” diyor an-
nem. 

“Hayır anne, 
uykum yok.” 
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“Ya, bir kere de ikiletme beni.” 

“Tamam, uyurum.” 

Zaten açlığım da geçti. Tepsiyi mutfağa götürü-
yorum dökmemeye çalışarak. Annem, her zamanki 
yerine kuruluyor. Odama gidiyorum, kapıyı kapatı-
yorum. Yatağın üzerine yatıyorum şapkayla. Onunla 
konuşacağım, bir işe yaramıyor ama. 

“Bak sevgili şapka… Dediklerimi anlamadın 
herhâlde. Bir arkadaşım var, evlerinin bahçesinde 
midilli bile var. İki kardeşi var. Her gün oyun oynu-
yorlar. Benim hiçbir şeyim yok. Köpek olmasın ta-
mam, hiç değilse tavşanım olsa. Bu da mı çok? An-
neannem hep diyor, ‘Bu günleriniz çok değerli. Her 
saniye önemli.’ Benimki gerçekten boşa geçiyor… 
Bak okullar da açılacak. O zaman yine dalga geçe-
cek, beni oyunlarına almayacaklar. Oyun oynamayı 
bile bilmiyorum ki…”

Gözüm kapanıyor şapkaya bakarak,  ama odada 
biri var sanki; hemencecik uyanıyorum. Şapkanın 
ucuna yapıştırdığım sihirli değnek parıldıyor sanki. 
İki çocuk halıda oynuyor. 

“Hadi Kuzey, sen de gel. Amma uyudun!” 

Hemen kalkıyorum yataktan. 

“Tanışalım mı? Arkadaş olabilir miyiz? Benim 
adım Kuzey.”
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“O kadarını biliyoruz. Ben Ali.”

“Ben de Cem,” diyor öteki. 

Ali: “Legoların harikaymış dostum. Kule yapalım 
mı?” 

Kuzey: “Hıı, yapalım. Bu legolar dolabın üstün-
deydi; annem çok dağılıyorlar diye kaldırmıştı. Nasıl 
indirdiniz?”

Ali: “Annen indirdi bize.”

Kuzey: “Gerçekten mi? Ama siz nerden geldiniz?”

Cem: “Biz seninle aynı mahalledeyiz; niye tanış-
madık daha önce?” 

Kuzey: “Hiç bilmiyorum ki. Annem izin vermiyor 
sokakta oynamama.” 

Cem: “Ama arkada bahçe var. Orada araba yok 
ki. Biz her gün iniyoruz, sen de gel artık.” 

Ali: “Aslında eskiden her apartmanın bahçesi 
varmış. Şimdi yıktılar hepsini. Otopark bile yapmı-
yorlar, bina yapıyorlar her yere…” 

Kuzey: “Haklısın ama herkesin bir sürü çocuğu 
oluyor. Herkes kaplumbağa gibi ilk önce ev istiyor.”

(O sırada dolabın köşesinden kocaman bir tav-
şan çıkar.) 

Tavşan: “Çocuklar böyle oturacak mıyız hep?” 



43 

Kuzey: “Aaaa, sen nerden çıktın?”

Tavşan: “Şapkadan Kuzey, şapkadan!.. Hadi sak-
lambaç oynayalım.”

Kuzey: “Olmaz, annem kızar. Bilgisayarda işi var.”

Tavşan: “Kızmaaz. Hadi gelin, salonda karar ve-
receğiz kimin ebe olacağına…”

(Hepsi birden salona geçer. Anne salonda yoktur. 
Bilgisayar kalmış, mutfaktan sesler gelmektedir.) 

Tavşan: “İlk önce ben ebe olacağım. İyi sakla-
nın ha çocuklar!”

Cem: “Dur bi dakka… köpek nere-
de?” 

Kuzey: “Hangi köpek?” 

Ali: “Senin köpeğin.”

Kuzey: “Benim köpeğim mi var, 
nerde?” 

(Köpek mutfaktan gelir.)

Köpek: “Buradayım. Bensiz mi oy-
nayacaktınız yoksa?”

Tavşan: “Bir sen eksiktin. Ta-
mam, tamam… Ne kadar kalaba-
lık, o kadar iyi.”



Tavşan saymaya başlar, yirmiye kadar. Herkes 
evin bir köşesine dağılır. 

Tavşan ilk önce kapı arkasında Cem’i bulur. 
“Sobe! Sobe!” diye bağırır. Sonra koşarak ebeler. 

Cem’le Tavşan diğerlerini arar. Ali, yatağın altına 
saklanmıştır. Ayaklarının biri görünmektedir. Cem, 
onu görür görmez Tavşan’a işaret eder. Tavşan bağı-
rır, “Sobe, sobe!” Ali, daha yatağın altından kendini 
çıkarana kadar Tavşan onu da ebeler. Kuzey’i bul-
maya üçü de katılır. O, yatak odasına saklanmıştır. 
Dolabın içine. Sessizlik içinde bekler. Diğerleri de 
sessizlik içinde yaklaşır. Dolabın kapağını açtıkları 
anda Kuzey onlara doğru atlar, üçünü de devirerek 
sarılır hepsine. 

Kuzey: “Bir an, çok korktum git-
tiniz diye.” 

Ali: “Nasıl yani?”

44 
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Kuzey: “Şapkadan çıktınız ya geri döneceksiniz, 
beni burada yalnız bırakacaksınız diye.”

Tavşan: “Sen dolabın içinde ne yapıyordun ba-
kayım?”

Kuzey: “Dua ediyordum. Bugün hiç bitmesin 
diye...” 

Tavşan, sobelemeyi unutur, atlar Kuzey’in üstü-
ne, “Seni hiç bırakmayacağız Kuzey,” der sakince. 

Bu sırada annenin içerden sesi gelir: “Hadi ço-
cuklar yemek vakti!” 

Kuzey: “Çocuklar gitmeyelim, yemekte fasulye 
var. Ben biraz yedim, tekrar yenmez herhâlde.” 

Cem: “Hadi gidelim, ne yapmış Yasemin Teyze?”

(Diğerleri önde Kuzey arkada salona giderler tek-
rar. Masanın üzerinde dumanı tüten bir pizza vardır. 
Yanında da portakal suyu.) 

Kuzey: “Anne, sen!?” 

Anne: “Evet, ben Kuzey…”

Kuzey: “Pizza mı yaptın?” 

Anne: “Evet Kuzey. Hadi çocuklar, her şey hazır.” 

(Herkes sofraya oturur.)

Anne: “Çocuklar, yemekten sonra şişme bir ha-
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vuz kursak salona… Sonra da bir sürü köpük balon 
yapsak ne dersiniz?”

Kuzey: “Anne!?” 

Anne: “Efendim canım.” 

Kuzey: “Bu gerçekten sen misin? Yani çalışmaya-
cak mısın? Ya parkeler şişerse? Ya babam geldiğinde 
kızarsa?” 

Anne: “Lütfen Kuzeyciğim… Sen ne zaman gör-
dün benim böyle şeylere kızdığımı? Hem baban da 
mutlu olur, biz çok mutluyuz diye…”

(Pizzalar yenir, tabaklar masada bırakılıp sehpa-
lar çekilir, kıkırdayarak. Koltuğu da iterler kenara. 
Şişme havuzu getirip kurarlar salonun ortasına. 
Tavşan, daha içi çok su dolmadan hemen havuzun 
içine kuruluverir. Sular her yana saçılır. Ali atlar 
hemen, sonra Cem. Anne de atlayınca havuza, bir 
Kuzey kalır dışarda.) 

Anne: “Çocuklar köpük yapalım bol bol!” 

Cem: “Ben yapmaya başladım bile.” 

(Köpek gelir, havuzun ortasına atlar. Kuzey olan 
biteni hayretle seyreder.) 

Kuzey: “Anne, sen de mi oturacaksın orda?” 

Anne: “Bir itirazın mı var Kuzey Bey? Ayrıca çok 
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eğlenceli, sen de gelsene. Kucağıma doğru atlayabi-
lirsin.” 

Kuzey: “Ta… ta… tamam. Ama her yer ıslandı.” 

Ali: “Amma da mızıldandın Kuzey. Gel artık.” 

(Kuzey, annesine doğru yavaşça ayaklarını havu-
za sokar.) 

Tavşan: “Şimdi bir oyun oynayacağız. İsmini söy-
lediğim ayağa kalkacak,  dans edip yerine oturacak.”

Anne: “Keşke müzik açsaydık.”

Ali: “Ben ritim yaparım.”

Tavşan: “Başlıyoruz Cem!”

(Cem kalkar, Ali’nin ağzıyla tuttuğu ritme göre 
dans eder. Her yerinden sular damlar.) 

Tavşan: “Kuzey!”

(Kuzey kalkar. Sallanır ama kahkahalar atarak.) 

Kuzey: “Bu benim hayatımdaki en güzel gü-
nümmm!” 

(Hepsi birden kalkar, dans ederler. Hepsi birden, 
“Hayattaki en güzel günüm” diye bağırarak dans 
eder, şarkı söylerler. Söyledikleri şarkı şöyledir:)

 Tavşan: “Hayat hep böyle güzel olsa…” 
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Kuzey: “Annem artık hiç çalışmasa…” 

Ali: “Arkadaşlar, oyunla yaşasa…” 

Köpek: “Babalar da oyuna katılsaaaaa…” 

Tavşan: “Hayat hep güzel olsa…”

Kuzey: “Bir daha hiç sıkılmasak…” 

Ali: “Oyuna aileler de katılsa…” 

Köpek: “Bu baba da nerde kaldı canım?” 

(Anne, elleri havada ıslak ıslak dans etmektedir 
sadece.  Tam o sırada dış kapı açılır, elinde çantasıy-
la içeri baba girer. Kuzey, elleriyle yüzünü kapatır.)

Kuzey: “Eyvah babam geldi!” 

Baba: “Çocuklar bensiz eğlence ha…”

(Baba, çantasını kenara fırlatıp havuzun içine 
dalar. Suların sıçramasıyla herkes kahkaha atarak 
kenarlara kaçışır.) 

Kuzey: “Baba, kızmadın mı?” 

Baba: “Yoo, niye kızayım?”

Kuzey: “Ama evin hâli… Senin işin yok mu?”

Baba: “Yok oğlum. İş, işte kaldı. Hem sen neden 
böyle sorular soruyorsun ki?”

Anne: “Kocacığım, hep beraber mutfakta çocuk-
larla pasta yapsak, ne dersin?” 



49 

Baba: “Harika fikir derim. Hadi giyinelim. Doğru 
pasta yapmaya…”

(Sahne değişir. Masanın üzerine un, su, yumurta, 
krema gelir. Tavşan, unları kaba boşaltırken herkes 
bir araya toplanır. Ali, una su dökerken, başka bir 
kapta Cem yumurtaları kırar.)

Kuzey: “Karıştırma işi bende!” 

(Anne, krema için bir kapta çırpma yapmaktadır.) 

Baba: “Beraber yapalım Kuzey, kim daha iyi, gö-
relim.”  

(Tavşan herkese bir parça un atmaya başlar. Kah-
kahalar atılırken herkes una elini daldırır. Birbirine 
atar. Herkes bembeyaz olur. Yine bir şarkı başlar.)

Tavşan: “Çocukları da soksalar mutfağa…” 

Ali: “Keşfetseler dünyayı…”

Cem: “En güzel keki kim yapar?” 

Anne: “Kim yapar, en mutlu pastayı?”

Kuzey: “Bugün benim en mutlu günüm…”

Baba: “Her gün, çok mutlu olsa çocuklar için…” 

(Tekrar başa döner şarkı.)

Tavşan: “Mutluluğun parayla ilgisi yok…” 

Ali: “Küçük bir oda, büyük mutluluk olabilir…” 
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Cem: “Kirlenmek çok güzel!” 

Kuzey: “Bugün hiç bitmese, ne olur?” 

Baba: “Aile dünyanın en güzel şeyi. Ama paylaş-
malı, ama çoğalmalı…” 

Anne: “Mutluluğun parayla ilgisi yok!” 

Şarkı söylerken herkes elini kalbine götürür: 
“Burayla ilgisi var!”

(Sahne değişir. Kuzey tek başına salondadır. Her-
kesin mutfaktan sesi gelmektedir. Sessizce odasına 
doğru gider. Yatağının kenarına atılmış şapkayı alır, 
kafasına takar. Ve aynanın karşısına geçip, “lütfen, 
daha çok arkadaşım olsun… Hepsi burada ol-
sun,” der. Gözünden akan bir parça mutluluk göz-
yaşını silerek. Şapkayı çıkartır. Mutfağa doğru gider. 
O sırada diğerleri kocaman pastayı hep beraber sü-
rükleyerek getirmektedir. Baba pastanın kenarın-
dan ayrılır. Biraz sonra, büyük balon yapan aletlerle 
dolu bir çuvalı itekleyerek sahneye getirir.) 

Tavşan ve Köpek: “Görev başlasınnn!” 

(Seyirci sıralarında oturan çocukları tek tek sah-
neye, ellerinden tutarak taşırlar. Kuzey, Ali, Cem, 
Tavşan, Köpek, Anne de dahil, tüm çocuklara ba-
lon yapmak için aletler verir Baba. Herkes kocaman 
balonlarını yaparak sahnede birbirlerini kovalar. 
En son, Tavşan ve Köpek oyuncuların ellerinden 
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tutarak seyirciyi selamlar. Ama 
diğer çocuklar da sahnede balon 
yapmayı sürdürür. Tavşan şarkıya 
başlar ama seyircilerin de söyle-
mesini ister.) 

“Oyunun parayla ilgisi 
yok… Çocuklar hep mutlu 
olmalı... Aileler de oyuna ka-
tılmalı!..” 

Bunu bir iki kere söyleseler 
hoş olur. Hem böy-
lece, yetişkinler de 
öğrenir, değil mi? 
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Mina ETİ
20. 12. 2008’de İstanbul’da doğdu. Açı Okulları 3. 
sınıf öğrencisi. Sevdiği dersler, müzik ve sanat. 
Sevdiği uğraşlar, tiyatro ve resim. Bir köpeği var; 
kedileri ve kuşları da çok seviyor. 

İleride ne olmak istediğine henüz karar vermemiş. 
“Belki bir aşçı olurum; bir otelde çalışırım ya da 
küçük bir kafe açarım,” diyor.

“… Daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığım 
için bu yarışmaya büyük bir

heyecanla katıldım.”
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YAĞMUR’UN UZUN YOLCULUĞU

Bir zamanlar doğayı seven Yağmur adında bir kız 
vardı. 

Yağmur, bir okul gününden sonra dışarı çıktığın-
da bütün bitkilerin başlarını eğip solduklarını fark 
etti. Çok şaşırdı buna. 

İçinden, “Acaba bu bitkiler neden bu hâlde?” 
dedi. İşte tam o anda, Yağmur’un omzuna küçük bir 
serçe konuverdi.

Yağmur, doğayı çok sevdiği için fazla korkmadı 
ama yine de biraz tedirgin oldu. Ta ki, küçük serçe 
konuşana kadar!

 Yağmur, biraz rahatlamak için ilk önce serçeye 
adını sordu. Serçe dedi ki:
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“Benim adım Minik, ya seninki?”

“Benim adım da Yağmur.”

Yağmur artık serçeden korkmuyordu.  Ona, olan 
biten her şeyi anlattı. Bunun üzerine Minik, 

“Sen sadece buradaki bitkilerin solduğunu görü-
yorsun. Oysa bütün dünyadaki bitkiler soldu!” dedi 
üzüntüyle. 

Doğa ve gökyüzü kirlendiği için hiç yağmur yağ-
mamıştı, bu yüzden de tüm bitkiler solmuşlardı. 
Yağmur, başını kaldırıp gökyüzüne baktı;  gerçekten 
de gökyüzünde hiç bulut yoktu.

Yağmur’a daha önce hiç görmediği mor yapraklı 
ve pırıltılı bir ağacı gösteren Minik, “Eğer o ağaçtaki 
dev kovuğun içinden geçersen, doğayı kurtarabile-
ceksin,” dedi.

Eskiden,  ağacın kovuğu kapalıymış. Bir gün, in-
sanlar kesmek için ağaca yaklaşınca... Ağaç kork-
muş, kendini korumak isterken kovuk birden açıl-
mış. O sırada, açılan dev kovuktan geçmeye çalışan 
bir bulut sıkışıp kalmış içerde. Diğer bulut arkadaş-
larından da kopmuş. Bir arkadaşları kovukta sıkışıp 
kalan bulutlar da yağmur yağdıramaz olmuş. Yağ-
mur yağmayınca da bitkilerin hepsi solmuş. Kovu-
ğun önü de zamanla sarmaşıklarla kapanmış...
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Yağmur, Minik’in anlattıklarına çok şaşırmıştı. 
Sarmaşıkların arasından içeriye bakıp, orada küçük 
bulutu görünce, Minik’in anlattıklarının doğru ol-
duğunu anladı.

Küçük bulut, içerde çok üzgün görünüyordu. 
Yağmur, ona yardım etmek istedi. Tanışmak için 
adını sordu.

“Benim adım Kar Tanesi. Kar gibi beyaz olduğum 
için…”

“Benimki de Yağmur. Size yardım etmek istiyo-
rum, ne yapabilirim?”

Kar Tanesi, çok sevindi. 

“Eğer şu sözcükleri söylersen, kovuğun önünde-
ki sarmaşıklar açılacak, ben de buradan çıkabilece-
ğim… Eğer bunu yapabilirsen, sana bir yol haritası 
vereceğim. Haritadaki yolu izleyerek doğayı kurta-
rabilirsin,” dedi.

Yağmur heyecanlanmıştı.

“Nedir o sözler?” diye sordu.

“Doğayı sev, o da seni sevsin!”

Yağmur, cümleyi söyledi… Bir daha söyledi. 
Üçüncü söyleyişinde sarmaşıklar açıldı. Kar Tanesi 
artık özgürdü. 
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Yağmur, Kar Tanesi ve Minik haritaya bakarak 
yola çıktılar hemen. Epey bir süre yol aldıktan son-
ra, karşılarına bir tabela çıktı. 

Tabelada, “Dikkat, turna kuşu çıkabilir!” yazıyor-
du.

Yağmur’un heyecanlandığını gören Kar Tanesi, 
“Daha değil,” dedi, “biraz daha yolumuz var.”

Biraz daha ilerleyince karşılarına yüksek ve dik 
bir yamaç çıktı.

Minik uçabilir, Kar Tanesi havalanabilirdi ama 
Yağmur nasıl yükselecekti?

Yağmur’un endişelendiğini gören Kar Tanesi dedi 
ki:
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 “Ben doğayı ve bitkileri severim. Onlara hep su 
veririm. Eğer bana bazı bitkiler verirseniz, ben bü-
yüyeceğim; sizi üzerime alacağım ve bu dik yamacın 
tepesine doğru uçacağım. Böylece yamacın sonuna 
gelebileceğiz. Bana şu bitkileri vermeniz gerekiyor: 
Beş aslanağzı çiçeği, on pembe sardunya, iki bora-
zan çiçeği, bir kap çimen ve biraz toprak.”

Yağmur ve Minik, hemen oradaki küçük tarla-
dan gereken bütün malzemeleri toplayıp bir sepetin 
içinde karıştırdılar ve Kar Tanesi’nin ağzına döktü-
ler. Kar Tanesi beslendi, beslendi; artık arkadaşları-
nı sırtına alıp yamacın tepesine doğru uçacak kadar 
büyümüştü! 

Yağmur ve Minik’i üstüne alan Kar Tanesi gök-
yüzüne yükseldi... Sonunda dik yamacı geçmeyi ba-
şardılar.

Yamaçtan sonrası daha rahattı… Ta ki, önlerine 
etrafı solmuş bitkilerle dolu çok büyük bir göl çıka-
na kadar... Neyse ki yakınlarda bir kano gördüler.

Ama kano çok ağırdı. Üç arkadaş, onu suya 
doğru sürüklemeye çalıştılar. Kar Tanesi, kanonun 
değdiği yerleri kayganlaştırmaya çalıştı... Sonunda 
kanoyu sürüklemeyi başardılar!

Suya indirdikleri kanoya atlayacakları sırada, 
Kırmızı adındaki turna kuşu göründü. Yağmur çok 
sevindi ve ona hemen olanları anlattı.
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“Yolculuk kanoyla günler sürebilir,” dedi Kırmızı. 
“İzin verirseniz size yardım edeyim. Üçünüzü de ta-
şıyabilirim.”

Diğerleri çok sevindi buna. Böylece gölü, 
Kırmızı’nın sırtında geçtiler. Kırmızı, onlara yardım 
ettiği için çok mutluydu.

Dört arkadaş yola devam ettiler. Bir süre yol al-
dıktan sonra, gördükleri parlak bir şeyin önünde 
durdular. Gizemli bir ağaçtı bu.

Ağacın altın sarısı yaprakları, bir elmas gibi par-
lak gövdesi, aynı zamanda gümüş mü gümüş dalları 
vardı. Parlayan şey oydu! Ama hepsinden önemlisi, 
ağacın çok tatlı bir yüzü vardı.

Ağaç, dört arkadaşın bir yere yetişmeye çalıştık-
larını fark etmişti. Dallarından birini onlara doğru 
uzatıp dört arkadaşı sardı; onları kendine doğru çe-
kip dertlerinin ne olduğunu sordu.

Yağmur ve arkadaşları, bu gizemli ağaca, olan bi-
teni anlattılar.  Onları dinleyen ağaç, gümüş dalla-
rından birinin kabuğunu soydu ve soyduğu kabuğu 
Yağmur’a vererek onu yemesini istedi. Yağmur, biraz 
endişelendi. Kabuk sert olabilirdi. Ağaç,

“Merak etme, bu dalın kabuğu sert değildir,” 
dedi. 
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Yağmur, biraz çekinerek de olsa kabuğu yedi. Ta-
dını da beğendi, güzeldi.

Yer yemez, Yağmur’un çok parlak kanatları ve 
özel bir gücü oldu. 

Şimdi bulutları çağırabilirdi... Dünyanın her ye-
rindeki bütün bulutları! Aslında bu, çok ama çok 
zordu... Ama Yağmur, başarabileceğine inanıyordu. 
Bunun için, ağacın ona verdiği özel gücünü kulla-
nacaktı. 

Kar Tanesi’nin yanına gidip ondan ıslık çalması-
nı istedi. Kar Tanesi, birkaç kez denedi ama başara-
madı... Yağmur, Kar Tanesi’ne hafifçe dokundu. Bu 
dokunuşla birlikte Kar Tanesi, daha önce hiç duyul-
mamış sihirli, çok güzel bir ıslık çalmaya başladı. 
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Bu güzel, sihirli ıslık sesini duyan tüm bulutlar 
toplanmaya başladı... Sonunda dünyadaki tüm bu-
lutlar toplandılar!

Kar Tanesi de, dev kovukta sıkışıp kaldığı için 
ayrılmak zorunda kaldığı bulut arkadaşlarına kavuş-
muş oldu.

Hepsi bir olup, çok güçlü yağmurlar yağdırma-
ya başladılar. Tüm dünyada ılık ve güzel yağmurlar 
yağdı.
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Yağmurdan hemen sonra da solmuş bitkiler kı-
pırdandı, başlarını kaldırdı. Canlanmışlardı.

Herkes… Hepsi çok mutluydular.

Yağmur, evine döndüğünde, Kar Tanesi’nin ona 
söylediği sözcükleri hatırlayarak derin bir uykuya 
daldı. Rüyasında tam da istediği gibi, kendisinin 
gerçek bir doğa koruyucusu olduğunu gördü.

“Doğayı sevin, o da sizi sevsin!” diye mırıldanı-
yordu.
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Ela GöKAKIN
05. 04. 2007’de İstanbul’da doğdu. Kalamış Şehit 
Murat Özyalçın İlkokulu, 4.sınıf öğrencisi. Sevdiği 
dersler, Türkçe ve müzik. Sevdiği uğraşlar, koroda 
söylemek, şiir ve öykü yazmak, tenis, piyano, fla-
menko dansı, tiyatro. Bir köpeği var, balık besliyor.

İleride tenisçi olmak istiyor.

 “… Yazdığım şiir ve kısa öyküler okulda, 
arkadaşlarım tarafından çok beğeniliyor. 

Bu öykü de çok beğenilince, yarışmaya 
göndermeye karar verdim..
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SİHİRLİ  ADA

Birinci Bölüm

Bir yaz günü dört çocuk ve anneleri, alışveriş 
yapmaya gitmişlerdi. Bu dört çocuğun adları Melek, 
Ali, Kemal ve en büyük çocuk Selin idi. O anda, en 
küçük çocuk olan Melek’in ilgisini yandaki eskici 
dükkânı çekti. Melek, annesine yalvarır bir sesle,

“Anneciğim, lütfen şu eskici dükkânına uğraya-
bilir miyiz?” diye sordu.

Annesi, “Tabii ki tatlım,” dedi. 

Eskici dükkânına girdiklerinde Kemal,

“Buraya bakın!” diye haykırdı ve eliyle muhte-
şem güzellikteki, tahtadan yapılmış baykuşu gös-
terdi. Üç çocuk tahta heykelle ilgilenirken Melek, 
küçük, paslanmış bir aynaya bakıyordu. Sanki ayna 
onu çağırıyordu. Melek satıcıya dönerek sordu:

“Bu kaç lira acaba?”

 “3 lira.” 
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Melek hemen çantasındaki haftalık harçlığını çı-
karıp satıcıya uzattı ve “Ben bunu alıyorum,” dedi. 

Mağazadan çıkarken annesine, “Bak anne, bir 
ayna aldım,” diyerek elindeki  aynayı gösterdiğinde 
Kemal, “yazık olmuş parana, bu sadece paslı, küçük 
bir ayna,” diyerek beğenmediğini söyledi. Diğerleri 
de ona katıldılar. Melek biraz üzüldü.

Gece saat on iki gibi Melek uyandı. Ve bir de ne 
görsün? Aldığı paslı ayna parlıyordu. Melek masanın 
üzerindeki aynaya doğru merakla yürüdü. O anda 
ayna Melek’i içine çekmeye başladı. Bu esnada orta-
ya çıkan kuvvetli ışık, diğer kardeşleri de uyandırdı. 
Selin, Melek’i ayağından yakaladı. Ancak, ayna çok 
güçlüydü; ikisini de içine çekerken son anda Ali ve 
Kemal de kızları ayaklarından yakaladı. Ama ayna 
onları da içine çekti.

İkinci Bölüm

Aynanın içinde bir geçit vardı. 
Geçit, yıldızlar ve kalplerle do-
luydu. Kardeşler, geçidin so-
nunda kendilerini denizde 
buldular. Biraz ilerledik-
ten sonra Ali,

“Şurada bir kaya par-
çası var,” dedi. Hep be-



65 

raber kayaya doğru yüz-
düler. Selin, bir kara par-
çası görme umuduyla ka-
yanın üzerine çıktı. Ama 
maalesef uçsuz bucaksız 
denizden başka bir şey 
göremedi. Melek, Selin’e,

“Bir şey görüyor mu-
sun?” diye sordu, merakla.

Selin, üzülerek cevap 
verdi:

“Hayır.”

Kemal, Selin’e 
dönerek,

“Bence yüzmeye de-
vam edelim,” dedi. Selin 
ve diğerleri de onayladı.
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Yüzerlerken önlerine bir yunus çıktı. 

Melek, “Çok şeker!” diye haykırdı. 

Selin, “Belki bize yardım edebilir,” dedi. 

Ali, “Bir yunus bize nasıl yardım edebilir ki?” diye 
sordu. 

Kemal, yunusların ne kadar akıllı ve dost canlısı 
olduklarını anlattı.

Melek, “Doğru ama bizi anlar mı sence?” diye 
kuşkusunu belirtti.

Selin, “Tabii ki anlar. Bence denemelisin,” dedi.

Melek, yunusa yaklaşarak,

“Acaba bizim karaya çıkmamıza yardımcı olabilir 
misin?” diye sordu.

Yunus, evet dercesine kafasını salladı. Hep bera-
ber yunusa tutunarak karaya doğru ilerlemeye baş-
ladılar. İki saat sonra bir adaya geldiler.

Üçüncü Bölüm

Adaya ulaşınca çocuklar yunusa teşekkür etti. 
Yunus, görüşürüz dercesine yüzgecini sallayarak 
çocuklara veda etti. Sahilde biraz ilerledikten son-
ra Melek’in ayağına bir şey takıldı. Melek ayağına 
takılan nesneye baktı. O da ne? Bir kutu! Kumları 
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biraz aralayınca kutunun etrafındaki elmasları fark 
etti. Diğerlerine dönerek;

“Bir şey buldum!” diye haykırdı. 

Kutuyu açınca dört tane kolye gördü. Birinin üze-
rinde Melek, diğerlerinin üzerinde Selin, Kemal ve 
Ali yazıyordu. Kutunun içinde ayrıca bir not vardı. 
Notta, “Bu kolyeleri alın; bu kolyeler size adadaki 
maceranızda yardım edecektir,” yazıyordu. Herkes 
kolyelerini aldı. 

Kutunun içinden bir de harita çıktı. Haritada 
“Bilge Baykuş’u bulun” yazıyordu ve karmaşık bir 
çizim vardı. Dört kardeş, şaşkınlık içinde birbirle-
rine baktılar. 

Selin, “Acaba haritayı izlesek mi?” diye sordu.

“Bence öyle yapalım. Belki Bilge Baykuş bize 
evin yolunu gösterebilir,” dedi Kemal. Melek ve Ali 
de onları onayladı.
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Tam haritanın gösterdiği yöne doğru giderken 
önlerine bir denizkızı çıktı. Melek çekinmeden de-
nizkızına yaklaştı.

“Benim adım Melek. Bunlar da kardeşlerim Ali, 
Kemal ve Selin. Senin adın ne?” diye sordu. 

Denizkızı titrek bir sesle, “İnci,” dedi. Böylece ar-
kadaş oldular.

Melek, “Bize Bilge Baykuş’un yerini gösterebilir 
misin?” diye sordu. 

Denizkızı İnci, “Bilge Baykuş’a ulaşmanın kısa 
yolu denizden gitmektir. İsterseniz Bilge Baykuş’a 
birlikte gidebiliriz,” dedi.

O anda Melek’in kolyesi parlayınca, Selin me-
rakla, “Bunun anlamı nedir?” diye sordu. Melek, 
“Bilmiyorum,” dedi. 

Ve hep beraber suya atladılar. Onlar için macera 
başlıyordu.

Dördüncü Bölüm

Suya girdikleri anda Melek bir denizkızına dö-
nüştü. Diğerleri çok şaşkındı. Selin;

“Bu nasıl oldu?” diye sordu. 

Denizkızı İnci, kolyesine yakından bakmak için 
Melek’e yaklaştı. Büyük bir şaşkınlıkla, “Bunlar si-



69 

hirli kolyeler. Bu kolyeleri taktığınızda ve cesaret 
gösterdiğinizde size sihirli bir güç verir,” dedi. 

Melek, “Şimdi ben, ne zaman denize girsem de-
nizkızı mı olacağım?” diye sordu.

İnci, “Evet,” diye cevap verdi. 

Çok sevinen Melek, “Yaşasın, ben denizkızı ol-
dum!” diye bağırdı. 

Hep beraber Bilge Baykuş’a doğru yüzmeye baş-
ladılar. Baykuş, adanın diğer tarafında denize doğru 
uzanan bir ağacın tam tepesinde yaşıyordu. Sonun-
da adanın diğer tarafına ulaştılar. Melek sudan çıkar 
çıkmaz yine bir insan olmuştu. Ali,

“Baykuş’un evine geldik. Bu ağaç çok yüksek, çı-
karken düşebiliriz,” diye uyardı onları.

Selin, “Ama yapmak zorundayız. Yoksa Bilge 
Baykuş’a ulaşamayız, “dedi.

Hep beraber ağaca tırmanmaya başladılar. Tırma-
nırken Melek’in ayağı kaydı ve tam yere düşecekken 
Selin onu tuttu. Ama bu sefer de kendisi dengesini 
kaybedip suya düştü. Bütün kardeşler hemen ağaç-
tan inip, denizkızıyla birlikte Selin’e doğru yüzmeye 
başladılar.  Yanına vardıklarında, Selin onları, “Ben 
iyiyim, merak etmeyin,” diyerek karşıladı.

Herkes rahatlarken, o anda Selin’in kolyesi par-
lamaya başladı.
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Beşinci Bölüm

Kardeşler sudan çıkıp, tırmanmak için ağacın 
önüne geldiklerinde, Kemal,

“Durun!” diye bağırdı. “Artık tırmanmak çok 
riskli. Başka bir yol bulmalıyız.”

Kolyesi parlayan Selin, tam o anda, bir periye dö-
nüştü. Diğerleri şaşkınlıkla Selin’e baktılar. Selin’in 

pembe renkte, pırıltılı çok güzel kanatları 
vardı şimdi. Hemen kardeşlerine dönerek,

“Hadi,  sizi teker teker yukarı taşıya-
yım,” dedi.

Herkesi ağacın tepesine çıkardıktan  
sonra Selin’in kanatları kaybol-

du. Melek,

“Bilge Baykuş’un evi-
ni görebiliyorum… Haydi 
beni izleyin,” dedi. 

Bilge Baykuş’un evine geldik-
lerinde evde olmadığını fark ettiler. 

O anda arkalarından bir ses geldi. Bu 
Bilge Baykuş’un sesiydi.

“Misafirlerim gelmiş,” dedi Bilge Bay-
kuş.
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Selin, oradaki herkesi tanıştırdı:

“Merhaba, benim adım Selin. Bunlar da kardeş-
lerim Melek, Kemal ve Ali.” Sonra da açıklamalar-
da bulundu:

“Biz bu adaya Melek’in eskici dükkânından aldı-
ğı bir aynanın içinden geçerek geldik. Eve dönmek 
istiyoruz ama nasıl döneceğimizi bilmiyoruz,” dedi

Onu dikkatle dinleyen Bilge Baykuş,

“Size ben yardım edemeyebilirim... Ama sizi evi-
nize götürecek birini tanıyorum. İsterseniz size onun 
yaşadığı yeri tarif edeyim,” dedi.

Bütün kardeşler, tarifi iyi anlayabilmek için dik-
katle Bilge Baykuş’u dinlemeye başladılar.

Altıncı Bölüm

Bilge Baykuş’un sözü bitince teşekkür edip ora-
dan ayrıldılar. 

Melek, “Bilge Baykuş’un dediğine göre adanın 
kralı olan aslana ulaşmak için öncelikle adanın or-
tasındaki mağarayı bulmamız lazım,” dedi. 

Ali de, “Aslana ulaşmak için mağaradaki altın-
dan yapılmış anahtarı almamız gerekiyor. Bilge Bay-
kuş mağaranın içindeki ejderhalara dikkat etmemizi 
söyledi,” diye ekledi. 
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Hep beraber mağaranın yolunu tuttular. Mağara-
nın girişine geldiklerinde Selin’e sarılan Melek, 

“Korkuyorum,” dedi. 

Selin, “Sakın korkma, ben yanındayım,” diyerek 
cesaret verdi ona. Ve mağaranın içine girdiler. Ma-
ğaranın içi karanlıktı. Melek, Selin’e sarılarak yürü-
yordu. O anda önlerine iki tane ejderha çıktı. 

Ali ve Kemal ellerine birkaç taş alıp öne atıldılar. 
Ellerindeki taşları ejderhalara fırlatmaya başladılar. 
Taşın biri, öndeki ejderhanın gözüne denk geldi. Si-
nirlenen ejderha ateşle karşılık verdi. Kemal ve Ali 
bir kayanın arkasına saklanarak ateşten kurtuldu-
lar. Ejderhalar ateş püskürtmeye devam ederken iki 
kardeşin kolyeleri parladı. Ali ve Kemal, ellerinde 
birer sihirli kılıç belirince hemen saldırıya geçtiler. 
Birkaç kılıç darbesiyle ejderhayı yenmeyi başardılar. 
Çatışma bitince kılıçlar kayboldu. 

Ardından mağaranın içinde yürümeye devam 
ettiler. Biraz ilerledikten sonra önlerine bir sandık 
çıktı. Sandığı açtıklarında içindeki altından yapıl-
mış anahtarı gördüler. Melek,

“Sonunda anahtarı bulduk. Bu anahtarla aslanın 
yaşadığı yere giden sihirli geçidin kilidini açabiliriz,” 
dedi. 
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Adanın tepesindeki sihirli geçide gitmek üzere 
hep birlikte yürümeye başladılar.

Yedinci Bölüm

Adanın tepesine ulaştıklarında geçidin nere-
de olduğunu hemen göremediler. Aramaya devam 
ederken, anahtarın üzerindeki küçük elmas parla-
maya başladığında, birdenbire önlerine altından 
yapılmış bir kapı çıktı. Ellerindeki anahtarla kapıyı 
açtılar. 

Selin’in, “Haydi içeri girelim,” demesiyle hep be-
raber içeri girdiler.  Uzun bir geçidi aşıp bir ormana 
vardılar. Ormandaki ağaçlar türlü türlü meyvelerle 
doluydu. Yerdeki rengârenk çiçeklerin arasından 
yürürken, önlerinde onlara gülümseyerek yaklaşan 
bir aslan belirdi. 
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Aslan, “Merhaba, ülkeme hoş geldiniz, sizin için 
ne yapabilirim?” diye sordu.

Selin, aslana kardeşleriyle adada yaşadıklarını 
anlattıktan sonra, “Acaba evimize geri dönmemize 
yardım edebilir misin?” diye sordu.

Aslan, “Size yardım etmeyi çok isterim,” dedik-
ten sonra, çocuklara kendisini takip etmelerini söy-
ledi. Biraz ilerledikten sonra bir meydana geldiler. 
Meydanın ortasında bir ucu toprağa gömülmüş, 
diğer ucu dik duran ve üzeri pırıl pırıl parlayan bir 
sopa vardı. Aslan, pençesiyle sopayı biraz ileri itin-
ce, önlerinde bir geçit belirdi.

“Şimdi bu geçitten geçip evinize dönebilirsiniz,” 
dedi. 

Dört kardeş birden teşekkür ederek geçide yönel-
diler. Melek, geçide girmeden önce aslana dönüp,

“Bir şeyi merak ediyorum… Sahilde bulduğum 
kutu ve içindeki harita ile kolyeleri bizim için sen 
mi koydun oraya?” diye sordu. 

Aslan gülümseyerek, “Evet, sizin gibi cesur yü-
rekli çocuklara yardımcı olmak benim her zaman 
görevimdir. Gösterdiğiniz kararlılık ve cesaretle bu 
kolyeleri hak ettiniz,” dedi.

Melek de aslana teşekkür etti ve ardından kar-
deşlerini takip ederek geçide girdi.
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Sekizinci Bölüm

Geçidin sonuna geldiklerinde kendilerini odala-
rında buldular. 

Melek, “Çok yoruldum ama bu maceraya bayıl-
dım,” dedi. Sonra masanın üzerinde duran aynaya 
uzanarak, “Bunu güvenli bir yere saklamalıyız,” diye 
ekledi. 

Ona dikkatle bakan Kemal, birden, “Sen aslan 
ile ne konuştun?” diye sordu.

Kısa bir an düşünen Melek, kardeşlerine göz 
kırptıktan sonra gülümsedi ve “Bu da benimle onun 
arasında kalsın,” dedi.
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Tolga KARAKUŞ
01. 08. 2007’de Mersin’de dünyaya geldi. Mersin, Ye-
nişehir İlkokulu 4. sınıf öğrencisi. En sevdiği ders-
ler, fen bilimleri ve sosyal bilgiler. En çok sevdiği 
uğraşlar, sinema ve futbol.

İleride vali olmak istiyor.

“… Bu yarışmaya düşündüklerimi yazmak
ve birinci olmak için katıldım.”
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AYAĞA KALK

Okulun açılmasına bir gün var. 

Arkadaşlarım mahallemizdeki ilkokula gider-
ken, beni uzakta bir okula yazdırmışlardı. Yeni öğ-
retmenim ve arkadaşlarım olacağından dolayı çok 
heyecanlıydım. Okula beni her gün servis götürüp 
getirecekti. 

Okulun ilk günü annem, sabah erkenden beni 
uyandırdı. Anneme söylene söylene yataktan kalka-
rak yüzümü yıkadım. Kahvaltımızı yaptıktan sonra 
servisi beklemeye başladık. Servis evimizin önüne 
geldiğinde kornaya bastı. Annemle aşağıya hızlı bir 
şekilde inerek servise bindik. Serviste bulunan ço-
cukların yanlarında anneleri veya babaları vardı.

Okulun kapısı çok büyüktü ve bir güvenlikçi 
bekliyordu. Kapıdan geçip, bahçeye girdik. Bahçe 
büyük olmasına rağmen her tarafında insanlar var-
dı. Okulun ilk günü olduğu için bu kadar kalabalık 
olmalı diye düşündüm.
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 Kel bir adam kürsüye çıkarak, “Öğrencilerimizi 
sınıflara alalım,” diye anons yaptı. Bizler de sınıfla-
ra gitmek için okul binasından içeri girdik. İçerde 
çok büyük bir koridor vardı. Sınıfımız ise koridorun 
başında idi. Sınıfta birkaç öğrenci ve anne babaları 
vardı. Selam vererek, annemle boş bir sıraya otur-
duk. On dakika sonra sınıfımız kalabalıklaşmaya 
başlamıştı. Sınıfımıza bir adam geldi. 

“Merhaba, hoş geldiniz. Ben Orhan Uçar, sınıf 
öğretmeniyim,” diyerek kendini tanıttı.

Velilerle biraz konuştuktan sonra velilerin dışa-
rıya çıkmasını istedi. Sadece öğrenciler kalmıştık. 
Sınıf listesinden ismimizi okuyan öğretmenimiz 
bizden kendimizi tanıtmamızı istiyordu. Sadece 
Zeynep isminde bir öğrencinin gelmediği dikkatimi 
çekti. Teneffüse çıktığımız zaman sınıf arkadaşları-
mızla oynadık, eğlendik. Dersimiz bittiğinde annem 
beni almaya geldi. 

Eve vardığımızda babama okulda neler yaptığımı 
anlattım. Annem ise ertesi gün de beraber gidece-
ğimizi söyledi. Annemin benimle gelecek olmasına 
sevinmiştim. İkinci gün yine sınıfta Zeynep yoktu. 
Okul bittiğinde annem beni almaya gelmişti. Ak-
şam eve vardığımda yine babama okulda olan biteni 
anlattım. 
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Üçüncü gün okula ilk defa annem olmadan git-
menin verdiği üzüntü ile servise bindim. Okula var-
dığımda koşarak sınıfa girdim. Arkadaşlarıma selam 
verip sırama doğru gittiğimde yabancı biri dikkatimi 
çekti. Hemen sıramın yanında oturuyordu. 

“Merhaba, ben Tolga,” dedim. 

“Ben de Zeynep.” 

Öğretmenimiz sınıfa geldiğinde Zeynep’in ayağa 
kalkmadığını gördüm. Öğretmen Zeynep’i bizlere 
tanıtarak derse başladı. Teneffüs zili çaldı. Zeynep’e 
dönerek,

“Teneffüse çıkacak mısın?” diye sordum.

“Hayır, teşekkür ederim ama kantine gidersen 
bana su alabilir misin?” dedi.

“Tamam alırım.” 

 Kantinden suyu alarak tekrar sınıfa geldim. Zey-
nep yerinde oturuyordu. Suyu verdiğimde teşekkür 
ederek içti. İçeri giriş zili çaldı. Arkadaşlarım sınıfa 
gelip yerlerine oturdular. Öğretmenimiz geldiğinde 
Zeynep’in yine ayağa kalkmadığını gördüm. İyice 
merak etmeye başlamıştım neden ayağa kalkmadı-
ğını. Teneffüs zili tekrar çaldığında,

“Zeynep, sen neden öğretmen geldiği zaman aya-
ğa kalkmıyorsun?” diye sordum.
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“Ben ayağa kalkamıyorum.”

“Neden kalkamıyorsun ki?”

“Bebekken ateşli bir hastalık geçirmişim, o yüz-
den sakat kalmışım.” 

“Tamam, o zaman.” 

Ders bittiğinde arkadaşlarımla selamlaşıp servise 
gittim. Ama Zeynep sınıfta kalmıştı. Servise bindi-
ğimde daha önce hiç sakat arkadaşım olmadığı için, 
ne olduğunu anneme sorarım diye düşünüyordum. 
Servis mahallemize geldi. Annem evin önünde beni 
bekliyordu. Koşarak ona sarıldım. 

“Anne, ben bebekken hastalık geçirdim mi?”

“Evet, geçirdin.” 

“Sakat kaldım mı, peki?”

“Yok, nereden çıktı?”

“Bugün okula Zeynep diye bir öğrenci geldi; o 
küçükken hastalıktan sonra sakat kalmış, ayağa kal-
kamıyor.” 

“Her hastalık sakatlık getirmiyor. Geçmiş olsun, 
ona iyi davranmalısın.” 

“Tamam… Anne, ona bugün su aldım ben.”

“Aferin oğlum.”
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Evimize girdiğimizde, masada hazır olan yemek-
lerden yedikten sonra televizyonu açtım. Televiz-
yonda bir çizgi film vardı. Çizgi filmde Ay’a giden 
birini gösteriyordu. Orada her şey havada uçuyor 
gibiydi. Anneme,

“Anne, Ay’da her şey böyle mi?” diye sordum. 

“Evet oğlum, orada yerçekimi kuvveti az,” dedi. 

“Peki, Ay’a biz gidebilir miyiz?”

“Evet, astronotlar gidiyor.”

“Tamam anne,” diyerek televizyon izlemeye de-
vam ettim.

 Babam eve geldiğinde ona Zeynep’in durumunu 
anlattım. Babam, Zeynep’e yardım etmem gerekti-
ğini söyledi. Nasıl yardım ederim diye düşünürken, 
aklıma birden Ay geldi. Zeynep’le Ay’a gidersek, 
orada ayağa kalkabilir, hatta belki de oturmaya hiç 
ihtiyaç duymaz diye düşündüm. Gece bu düşünceler 
ile uyuyakaldım. 

Sabah kalktığım zaman yüzüm gülüyordu. Okula 
bir an önce gidip Zeynep’e Ay’ı anlatmam gereki-
yordu. Servis geldiğinde hızlıca servise bindim. Ser-
vis okulun önünde durunca, koşarak sınıfa girdim. 
Hemen Zeynep’in yanına gittim. 

“Günaydın Zeynep.”

“Günaydın Tolga.”
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“Zeynep, sana bir şey diyeceğim. Eğer Ay’a gider-
sek ayağa kalkabilirsin.” 

“Ay çok uzakta, nasıl gidebiliriz?” 

“Annem astronotlar gidiyor dedi. Onlara söyler-
sek bizleri götürürler.”

“Benim hiç tanıdığım yok.” 

“Benim de tanıdığım yok. Biz biraz para biriktire-
lim. Paranın her kapıyı açtığını söylüyorlar. Paramız 
olursa astronotların yerini sorar öğreniriz.” 

“Tamam, o zaman.” 

Zeynep dünden beri ilk defa gülmüştü. Annem 
kantinden bir şey alırım diye biraz para vermişti. 
Zeynep’le Ay’a gitmek için paraya ihtiyacımız olaca-
ğından parayı harcamadım. Zeynep de aynı şekilde 
parasını harcamadı. Paralarımızı kumbaralarımıza 
atmaya başladık. 

Okulun açılışının üzerinden yaklaşık iki ay geç-
mişti. Zeynep’le çok iyi arkadaş olmuştuk. Bazen 
ben onlara gidiyordum. Bazen o bize geliyordu. Yan 
yana geldiğimizde babamın tabletini alır, arama mo-
torunu açardık. Sesimizle “Aya gitmek çizgi film” 
diyerek, çıkan sonuçları her zaman izlerdik. Artık 
Zeynep’le Ay’a gitmek bizim en büyük isteğimiz 
olmuştu. Ancak nasıl gideceğimiz hakkında hiçbir 
bilgimiz yoktu. Okumaya geçemediğimiz için de ki-
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tapları okuyamıyorduk. Babamla konuşmaya karar 
verdim. 

Kumbaramı yanıma alarak babamın yanına git-
tim. Babama,

“Baba, tüm harçlıklarımı biriktirdim. Buradaki 
para bizi Ay’a götürür mü, bakar mısın?” dedim.

“Ay’da ne yapacaksınız?” dedi. 

“Ay’da insanlar sürekli oturmak zorunda kalmı-
yor. Zeynep’le Ay’a giderek onun ayağa kalkmasını 
sağlayacağız. Eğer gidemezsek hem Zeynep hem ben 
çok üzüleceğiz. Eğer paramız eksik ise sen bize borç 
para verebilir misin? Zeynep de biraz biriktirmiş…” 

“Tamam oğlum, bakarız. Hatta Zeyneplere gide-
lim, onlarla da konuşabiliriz,” dedi. 

Babamın ilgisi beni çok sevindirmişti. Babam, 
Zeynep’in babasını aradı. Eğer müsaitlerse onlara 
gelmek istediğimizi iletti. Babamın davetini kabul 
eden Zeyneplere vardık. Babalarımız kendi araların-
da biraz konuştuktan sonra bizi yanlarına çağırdılar. 
Ay’a gitmenin çok zor bir olay olduğunu, bu fikri 
unutmamız gerektiğini söylediler. Moralimiz çok bo-
zulmuştu. Zeynep’in odasına gittik. 
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“Senle bir gün Ay’a gideceğiz,” dedim.

“Babamlar gidemezsiniz,” dedi. 

“Olsun, kim ne derse desin, eğer daha önce gi-
den varsa biz de gideriz.”

Aylar geçmişti; artık okuma ve yazmaya başla-
mıştık. Aklımda hâlâ Ay’a gitmenin hayali vardı. 
Bir taraftan harçlığımı biriktirmeye devam ediyor-
dum. Zeynep’in umudu azalmaya başlamıştı. Artık 
eskisi kadar Ay’dan bahsetmiyordu.

Bir gün öğretmenime, “Ay’a gitmek için ne yap-
mam lazım?” diye sorduğumda, “Uzay Araştırma 
Merkezi’nden herhâlde gidilir,” dedi. Artık okuma 
yazma bildiğim için internette Uzay Araştırma Mer-
kezi hakkında araştırma yaptım. Adresini internet-
ten alarak, kumbaramdaki tüm param ile yazdığım 
mektubu bir paket içerisine koyarak mahallemizde-
ki kargo şirketine verdim.

Merakla cevap beklemeye başladım. Aradan 
yaklaşık bir ay geçmişti. Ne arayan ne soran vardı. 
Ben de tüm umudumu kaybetmiştim. 

Artık okulun kapanmasına dört gün vardı. Öğ-
retmenimiz ders anlatırken birden kapı çaldı. İçeriye 
okulumuzun müdürü geldi. Zeynep ve beni odasına 
çağırdı. Öğretmenimiz de “Tamam,” diyerek bizim 
gitmemizi söyledi. Zeynep’in tekerlekli sandalyesi-
nin arkasına geçerek müdürün odasına gittik. Mü-
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dürün odasında takım elbiseli üç adam vardı. İçle-
rinden biri benim yazdığım mektubu ve para dolu 
kutumu tutuyordu. 

“Tolga, bu para kutusu sana ait; bu mektup da 
bize ait,” dedi. 

“Mektup da bana ait.”

“Mektupta çok iyi kalpli iki kişinin isteği yazıyor. 
Bu isteği bizim gerçekleştirmemiz gerekiyor.” 

“Gerçekten gerçekleşecek mi?”

“Ay’a gitmeniz için şimdi yaşınız çok 
küçük, ileride eğer ülkemizden giden 
olursa sizleri de göndeririz.” 

Başımızı öne eğerek Zeynep ile te-
şekkür ettik. 

Adamlardan biri,

“Sizi Ay’a gönderemiyoruz ama; Ay’ı ayağınıza 
getiriyoruz,” dedi. 

Birden çok sevinmiştik. Nerede olduğunu sor-
duk. 

“Önce anne babanızla konuşup, izin alarak 
Ankara’ya götürmemiz lazım sizleri,” dedi.

“Hemen gidelim, lütfen,” dedik. 

Ailelerimize telefon açarak okula çağırdılar. Ai-
lelerimiz müdürün odasına geldiler, adamlar mek-
tuptan ve paradan bahsederek bizleri Ankara’ya da-
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vet etmek istediklerini söylediler. Zeynep’in babası 
teklifi kabul ederek gidebileceğimizi söyledi. 

 Akşam yola çıkacaktık. Hayallerimizin bir nebze 
de olsa gerçekleşecek olmasından dolayı sevinmiştik. 
İlk defa şehir dışına çıkacaktık. Hazırlıklarımızı ya-
parak Mersin’den Adana’ya geldik. Adana’dan uçak-
la Ankara’ya gidecektik. İlk defa uçağa bineceğimiz 
için içimizi daha büyük bir heyecan sarmıştı. Uçağa 
bindiğimizde Zeynep’i cam kenarına yerleştirdiler. 
Uçak yükseldikçe Ay’a yakınlaşıyor gibi oluyorduk. 
Zeynep’i ilk defa bu kadar mutlu görüyordum. Uçak 
Ankara’ya indiğinde bizi özel bir araba karşıladı. Ya-
rım saatlik bir yolculuk sonunda çok büyük bir yere 
geldik. İçeride biraz gezdikten sonra büyük bir cam 
kafesin önüne durduk. Orada çalışan biri,

“Ay burası! Ay’da ne varsa, her şey burada da 
var,” dedi.

Bize daha önce hiç giymediğimiz kıyafetlerden 
giydirdiler. Ve cam kafesin içine girdik. İşaret ver-
diklerinde birden kendimde bir hafiflik hissetmiş-
tim. Zeynep’in elinden tutarak onu havaya kaldır-
dım. Zeynep artık ayağa kalkmıştı. Yaklaşık yarım 

saat cam kafesin içinde kalarak 
özgürce ayakta dur-
duk. 
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Leyla BAYINDIR
14. 02. 2007’de İstanbul’da doğdu. Emirgan İlkokulu 
4. sınıf öğrencisi. En sevdiği dersler, matematik ve 
resim. Sevdiği uğraşlar, sinemaya gitmek, müze ve 
resim sergisi gezmek, dans etmek, video hazırla-
mak. Kedi ve köpekleri seviyor; kedi besliyor.

İleride yazar, ressam veya oyuncu olmak istiyor.

“… Yazmayı ve tiyatroyu çok seviyorum.
Bu yarışmaya, sevdiğim iki şey bir arada 
olduğu için büyük bir istekle katıldım.”



89 

MASALLAR DİYARI ’NA 
YOLCULUK

“Artık yaz tatili geldi, bu tatili ne kadar çok bek-
lemiştim; ama...” dedi Ateş. O sırada ikiz kardeşi Su 
atıldı:

“Ama tatil çok sıkıcı geçiyor, değil mi?”

Ateş, “Demek sen de benimle aynı şeyi düşünü-
yorsun Su,” dedi. “Ama, bugün benim içimde garip 
bir his var, farklı bir şeyler olacak hissediyorum.”

“O zaman bugün farklı bir şey yapalım, ormanda 
kısa bir geziye ne dersin?” dedi Su.

 Ateş bu öneriyi hemen kabul etti. Artık ikisi 
de on yaşındaydı ve bu gezi için hazırlardı. Bugüne 
kadar evin yakınındaki ormana hiç gitmemişlerdi. 
Annelerinin yanına koşarak gittiler, heyecanları do-
ruktaydı. İkisi aynı anda:

“Anne, anne çok sıkıldık, şu yakınımızdaki or-
manda kısa bir geziye gidebilir miyiz?”

 Anneleri, “Artık çok küçük değilsiniz, ormanın 
derinliklerine girmeden kısa bir gezi yapabilirsiniz. 
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Dikkatli olun, size güveniyorum. Yanınıza yiyecek 
bir şeyler de hazırlayayım, biraz bekleyin,” dedi.

Ateş ve Su, o anda, dünyanın en mutlu çocuk-
larıydı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra yola çık-
tılar. Annelerinin sözünü tuttular ve ormanın de-
rinliklerine gitmediler. Hatta bulundukları yerden 
evlerinin çatısı gözüküyordu. Burası gölgede, renkli 
çiçeklerin olduğu güzel bir yerdi. 

Su, annelerinin hazırladığı yiyecekleri çantasın-
dan çıkardı. İkisi de güzelce karnını doyurdu. Ara-
dan fazla bir zaman geçmeden etrafı hafif bir sis 
kapladı. Çok korktular; artık evlerinin çatısı gözük-
müyordu. Korkulu ve şaşkın bakışlarla etraflarını 
inceleseler de bir şey göremediler ve yönlerini bir 
türlü bulamadılar. 

Bir süre sonra, sisin içinde yanıp sönen bir ışık 
gördüler. Ateş, “Gel Su, gidip bakalım şuradaki ışı-
ğa, belki bize yardım edecek birini ya da evin yolunu 
buluruz,” dedi. 

Su, titrek bir sesle cevap verdi: 
“Burada kalıp sisin dağılmasını beklesek daha iyi ol-

maz mı? Işığa gidince ya yolumuzu kaybedersek Ateş?”
O sırada, garip bir ses duydular. Ateş, bunun üze-

rine, “Sesi duydun mu? Bu vahşi bir hayvan olabilir; 
hadi hemen ışığa doğru koşalım, bir de sönerse gö-
rürsün,” dedi. 

Koşar adımlarla ışığa doğru gittiler. Işık sarmaşık-
larla kaplı bir kayalıktan geliyordu.
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Su, “Burası sadece bir kayalıkmış. Yani yolun 
sonu; çıkmaz bir yola girmişiz. Ben sana oradan ay-
rılmayalım demiştim Ateş,” diye söylendi. 

Ateş, sarmaşıkları elleriyle yoklamaya başladı. 
Sarmaşıklara tutunarak belki yukarı tırmanırız diye 
düşündü. O sırada, sarmaşıkların arkasındaki boşlu-
ğu fark etti.

“Su! Su! Burada bir giriş var!” dedi, heyecanla. 

Sarmaşıkların arasından zar zor geçtiler. Her ta-
raf ışıl ışıldı. Rengârenk ışıklar onlara yol gösteriyor-
du. Bir tabelada silinmiş bir yazı gördüler; şöyleydi 
yazı: “. . SA . L . R DİYARI’NA HOŞ GELDİNİZ” 
İkisi de birbirlerine şaşkın gözlerle baktı. Acaba bu 
yolculuğa hazır mıydılar?

Ateş ve Su, cesaretlerini toplayıp yola devam 
ettiler. Ateş, “Deminki sesin nereden geldiğini bu-
lursak; hayvan değilse, yardım isteyebiliriz,” diyerek 
Su’yu sakinleştirmeye çalıştı. 

Su, korkmuş bir sesle, “Ya, o ses bir hayvan ya da 
canavardan geliyorsa?!”dedi. Ateş, “Canavar diye 
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bir şey yok!” diye cevap vermişti ki, biraz 
ileride, bir Şövalye’nin kocaman bir ejder-
hayla savaştığını gördüler ve şoke oldular. 
Arkalarındaki şatonun kulesinden bir Pren-
ses upuzun saçlarını sarkıtmıştı. 

Su çok korktu. “İmdaat!” diye çığlık attı ve 
hıçkırarak ağlamaya başladı. 

Şövalye, ışıl ışıl çelik kılıcıyla dövüşmeye çalışı-
yor ama ejderhayı bir türlü yenemiyordu. Prenses 
ise korkudan elleriyle gözlerini kapatmıştı. Aniden 
Şövalye onlara dönüp, “Hatırladınız mı? Hatırladı-
nız mı çocuklar? Bizi hatırladınız mı?” diye sordu. 

Su ve Ateş, aynı anda: “Rapunzel, Rapunzel!” diye 
bağırdılar. Birden ejderha yok oldu ve Şövalye’nin 
yanında Prenses belirdi. Şövalye, Ateş ve Su’ya ödül 
olarak, üzerinde “ ” harfi olan bir kolye uzattı ve 
şöyle dedi: “Bütün harfleri toplayın, çıkışa ancak 
böyle ulaşabilirsiniz.” Sonra da yok oldu.

Ateş ve Su, güçlerini toplayıp, biraz da sakinleş-
tikten sonra yola koyuldular. 

Yollarına devam ederken, bu sefer, yedi tane cüce 
ile karşılaştılar. Başta Bilgin Cüce olmak üzere bü-
tün cüceler cam bir tabutun içinde yatan Pamuk 
Prenses için ağlıyorlardı. Ateş ve Su, şaşkın bakış-
larla onları izlerlerken beyaz atlı bir Prens’in geldi-
ğini gördüler. 
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Prens, çocuklara, “Bize yardım edin,” dedi. “Söy-
leyin, onu tanıdınız, değil mi?” 

Su ve Ateş, aynı anda, “Pamuk Prenses!” diye 
bağırdı. Pamuk Prenses’in yattığı tabutun kapağı 
açıldı; Prens onu öptüğünde Pamuk Prenses hemen 
uyandı. 

Pamuk Prenses ve Prens, Su ve Ateş’e teşekkür 
etti. Ödül olarak, bir “ ” harfi verip, “Görüşü-
rüz,” diyerek yok oldular. 
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Çocuklar bu duruma çok şaşırdılar. Bir ellerinde-
ki “A”lara, bir de birbirine bakıp, “Aaa!” diye gülüş-
tüler. Yolculuklarına devam ettiler.

Yürürken yerde yatan birini gördüler. Su, yatan 
kızın yanına koştu. Onu sarstı, sarstı; kız kalkmayın-
ca şaşırdı. “İnsan, hiç bu kadar derin uyur mu?” diye 
düşündü. O sırada atıyla bir Prens geldi. Atından 
inip Kötü Kalpli Peri ile savaşmaya başladı. 

Su, kardeşine dönerek, “Onlara nasıl yardım 
edebiliriz?” diye sordu.

Bu sırada Prens, Kötü Kalpli Peri’nin fırlattığı 
uyku tozundan kalkanıyla korunmaya çalışıyordu. 
“Yardım edin; hadi, çabuk, çabuk hatırlamalısınız!” 
diye bağırdı. 

Su, “Iıııı, neydi? Hatırlayamıyorum... Unutmu-
şum,” diye mırıldandı. Ateş’e döndü sonra,

“Ateş, neydi neydi? Söyle hadi, masalın adını, 
hadi söyleee Ateş!” dedi. 

“Uyuyan Güzel!” diye bağırdı Ateş. 

Uyuyan kız uyandı ve Peri, toz bulutuna dönüştü. 
Prenses, “ ” harfi yazan madalyonu uzattı. Prens 
ile Prenses iki kardeşe teşekkür ettikten sonra yok 
oldular.

Ateş ile Su, az gitti uz gitti ama bir türlü yolun 
sonuna varamadı. Bu durumdan da korkmaya baş-



95 

ladılar. Korkularını bastırmak için bazen konuşup 
bazen şarkı söyleyip yürüdüler. 

Az ötede bir Keloğlan, bir Padişah ve bir de Kara 
Vezir duruyordu. Su, çok korktu. 

Padişah, “Bak Keloğlan, soracağım bilmeceyi 
bilirsen kızım senin, ama bilemezsen kızımı Kara 
Vezir’e vereceğim ve senin de kelleni uçurtacağım,” 
dedi. 

Kara Vezir, “Ha, ha, ha, kız benim olacak,” dedi-
ğinde Su, korkudan tir tir titredi. 

Padişah, “Bir yumruk, bin boncuk; sence, bu ne-
dir Keloğlan?” diye sordu. Keloğlan, “Eee, kaç hak-
kım var?” diye kekeledi. Padişah, “Sadece üç hakkın 
var Keloğlan,” diye gürledi.

 Ateş, heyecanla, “Bu benim en sevdiğim masal. 
Bu masalın adı Keloğlan,” diye haykırdı ama hiçbir 
şey olmadı. 

Ateş’le Su, şaşkın şaşkın birbirine baktı. İkisi bir-
den, “Şimdi ne yapacağız?” dediler. 

O sırada, Keloğlan, “Bilmece, bilmecenin ceva-
bı… Bu defa anahtar kelime o. Hadi yardım edin 
çocuklar!” dedi. 

Ateş, Keloğlan’ın kulağına, “Nar,” diye fısıldadı. 
Keloğlan, bunu söyleyince yine değişen bir şey ol-
madı. Telaşlanmaya başlamışlardı ki, Ateş aniden, 
“Üzüm, üzüm!” dedi. 
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Padişah ve Kara Vezir kayboldu, onların yerine 
padişahın kızı geldi. Sonra Keloğlan onlara, padişah 
kızının elindeki “ ” harfli son madalyonu verdi. 
Keloğlan ve padişahın kızı, teşekkür ettiler. “Görü-
şürüz,” deyip yok oldular.

Sonunda iki kardeşin yolculuğu tamamlandı. Bü-
tün masal kahramanlarını burada görmek onları çok 
heyecanlandırdı ve mutlu etti. Daha sonra, merak 
ettikleri her şeyi onlara sormak, öğrenmek istediler.

İlk önce Rapunzel’e, “Prens seni kurtardıktan 
sonra ne oldu?” diye sordu Su. Rapunzel, “Biz bir-
birimizi çok sevdik ve evlendik. Şimdi sizin gibi biri 
kız, biri erkek çok tatlı iki çocuğumuz var,” dedi ve 
çocukları ile Prens’e sarıldı.

Ateş dayanamayıp Bilgin Cüce’nin yanına koştu. 
“Bilgin, Bilgin, siz ne yaptınız? Pamuk Prenses sara-
ya giderken siz yedi cüceyi yanına almadı mı?” diye 
sordu. Bilgin Cüce, “Aldı, aldı… Bizi de yanında 
Prens’in sarayına götürdü. Hep beraber yaşamaya 
başladık ve kocaman bir aile olduk,” dedi.

Bu sözler Ateş ve Su’yu bir anda çok duygulan-
dırdı. Ailelerini çok özlemişlerdi. Su, “Evimize nasıl 
döneceğiz?” diye ağlamaya başladı. 

Herkes bir ağızdan, “Üzülmeyin çocuklar, evinize 
dönmeniz çok kolay. Yapmanız gereken sadece harf-
leri tabelaya yerleştirmek. Böylece hem masallar 
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yeniden hatırlanacak hem de siz evinize dönebile-
ceksiniz,” dedi. 

Tabela birden yanlarında belirdi, çocuklar harf-
leri yerlerine koyunca kendilerini evde buldular. 
Anneleri, “Geldiğinizi fark etmedim; hadi hemen 
ellerinizi yıkayın… Babanız da şimdi gelir. Beraber 
sofrayı hazırlayalım,” dedi. Su ve Ateş, “Anne, seni 
ve babamı çok seviyoruz,” dedikten sonra sıkı sıkı 
annelerine sarıldılar. 

Aradan yıllar geçmiş; ama hâlâ Ateş ve Su’yun 
Masallar Diyarı’na yaptıkları yolculuk dün gibi akıl-
larındaymış. Ateş ile Su, çocuklarını masallarla bü-
yütmüşler, uzun ve mutlu bir hayat sürmüşler.
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Talya İris TOKBAŞ
Kasım 2007’de İzmir, Alsancak’ta doğdu. Işık Okulla-
rı 4. sınıf öğrencisi. En sevdiği dersler, matematik 
ve Türkçe. Sevdiği uğraşların en başında okumak 
geliyor. Sosyal medyada kitap tanıtımı da yapıyor. 
Piyano ve solfej öğreniyor. Çello dersi alıyor. Arka-
daşıyla okulda kek ve limonata satarak, sokak hay-
vanları için Yedikule Hayvan Barınağı’na yardımda 
bulunuyor. 

Öğretmenleri, ilerde onun bilim insanı veya iyi bir 
doktor olabileceğini söylüyorlarmış, ama ne olaca-
ğına henüz karar vermemiş.

 “Yarışma haberini annemden öğrendiğimde 
çok heyecanlandım, mutlaka katılmak 

istediğimi söyledim. Yazmayı çok seviyorum, 
beni çok rahatlatıyor.”



99 

MAvİ PERİ  vE KAHvE FİNCANI

Mavi Peri, kötü büyücüden kaçtıktan sonra tüm 
peri diyarının geçiş kapısını gösteren büyülü aynası-
nı en güvenli yere saklamak ister. Birden, gözüne bir 
kahve fincanı çarpar. Mavi Peri, büyülü aynasını bu-
raya saklamak gibi tuhaf bir isteğe kapılır ve saklar. 

Sonra da Binbir Çiçek Kralı’ndan bir duyuru yap-
masını ister. Kral, bu isteği kabul eder ve “Mavi Peri, 
bir kahve fincanının içine büyülü aynasını sakladı. 
O falı okuyabilen Mavi Peri ile tanışabilecek ve bir 
dileği gerçek olacak,” açıklamasını yapar. 

Kentte birden sessizlik olur. Kimse evinden dışarı 
çıkmaz. Mavi Peri de kimseyi göremez. Köydekile-
rin bu umursamazlığına kızan Mavi Peri, ne yapsam 
diye düşünürken aklına evlerin pencerelerinden 
içeri bakmak gelir. 

Baktığında gözlerine inanamaz… İçeride sekiz ya 
da dokuz kişi, ama on dokuzdan fazla kahve fincanı 
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vardır. Anneler, anneanneler kahve pişirip getiriyor; 
kahveler hızlıca içiliyor sonra fal bakılıyordur. 

Mavi Peri, ne olduğunu anlamıştır. Herkes bü-
yülü aynayı istiyordur. Gönül rahatlığıyla kentten 
ayrılır. 

Ama aradan günler, haftalar geçer kimse büyü-
lü aynayı bulamaz. Aylar geçer, yine bulan çıkmaz. 
Herkes umudunu kaybetmek üzereyken bir ses du-
yulur. Kısık bir ses:

 “Buldum.”

 Sonra yükselir ses: 

“Buldum!” 

Bütün kasaba halkı koşup, sesin geldiği evin ka-
pısını çalar. Kapıyı sekiz yaşlarında bir kız açar. Ka-
pıdakiler, “Çekil bakayım şuradan,” diyerek kızı bir 
kenara ittirip, anneye,

“Kahve falındaki büyülü aynayı sen mi buldun?” 
diye sorarlar.

 Anne, “Hayır,” der. 

Gelenler, “Yalan söylemişler,” diyerek geri dönüp 
giderken kız bağırır, 

“Durun! Falı ben buldum!”
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Kız, kahve fincanındaki büyülü aynayı gösterince 
herkesin ağzı açık kalır. Bir kadın hemen, 

“O kahve fincanını bana verirsen sana 300 lira 
veririm,” der. 

Kız, fincanı kadına vermeyi düşünürken, bir-
den, soğur bu fikrinden. “En iyisi bu fincanını Mavi 
Peri’ye götüreyim,” diye düşünür ve yola koyulur. 
Fakat Mavi Peri’nin yaşadığı yer çok uzaktır. Çok  
kişi, en güçlüleri bile yolda yere yığılıp kalmaktadır. 
Çünkü Mavi Peri’nin yaşadığı yer Çıkılmaz Dağ’ın 
zirvesidir. Her ne kadar karla kaplı olsa bile, Binbir 
Çiçek ülkesinin en iyi manzarasına sahiptir bu zirve. 
Mavi Peri, oradan ülkenin tamamını görebiliyordur. 

Kız çantasını toplar ve yola koyulur. Bir süre sonra 
Zıp Zıp Diyarı’na varır. Buraya Zıp Zıp Diyarı denme-
sinin sebebi yerlerin trombolinden olmasıdır. Zıpla-
yarak geçmek ilk başta çok eğlenceli olsa da bir süre 
sonra insanın bacakları yorulur ve midesi bulanmaya 
başlar. Kendini zorlayarak Zıp Zıp Diyarı’ndan çıkan 
kız, sonra bir cüceye rastlar. Cüce ona, 

“Mavi Peri’in sarayına gittiğini duydum. Sana bir 
teklifim var. Benim mağaram doğrudan Mavi Peri’in 
sarayına gidiyor, hatta girişinde dinlenebilirsin… 
Senin gittiğin yol uzun bir labirenttir,” der. 
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Kız, “Çok cazip bir teklif sundunuz, buna rağ-
men, ben uzun yola devam edeceğim,” diye cevap 
verir. 

Biraz yürür… Karşısına bir yazı çıktığını görünce 
durup, yazıyı okur. 

Yumuşak Yastık Vadisi’ne hoş geldiniz… 

Kurucusu: Lady Stephen Kings. 

İmza… LadyStephenKings. 

“Burası uyumak için iyi bir yer,” der kendi kendi-
ne. Çantasından dört kumaş, uzayabilen dört sopa, 
ucunda delik olan dört deri parçası, bir tığ ve iplik 
çıkarır. Sopaları uzatır ve dört uzun kumaşı sopalar 
içinden geçecek şekilde diker. Üstüne de deri parça-
larını dört tarafa diker ve sopaları deri parçalarının 
deliklerinden geçirir. Böylece bir çadırı olur. Çadırı-
nı kurar ve geceyi bu çadırın içinde geçirir.

Sabah olunca yolculuğuna devam eder. Sonunda 
Yumuşak Yastık Vadisi’nden çıkar. Çok mutludur. 
Çıkılmaz Dağ’a ulaşmak için Esrarengiz Bahçe’yi 
geçmesi yeterlidir.

Fakat Esrarengiz Bahçe’den geçmek o kadar 
kolay değildir. Bu bahçede çok ama çok çiçek vardır 
ve bir tanesine bile basarsa Çiçek Perileri Latisa, 
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Alisa ve Salisa’nın saçını siyaha 
döndürmüş olacaktır. Ayrıca, 
Çiçek Perileri’nin saçını üç 
kere siyaha döndürürse bütün 
çiçekler teker teker yok 
olacaktır. 

Bunları bilerek Esrarengiz 
Bahçe’ye girer. Büyük bir dikkatle 
yürümeye başlar. Neyse 
ki, şansı yardım eder 
ve hiçbir çiçeğe bas-
madan bahçeden çık-
mayı başarır. Latisa, 
Alisa ve Salisa’nın saçları 
kırmızı olarak kalır. Sonun-
da Çıkılmaz Dağ’a ulaşır. 

Dağın üzerinde bir yol olduğunu görür ve o yol-
dan gider. Biraz yürüyünce karşısına Dondurma Di-
yarı çıkar… Nefis dondurmalar yemeye başlamıştır 
ki, “Yolum uzun, çok oyalanmamalıyım,” diye dü-
şünür ve dondurma yemeyi bırakıp yoluna devam 
eder. 

Çok geçmeden, önüne görkemli mi görkemli bir 
saray çıkar.



105 

 “İşte, sonunda!” der ve bir ohh çeker. İçeriye gi-
rer ve Mavi Peri’yi karşısında görünce, kahve finca-
nını ona doğru uzatarak,

“İşte efendim, falımda büyülü ayna var,” der. 

Mavi Peri, “Seninle tanıştığıma çok sevindim, 
büyülü aynam senindir,” diye cevap verir. Kız buraya 
çok zor geldiği için dileği eve dönmek olur.

Gözünü açtığında evinde, yatağındadır.
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Ayşe Nazlı TAMİMİ
13. 04. 2007’de Gaziantep’te doğdu. Gaziantep Bah-
çeşehir Koleji 4. sınıf öğrencisi. En sevdiği dersler, 
resim ve heykel. En sevdiği uğraşlar, resim yap-
mak, kitap okumak. Tiyatro ve şiir yazmayı da  çok 
önemsiyor. Köpekleri çok seviyor.

İleride moda tasarımcısı, ünlü bir yazar veya tiyat-
rocu olmak istiyor.

 “… Yazma yeteneğim olduğunu düşündüğüm 
ve içimdeki duyguları, düşünceleri sayfalara 
dökmek istediğim için yarışmaya katıldım.”
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MASAL ORMANI

Kimsenin bilmediği bir ada varmış. Bu adada bir 
sürü kahraman yaşıyormuş. Mesela Pamuk Prenses, 
Rapunzel, Şirinler, Keloğlan, Kırmızı Başlıklı Kız, 
Hansel ve Gretel, Uyuyan Güzel, Arı Maya, Heidi, 
Milyonlar, Uzun ve daha bir sürü karakter.

Bu adadaki kahramanlar birleşip yeni masallar, 
yeni filmler üretiyormuş. Sihirli bir değnekle dünya-
ya uçuyor, dünyadaki olayları canlandırıyorlarmış. 
Dünyanın her yerinde farklı olaylar yaşanıyormuş 
ve bu olayları izlemek, not almak çok hoşlarına gi-
diyormuş. Ama dünyaya yolculuğu daha çok Yedi 
Cüceler ve Şirinler yapıyormuş. Niye diye sorarsa-
nız, Yedi Cüceler ve Şirinler çok küçükmüş çünkü.

Günlerden bir gün, Uyuyan Güzel’in aklına bir 
fikir gelmiş, herkesi Masal Meydanı’na çağırmış. 
Kaç zamandır Masal Meydanı’na gelmeyenler me-
rakla Uyuyan Güzel’i izlemeye başlamış.

Uyuyan Güzel, “Sevgili arkadaşlarım, yeni bir 
masal üretmenin zamanı geldi,” demiş.
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Huysuz, “Valla ben çok yoruldum, masal filan 
üretemem,” demiş. Uzun da Huysuz’a katılmış.

Keloğlan söz almış, “Nasıl bir masal üreteceğiz?” 
diye sormuş.

Pamuk Prenses hemen araya girerek, “Hep dünya-
daki olayları kullanarak hikâye yapıyoruz ve her za-
man Şirinler’le Yedi Cüceler gidiyor,” diye yakınmış.

Heidi söz almış, “Onlar görünmeyecek kadar kü-
çükler, bu yüzden gidiyorlar,” demiş.

O sırada, Bilgecan Dede’nin aklına bir fikir gel-
miş; demiş ki, “Ben görünmezlik iksiri üretebilirim!”

Herkes çok mutlu olmuş ve “Yaşasın!” diye bağır-
mış. Sonra hep birlikte eğlenmeye başlamışlar. Hay-
vanlar Grubu Orkestrası müzik çalmaya başlamış. 
Pamuk Prenses’i havaya atıp tutmuşlar. Çok eğlen-
mişler. Ama artık işe başlamaları gerekiyormuş. İş 

bölümü yapmışlar.

Uyuyan Güzel, “Ben İtalya’ya gidip, 
oradaki olayları not edeceğim,” demiş.

Hansel ve Gretel, “Biz Fransa’ya gi-
deceğiz,” demişler.

Hacıvat ve Karagöz, “Biz Türkiye’yi 
gezip, oradaki olayları not edeceğiz,” 

demişler.
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Ancak Kırmızı Başlıklı Kız’ın aklına bir şey takıl-
mış: “Acaba iksir hepimize yetecek mi?”

Hep birlikte Bilgecan Dede’ye dönmüşler. Bilge-
can Dede, “Elbette yeter,” deyince herkes derin bir 
oh çekmiş.

Bilgecan Dede, iksiri dinlendirmek için güneşe 
koymuş. Bir saat sonra iksire bakmaya gittiğinde 
iksiri görememiş. Çok endişelenmiş. Masal Meyda-
nı’ndaki herkese bildirmiş iksirin çalındığını. Her-
kes çok üzülmüş.

Mickey Mouse, iksiri kimin çaldığını biliyormuş, 
ama hain Kurt onu yer diye korkusundan kimseye 
söyleyemiyormuş.

Kırmızı Başlıklı Kız, “İksiri kesinlikle hain Kurt çal-
mıştır,” demiş ve ona bir oyun oynamaya karar ver-
miş. Tabii, tek başına değil arkadaşlarıyla birlikte…

Kurt’un kulesi çok yüksekteymiş. Bu nedenle ku-
leye çıkması için Uzun, Milyonlar ve Heidi’ye görev 
verilmiş. Heidi, Kurt’u oyalayacakmış.

Pembe Panter, “Yine de bir problem var, Kurt’un 
kulesi çok uzak, oraya nasıl gidilecek?” diye sormuş.

Arı Maya, “Onu hiç dert etmeyin,” demiş. He-
men arı arkadaşlarına haber vermiş. Binlerce arı ge-
lip kahramanlarımızı kuleye ulaştırmış.
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Kuleye önce Uzun yaklaşmış. 
Milyonlar ve Heidi, Uzun’un üstüne 
çıkmışlar ve yavaşça kuleye girmişler.

Milyonlar, hemen iksiri aramaya 
başlamış. 

Kurt, Heidi’yi görmüş 
ve “Sen ne arıyorsun bu-
rada?” diye sormuş. Hei-
di çok korkmuş; ama gö-
revini başarıyla tamam-
laması gerektiği için korktu-
ğunu belli etmemiş.

Bu sırada Milyonlar iksiri bulmuş. Arı Maya 
ve arkadaşları, iksiri güvenli bir yere götürmüşler. 
Heidi’yi de binlerce arı, Kurt’un yanından kaçırıp, 
Masal Meydanı’na götürmüş.

Hikâyemiz burada bitmiş.




