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Hey çocuklar, hiç doğadaki farklılıkları bulma oyunu
oynadınız mı? Yoksa duymadınız mı bu oyunu? Ben size
hemen anlatayım… Dışarıya çıktığınızda gökyüzüne bakın,
ne çok farklılık var; bulutların şekli, kuşların türleri, havanın
size hissettirdikleri. Bir de etrafınıza bakın; ağaçlar, çiçekler,
kokular, sesler… Peki ya toprak? Bastığınız toprakta nasıl
farklılıklar var? İşte bu oyunda etrafınızdaki farklılıkları
keşfediyorsunuz, en çok farklı bulan kazanır.
Aslında doğa çeşit çeşit canlıya ev sahipliği yapıyor ve bu
çeşitlilik doğaya renk katıyor. Tıpkı senin ve arkadaşlarının
sahip olduğu farklılıklar gibi. Bir düşünsene, ne çok
farklılık var arkadaşlarınla aranda. Sevdiğiniz oyunlar,
gizli becerileriniz, hayalleriniz, rüyalarınız, ten renkleriniz,
yaşadığınız evler, rahat ettiğiniz giysiler, ses tonlarınız…
Her biri farklı farklı ve eminim bu farklılıklar sizi çok daha
eğlenceli bir grup yapıyor. Mesela bütün arkadaşların
saklambaç oynamayı sevseydi yakar top oynamayı hiç
denemezdin belki de. Sana bir sır vereyim mi? Hayatta keyif
aldığın şeyleri keşfetmek için etrafındaki farklılıklara kulak
vermek gerekir. Bunun için kocaman bir kucak aç farklılıklara,
kim bilir belki de bu farklılıklar sen rengârenk, dopdolu bir
dünyaya götürecek sihirli bir halıya dönüşüverir. Haydi gel bu
renkli yolculuğu ilerleyen sayfaları okuyarak başla. Umarım
farklılıkları konu edindiğimiz bu sayı, senin renkli dünyanın
kapılarını aralayacak bir anahtar olur. Keyifli okumalar…
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Dergimizin tüm sayılarına
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dukkan.r-komplex
sitesinden ulaşabilirsiniz.

Selda Uzunkaya

Ayrık Otu
Böyle solgun olduğum bir gün kaşları çatık,
bakışları keskin bir ot sessizce yaklaştı yanıma.
Onu daha önce burada hiç görmemiştim.
Yaprakları köşeliydi. Bana dedi ki, “Biz çok
güçlüyüz, eğer istersen beraber buradaki
zambakları soldurabilir tüm bahçeyi yeşile
boyayabiliriz.” Önce biraz düşündüm Ziyilere
kıyamazdım, sonra biraz daha düşündüm,
Zortilere de kıyamazdım. O nedenle çatık
kaşlıya, bunun kimse için iyi bir fikir olmadığını
söyledim ve önerisini
reddettim. “O zaman
ben tek başıma
yaparım,” dedi.
Burayı yok etmesine
izin vermek burayı
yıkmak kadar fena bir
şey diye düşündüm.
Ben renkler içinde
yaşamak istiyorum.
O yüzden buna
izin veremezdim.
Köşelerinin
yapraklarıma zarar
vermesini göze
alarak, onu bahçeden
uzaklaştırdım. Bu çok kolay olmamıştı, epey
yorulmuş ve hırpalanmıştım.

Ben bir ayrık otuyum. Ayrık ne demek diye
soranlara şu iki yanıtı veriyorum:
1- Yakınlarından uzakta kalmış.
2- Yaşadığı bahçede kimseye benzemeyen.
Evet bu kocaman bahçede zambak çiçekleriyle
birlikte yaşıyorum. Aralarında varlığımı kabul
edenler de var, burada yaşamamı istemeyenler
de.
İyiler -onlara Ziyi diyorumbenim de onlarla aynı
suyu, aynı güneşi almam
gerektiğini savunuyorlar.
Hatta fırtınada birbirlerine
sokulurken beni de
aralarına alıyorlar. Fakat
dış görünüşüm buradaki
çiçeklere benzemediği
için dalga geçenler de var.
Onlara da Zorti diyorum.
Zortiler pek yaklaşmıyorlar
bana. Geçen gün bir tanesi
rengârenk olmalarıyla
gurur duyduğunu söyledi.
Benim gibi tek renk olmanın ne kadar sıkıcı
bir şey olduğunu da ekleyerek yapraklarımı
koparmaya çalıştı. Neyse ki Ziyilerden biri
imdadıma yetişti ve ona tek renk olmayı benim
seçmediğimi, dünyaya böyle geldiğimi söyledi.
Solmamı engellediği için ona ne kadar teşekkür
etsem azdır.

Kesilen yapraklarımı Ziyiler hep beraber sardılar.
Birkaç tane Zorti’nin de şefkatli bakışına tanık
oldum. Belki zamanla onlar da burada birlikte
yaşamamız gerektiğini ve farklı renklerin bizi
zenginleştireceğini anlarlar.

Bazen değişebilir miyim diye düşünüyorum.
Onlar gibi mor, kırmızı, sarı olabilsem belki
beni daha çabuk kabul ederler. Çok uğraştım,
çok istedim ama olmadı. Bahçe duvarına
yaslandım günlerce, gölgede kalmak rengimi
koyulaştırabilir diye, olmadı. Güneşe saatlerce
baktım, hiç gözümü ayırmadan, belki ışığı beni
sarartır da yeşilim biraz olsun aydınlanır diye,
olmadı. Anladım benim mevsimim yok. Onlar
gibi açılıp kapanamıyorum, sadece üzülünce
solgun oluyorum o kadar.

Ben şimdi ve sonsuza kadar buraya köklerini
salmış bir ayrık otuyum. Toprağa tutunan
zambakların da, ayrık otlarının da aynı güneşe
baktıklarını biliyorum. Artık ayrık ne demek diye
soranlara şöyle diyorum:
1- Yaşadığı bahçede kimseye benzemeyen.
2- Yakınlarından uzakta kalmış.
3- Yok olarak değil, çoğalarak yaşamayı
bekleyen.
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Betül İlter

Biz
Neden yanıma oturmaktan kaçındıklarını
biliyorum. Sağ kulağımın arkasındaki -bir
ucu uzanıp başımın yanına mıknatıs gibi
tutturulmuş duran- işitme cihazım yüzünden.
Ne olduğunu, neden orada olduğunu
bilmedikleri için bundan ürküyorlar. Bunu
anlıyorum. İnsan bilmediği şeylerden ürkebilir.
Hayatımın ilk yedi yılını tam bir sessizlik
içinde geçirdim. Şu an on yaşında
olduğumu söyleyince bunun az buz
bir zaman olmadığını göreceksiniz.
Yedi yaşıma geldiğimde ailem nihayet
duyamadığımı ve bunun zamanla
değişecek bir durum olmadığını
kabullendi. İşte işitme cihazımın
hayatıma girişi bu şekilde oldu.

Sınıfa giren her öğrenci ürkek bakışlarla sınıfa
göz atıyor, gözüne takılan ilk boş yere doğru
adımlarını hızlandırarak ilerliyor. Yavaş yavaş
sınıftaki tüm sıralar doluyor. Biri hariç; benim
yanım.
Sınıfa giren öğrencilerden yanıma oturmak için
yönelenler olduysa da sıraya yaklaştıklarında
bir sebeple aniden yönlerini değiştirip başka bir
sıraya geçmeye karar verdiler. İçimden umarım
sınıf mevcudu bu kadardır diye geçirirken bir
öğrenci daha girdi sınıfa ve fazla bakınmasına
gerek kalmadan sınıftaki son boş yere yöneldi.
Bu mecburi tercihe şahit olmak istememiştim.
Ne onu ne de kendimi zor durumda
bırakmamak için ona dönüp bakmak yerine
tavanı incelemeye devam ediyorum.

Doğuştan duymayan birinin
işitme cihazına kavuşup ilk
kez duyduğu anı nasıl hayal
edersiniz? Eğer zihninizde
mutluluktan ağlamaların
ya da sevinç çığlıklarının
olduğu bir sahne canlandıysa
korkarım sizi hayal kırıklığına
uğratacağım. O ilk an, hayatımda o güne dek
hiçbir şeyden korkmadığım kadar korktum!
İstem dışı bir hareketle cihazı kulağımdan ayırıp
fırlattım. Şaşırdınız mı? Fakat size söylemiştim:
‘’İnsan bilmediği şeylerden ürkebilir.’’
Hayatınızda hiç duymadıysanız ve bu, en
baştan fark edilip bu konuda özel bir eğitim
almanız sağlanmadıysa hayatınızda “ses”
olmamasının yanı sıra “sözcük” diye bir kavram
da yoktur. Çevrenizde gördüğünüz her şeyi
el – kol hareketleri ve yüz ifadenizle tarif
etmeye alışmışsınızdır. Sizin sözcükleriniz,
bu hareketler ve çıkardığınızın bile farkında
olmadığınız anlamsız seslerdir. Sözcükleriniz
yoksa konuşamazsınız. Ya da siz kendinizce
konuşursunuz fakat bu karşınızdakilerin
anlayabileceği bir dil değildir.
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Cihazımı takmaya ve sesleri
duymaya zamanla alışsam da
duyduklarımı anlamıyordum.
Beynimin içinde sonu olmayan
bir uğultu başlamış gibiydi.
Doğadan gelen sesler beni
gerçekten şaşırtan ve mutlu
eden sesler olsa da şehir
hayatı içinde kuş seslerini,
rüzgâr sesini insan
seslerinden ayrılmış şekilde
duymak pek mümkün
değildi.
Sessizliği özlüyor, odama
kapanıp insanların
olduğu ortamlardan uzak
durmaya çalışıyordum. Tam
bu noktada hayatımda bir
yenilik daha oldu. Beni, benim
gibi duymayan çocukların
olduğu bir okula götürdüler.
Değil böyle bir okul, dünyada
başka duymayan insanlar
olduğundan bile habersizdim.
Benim kendimi el kol
hareketlerimle anlatmaya
çalışmam meğer duymayanlar
için oldukça normal bir durummuş ve
bunu tek yapan ben değilmişim. Geçmişten
bugüne duyamayan ve konuşamayan insanların
kullandığı hareketlerin en yaygın olanlarının
ortak bir iletişim sağlanabilmesi için bir araya
getirildiği bir “İşaret Dili” varmış. İşte bu okulda
biz işaret dili ile iletişim kurmayı öğreniyorduk.
İletişim kurmaya başladıkça bize sözcükleri
tanıtmaya, okuma ve yazma eğitimi vermeye de
başladılar.

uğultuları içinde eriyip gidiyor. Onları
anlayamıyorum. Duymadığımı anladıklarında
benimle yazarak iletişim kurmayı denediler.
Yazdıkları karmaşık şeyler olmadığı için
anladım. Adımı soruyorlardı. Fakat yazma
eğitimimi çok başlarındayken bırakıp buraya
gelmiş olduğum için onlar bakarken kağıda
adımı bile yazmaya çekiniyorum. Yüzlerine hiç
bakmadan önümdeki kağıdı ittim. Bir daha
kimse bana bir şey sormadı.

Bu mutlu üç yılın ardından - neden bilmiyorumkendimi bir anda başka bir okulda buldum.
Görünen o ki buradaki duymayan tek kişi
benim. Eski okulumda öğrendiğim işaret dili
ile kolaylıkla iletişim kurabiliyorum. Fakat
buradaki öğrenciler işaret dilini bilmiyor. Öyle
hızlı ve aynı anda konuşuyorlar ki eski okulumda
öğrendiğim sözcükler kulağıma çalınsa da

Geçen gün derste kulağımdaki uğultu öyle arttı
ki! Sınıftaki yirmi kişi aynı anda konuşuyor,
tahtadaki soruyu cevaplamak için öğretmene
seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Gitgide
yükselen bu sesler kafamın içinde yankılanmaya
başlayınca bir anda cihazımı kulağımdan çekip
çıkardım ve sıraya kapanıp ağlamaya başladım.
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Bir sessizlik oldu. Bana göre sessizliğin nedeni
cihazımı çıkarmış olmamdı. Oysa o sırada
başımı kaldırıp sınıfa baksaydım öğretmen dahil
herkesin bir anda susup gözlerini bana dikmiş
olduğunu görerek ortamın yalnızca benim için
sessizleşmediğini anlayabilecektim.

çalışıyorum. Çıkardığım bazı anlamsız seslerin
anlamlı sözcüklere dönüşmeye başladığını
arkadaşlarımın gözlerindeki ışıltılardan
anlayabiliyorum.
Bazı işaretleri çok komik yapıyorlar! Ben de
sözcükleri söylemeye çalışırken bazen çok
komik sesler çıkarıyorum. Hepimiz birbirimize
gülüyoruz ama bunlar, tekrar denememize
engel olmuyor. Çünkü hepimizin yapabileceği
ve yapamayacağı şeyler var; bazılarımızın daha
kolay yapabildiği, bazılarımızın biraz zorlanarak
öğrendiği ya da belki hiçbir zaman öğrenemediği
ama bunun yerine sahip olduğu bambaşka bir
yeteneği… Bunlar, bizim farklılıklarımız. Farklı
olduğumuz konularda birbirimize katkıda
bulundukça gelişiyor, zenginleşiyoruz.

Her geçen gün daha da yalnızlaştığımı
hissettiğim bu süreçte bazı teneffüslerde
sıramdan hiç kalkmıyor, bazense koridora
çıkıyor fakat sınıftan çok da uzaklaşmadan
zaman geçirmeye çalışıyordum. Koridorun
soğuk duvarına yaslanmış yere bakarak zilin
çalmasını beklediğim günlerden birinde “onu”
gördüm. Gelip tam karşımda durdu. Renkli
ayakkabılarından başımı kaldırınca gülümseyen
bir yüzle karşılaştım. Ben de gülümsedim.
Bu bizim ilk iletişimimizdi. Bundan fazlasının
olmayacağı baştan kabullendiğim bir gerçekti.
Benimle konuşacak, ben anlayamayacağım,
anlayamadığımı da anlatamayacağım… Hep
karşılaştığım bu sıkıntılı süreci yaşamak üzere
olduğumu fark edince hemen dönüp gitmeye
karar verdim. Tam o anda, bir şey oldu…

Şimdi bu kadar kısa sürede kendimi sözcüklerle
ifade edişimin nasıl bu denli geliştiğini merak
ediyor olmalısınız. Gelişebilir, olmayacak
şey değil. Fakat hâlâ on yaşındayım ve bu
anlattıklarımın yaşandığı zaman “şimdi”.
“Zaman” ve “çalışmak” dediğimiz sihirli
değneklerle bir gün ben de kendimi size bu
şekilde anlatabilirim. “Öyleyse şimdi nasıl
anlatıyorsun?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim.

Bana ağır çekim gibi gelen birkaç saniye içinde
elleri havalandı, tatlı bir dans gibi hareket
etmeye başladı. Bana işaret dili ile adını
söyledi. Benim adımı sordu. Söyledim. Zil
çalana kadar konuştuk. Diğer sınıflardan birinin
öğretmeniymiş. Duyabiliyormuş ama işaret dili
de konuşabiliyormuş. İşaret dilini yıllar önce
kursa giderek öğrenmiş. Ne zaman istersem
onunla konuşmak için yanına gidebilirmişim.
Teneffüs bitip yanından ayrıldığımda içim kıpır
kıpırdı fakat kendimi biraz tanıyorsam istesem
de onun yanına gidemeyeceğimi biliyordum.

Anlamak, duymak ya da görmek için yalnızca
bu görevlere atanmış olan uzuvlarımızı
kullanmanın yeterli olmadığının farkında
olan, soğuk bir koridora sığdırmaya çalıştığım
yalnızlığımı görerek çıkaramadığım sesimi
gözlerimden duyan birisi içimden geçenleri
benmişçesine anlatamaz mı ki?
O kim mi? Sizden biri…

Neyse ki bunun kararını bana bırakmadı.
Her gün geldi, benimle sohbet etti. Bununla
da kalmadı, sınıf arkadaşlarıma da işaret
dili öğretmeye başladı. Kısa bir süre içinde
arkadaşlarımla aramızdaki duvarlar yıkıldı.
Şimdi her şey ilk günkünden çok farklı!
Ben her gün arkadaşlarıma yeni işaretler
öğretirken onlar da bana tane tane
konuşarak bazı sözcüklerin nasıl söylendiğini
gösteriyor. Dudak hareketlerini taklit etmeye

Ben kim miyim? Sizden biri…
Öyleyse “Siz.” demeyi bırakıp “Biz.” demeye
başlayabiliriz.
Biz, farklılıklarımızla biziz ve böyle çok güzeliz!
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Çizer: Betül İlter

Arzu Kaya

Kuvuli İle Anumu
sınıftayken bile otuz kiloydum. Öğretmenimiz
diyor ki Yonca’da parazit varmış. Yani onun
yemeklerinin yarısını da midesinde parazit
yiyormuş. Sesi de seninki gibi çok ince…”
“Bak, benim bir fikrim var. İstersen hemen
içeriden küçük bir makas getir tüylerimi
keselim. İyice Yonca’ya benzerim.”
“Ya senin annen?’’ dedi Anumu.
“Unuttun mu? Keçiler özgürdür.”
dedi Kuvuli.
“Evet.” dedi üzgün bir
sesle Anumu, ‘’Ne güzel,
“Sanırım birlikte uyumamıza izin
keşke ben de keçi olsam…
vermeyecekler,” dedi Anumu. Nereden
O zaman hem birlikte
biliyorsun, şansımızı deneyelim.“ dedi Kuvuli.
uyuyup birbirimize masallar
“Tamam ama kabul etmeyeceklerinden adım
anlatabilir, hem de şu tepelerin
gibi eminim.’’ dedi Anumu. ‘’Ne yazık ki sen
ardını birlikte gezebilirdik.
onları tanımıyorsun. Birlikte çok güzel vakit
Ne dersin sence başarabilir miyim?”
geçireceğimizi bilseler bile izin vermezler.” “Ama “Ne?” dedi Kuvuli.
nedeeeeeeeeeeeeeen?” diye diye meledi Kuvuli. “Bir keçi olmam…’’ dedi Anumu. “Sence çok mu
“Çünkü sen bir keçisin ve ben bir çocuk.” dedi
zor?”
Anumu.
“Bilmem. Büyükannem eğer iyi bir keçi olmayı
gerçekten çok istersen iyi bir keçi olursun
Anumu sekiz yaşında, kahverengi kocaman
demişti.’’
gözleri neredeyse bütün yüzünü kaplayan,
“Tamam o zaman hemen bir keçi olmayı
gülünce sanki doğadaki her şey hep birden
istiyorum ben de.”
onunla mutlu olan, kahverengi kıvırcık saçlı bir
“İyi bir keçi.” diye düzeltti Kuvuli.
kız çocuğuydu. Her yaz tatilinde köye gelirler,
“Ben iyi bir keçi olmayı gerçekten isteyeceğim.
o da çok sevdiği arkadaşlarıyla bol bol vakit
Öyleyse bu gece ben tek yatayım Kuvuli. Bütün
geçirirdi. İşte bu hayvan arkadaşlarından biri
gece, yarın sabah bir keçi olarak uyanmayı hayal
de anne keçi Örgü’nün bu yıl doğan yavrusu
edeceğim.”
Kuvuli idi. Ona bu adı takmıştı çünkü gerçekten “İstersen ben de sana gitmeden yedi küçük keçi
de saçları yani vücudunu kaplayan tüyleri kıvır
yavrusu masalını anlatabilirim.” dedi Kuvuli.
kıvırdı. Sanki Kuvuli derken (isterseniz siz de
“Burada, eşikte mi?” dedi Anumu, konuştukları
deneyin) samanyolu galaksisi gibi dönen bir şey kapı önünü göstererek.
vardı.
“Evet. İyi değil mi? Hem evin içi gibi hem de dışı
gibi.”
Kuvuli, “Sence senin giysilerinden birkaçını
“Hayır hayır olmaz!” dedi Anumu, “Çünkü ben
giysem, ben de çocuk olsam…’’ derken, Anumu
uyuyakalırım. Biliyorsun, masal dinler dinlemez
“Hiç iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum.” diyerek uyuyorum.”
sözünü kesti. ‘’Bir keçi olduğun hemen anlaşılır, “Hımm, meee… meee öyleyse yarın. Ne de olsa
tüylerin var. Büyük makas çok ağır. Bizim
sen de bir keçi olacağına göre…” dedi Kuvuli, pek
sınıftaki Yonca’ya benziyorsun. Gerçekten.
de inanmayarak.
Gülmesene. Tüylerin olmasa, o da senin gibi
Anumu çok dikkatli bir çocuktu. Gözünden
çok zayıf yirmi beş kilo. Gerçekten. Ben ikinci
hiçbir şey kaçmazdı. Hele kendisine inanmış gibi
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yapan keçiler… Hiç kaçmazdı.
“Hey, bakıyorum da bana pek inanmadın Kuvuli.
Sabah görürsün. Hadi iyi geceler. Yok yok kara
geceler.”
“Ne demek şimdi bu?’’ dedi Kuvuli, meee’leri
biraz uzatarak ‘’Aşk olsun, bana kötü geceler
mi demek istedin?” İşte o anda Anamu
küçük keçi yavrusunu kucağına aldı, tüylerini
okşayarak ‘’Hayır sevgili Kuvuli, sen karasın ya
işte senin gibi kara demek istedim. Senin gibi
kara gece demek en güzel gece demek. Çünkü
sen çok güzelsin. Çünkü seni çok seviyorum.
Tüylerinin üstünde sanki yıldızlar parlıyor, sanki
samanyolu galaksisi kıvrılıyor. Sanki…” Kuvuli
neşeli neşeli meledi. “Hey, tamam tamam, me
me me… İyi geceler iyi geceler meee Anumu,
sevgili dostum, ben de seni çok seviyorum.
Umarım en kısa zamanda keçi olursun.”

annesi ve babası Anumu’yu sevgiyle öperek
şöyle dediler, “Neden en baştan Kuvuli ile
uyumak istediğini söylemedin ki? Onu güzelce
yıkarsak elbette ki onunla uyuyabilirsin.”
“Söylemedim çünkü geçen sene Pul Kuyruk
ile uyumak istediğimde ikiniz birden bana
kızmıştınız. Ama Pul Kuyruk pireliydi değil mi?
Çok teşekkür ederim anne. Çok teşekkür ederim
baba.”
Anumu sevinçle bağırarak dışarı koştu.
“Kuvuli, Kuvuli, çabuk buraya gel, hey dostum
neredesin?”
Kuvuli, annesinin memesini bırakıp koştu.
‘’Demek başardın, başardın! Geliyorum
Anumu. Gözlerimi kapattım. Umarım bir yere
çarpmadan senin yanına kadar gelebilirim.
İşte geldim. Sen aç deyinceye kadar gözlerimi
açmayacağım. Çok heyecanlıyım. Ne renk keçi
oldun acaba?”
“Hey! Kuvuli, dostum, aç gözlerini bak beni
yanlış anladın. Keçi olmadım.”
“Olmadın mı?” dedi gözlerini açarak. Anumu
aynı çocuk arkadaşı olarak karşısında
duruyordu. “Öyleyse niçin bu kadar sevinçlisin?”
“Çünkü annemle babam keçi olmama gerek
kalmadan seninle uyumama izin verdiler.” diye
yanıtladı Anumu.
“Hey bu harika!” dedi Kuvuli.
“Evet. Biliyor musun aslında keçi olacağım için
biraz üzülmüştüm. İyi ki keçi olmadım.”
“Neden?” dedi Kuvuli biraz üzgün.
“Çünkü söyler misin o zaman annem ve
babamla uyumak istediğimde ne olacaktı?”
“Hımmm meeee, haklısın, bunu hiç
düşünmedik. Bak Anumu, şimdi annem
bekliyor, kahvaltımı tamamlayayım. Akşam
görüşürüz olur mu?’’
“Olur, önce güzel bir banyo, ardından mışıl
mışıl uyku.”
“Hey, masalı unutuyorsun Anumu.”
“A evet! Masal.”
“En sevdiğim hem de, yedi küçük keçi yavrusu.”
“Güle güle dostum. Güle Güle… Seni çok
seviyorum.”
“Hey akşama görüşeceğiz.”
“Olsun, akşama daha çok var.”
“Meee… Meee… Ben de seni, ben de seni çok
seviyorum.”

Her akşam birbirlerinden ayrılırken söyledikleri
gün ışığı ayrılık şarkısını söyleyerek ayrıldılar.
(Anumu ellerini çırpıyor, keçi Kuvuli ona
ayaklarıyla eşlik ediyordu.) Şarkı şöyleydi:
Laylum, lum lum, pum pum
laylum, lum lum, pum pum
Pontiku pum pum pum
Pontiku pum pum pum.
Ertesi gün Anumu sabaha kadar keçi olmasını
dileyemeden uyuyakalmış olsa da içindeki çok
güçlü istekle ellerini yorgandan çıkarıp yüzüne
götürdüğünde yüzüne keçi ayakkabılarının
değeceğini düşünerek soluğunu tuttu. Aslında
ses çıkarmak da keçi olup olmadığını anlamak
için iyi bir yöntemdi ama hangisini önce
yapacağına heyecandan karar veremedi. Kalbi
güm güm atarken ağzından bir “meeeee”
sesi çıktı. Elini yüzüne götürdü, ne yazık
ki eli hâlâ insan eliydi. Yani keçilerinki gibi
sert ayakkabılı değildi ve “meee” diye çıkan
ses de keçi olabilmek için gösterdiği büyük
çaba sonucu incelen kendi sesiydi. Ağlayarak
annesiyle babasının yattığı odaya gitti. Annesi
niçin ağladığını sorunca keçi olamadığı için ne
kadar üzgün olduğunu anlatmaya başladı…
Kuvuli’nin karşısına çocuk olarak çıkacağı için
çok üzgündü. Bir şeyler yapmalıydı.
Sonunda olan biteni baştan sona öğrenen
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Çizer: Zeynep Arpaözü

Melahat Özdiler

Kınalı

Keçi, tavuk, köpek, hindi
Kovalar durur zaten bizi
Bir bu eksikti
Nasılsa aradu buldu
Denizli’den geldi bu korku.
Parlak tüyleri siyah, boynundaki kıllar kırçıllı,
Hımmm nasıl desem esasında ne kızıl ne sarı
Adı mı?
Adı da Kınalı.

Düşkündü kedilere, köpeklere
Uzaktan sevmek yetmez,
Tutamaz kendini
Kucaklayacak illa, sevecek patlerini.

Siyah düğme gözler
İkisi de sürmeli
Anlıyormuş gibi bakar iri iri
Sürekli gözetler bizi
Bütün bunlara eşlik eder
Şık ve güzel kuyruğu,
Sanırsın ki bir kuğu.
Sesi gür
İbiği pembe
Kulakakları küpeli
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İbiği, küpeleri, sesi...
Bu bir horaz besbelli...
Yalnız bir sıkıntısı var bu horozun
Kafası karışmış,
Öter durur zamansız
Sanırsın ki sabırsız...
Dedem ‘Yeni geldi alışamadı ‘dedi.
Rahat ettirmek önemli
istedik ki evinde hissetsin kendini...
Misafir sonuçta
Var başımızın üstünde yeri.
Madem ön bahçeyi sevmedi,
Hep beraber
Taşıdık kümesi.
Öter mi yine sebebsiz
Merak içindeyiz
Gece geçmek bilmez,
Ay dede bir türlü gitmez
Uykuya daldık ötmedi hala
Arka bahçeyi sevdi mi acaba?
Sonunda sabah olur
Şafak söker
Bizim kınalı öter,
Yepyeni bir günü müjdeler
Meğer bizim ön bahçe gece de pek aydınlık,
Ondan karışmış kafası
Işış ışıl geceyi sabah sanmış.
Hissedersen doğayı
Dinlersen canlıyı
Söyler sana nazikçe ihtiyacını
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Çizer: Rumeysa Özuslu

Canan Arslan Aydoğan

Duymama Organları
Abla olmak kolay değil. Fatoş’un ablası
olmak hiç kolay değil. İlk yıllar başkaydı
ama şimdi tüm odaları dolduran tiz sesi, hiç
olmadık yerlerden çıkan minik oyuncakları
katlanılmaz. Saatler onun yemeğine,
banyosuna, uykusuna ayarlıdır. O prenses,
annem ve ben nedimeymişiz gibi bütün gün
etrafında pervaneyiz.

-Yoo, yooo, eksik söyledin. Gözün görevi tek
görmek değil ki, dedi.
-Başka ne iş yapar? diye sordum.
-Görmek gözün işi de, görmemek kimin işi
akıllım? Onu da göz yapar. Buz Devri’nde
kaplan bebeği kapacak gibi oluyor ya. O
zaman gözlerimi yumuyorum, korktuğum
sahneyi görmüyorum.
İşte görmemeyi de
göz yapıyor.

-Aman Fatoşçum
sulu boyayı halıda
yapmayalım.
-Fatoşçum o oyuncak
pilli, istersen onu
suya sokmayalım.
-Fatoş balıklara
kolonya sıkılmaz,
gel yemlerini
atalım, diye diye
gönlünü ederiz
hanımefendinin.

-Fatoş öyle değil
ama, diye gereksiz
bir çabaya girdik.
Aslında konuşmaya
başlayınca onu
susturamayacağımızı
daha önceleri
öğrenmiştik.
-Burunu da eksik
anlattınız. Koku alır
diyorsunuz. Peki,
almayan organ da o değil mi sanki?
Deniz’le oyun çadırına giriyoruz ya, Deniz
pırt yaptığında burnumu kapatıyorum
hemen. Koku almıyorum o zaman. Sadece
koku alan değil almayan organ da burun.
Gördünüz müüü?
- Yani Fatoş, sen, burun hem koku alma hem
de koku almama organı diyorsun, doğru mu
anladım?
-Hı hı.
- Olur mu hiç öyle? O zaman ellerimiz
ve saçlarımız da koku almama organı mı
sayılsın? Onlar da koku almıyor ne de olsa,
diye araya girdim.
-Hayır, onlar sayılmaz. Koku almama organı
olmaları için önce koku alma organı olmaları
lazım. Tabi görmeme organı olmaları için de
görebilmeleri lazım. Yaaaa!

Bu kızın, ne annemin
kablosuz kulaklıklarını
kaybetmediği ne de araba anahtarını
camdan atmadığı kalmıştır. Ama ne o, ne
o. Bizim canımıza tak eden Fatoş’un bitip
tükenmeyen çenesidir. Bakın size birini
anlatayım;
O salı fen bilgisi dersinden yazılı olacaktık.
Konumuz duyu organlarıydı. Ben de
annemle bütün hafta çalıştım. Bu dünyada
sevmediğim çok az şey var. Bunlardan birisi
fen bilgisi dersi, bir diğeri de fen bilgisi
dersinin yazılısı. Neyse ki konu çok kolaydı.
Hem de çalışınca yapamayacak bir şey
kalmadı. Son gün, kahvaltıyı hazırlarken
tekrar yapıyordum. Fatoş o büyük sesiyle
beni susturdu:
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Fatoş kelimeleri uzatınca koşarken geri geri
gidip hız alan çocuklara benzer. Konuşmanın
kalanına noktasız virgülsüz devam eder.
Boşluklarını bizim yerleştirmemiz gerekecek
bir cümle için derin bir nefes aldı ve sıraladı:
“Seda teyzemler geldiğinde undan kale
yapacaktım ya annemde unu halının
ortasında görünce en arkadaki dolgulu
dişi görünene kadar açmıştı ya ağzını çığlık
atacağını anlayıp kapatmıştım kulaklarımı?
Kulak o zaman işitmeme organı değil
miymiş, hıı?”
Ben söylediklerini anlamaya çalışırken
annem:

tarçınlı kek vardı. Kokusu burnuma yeniden
çalınıyor sanki. Seda Teyzemin parfümünü
de hatırlıyorum. Çiçek kokuluydu değil mi?
Mutfaktan beni çekiştire çekiştire çıkaran
kimdi, aklımda kalmamış ama kolum biraz
acımıştı. Un tozu genzimi hâlâ yakıyor.
Herkes bir şeyler söylüyordu, ben yalnızca
annemin dediklerini hatırlıyorum.
-Ne demiştim canım? diye araya girdi
annem.
-Hani yaramazlık yaptığımda hep diyorsun
ya… Mesela ablam yeşili çok sever diye bütün
tişörtlerini…

O gün servisin kornası bizi uyarmasa başka
bir günün başka macerasına dalardık.
-Ay yeter! Tamam Fatoş. Duyu organları aynı Görüyorsunuz ya, Fatoş’un tantanası
zamanda duymama organlarıdır. Pes! diyerek asla bitmez. Servise bindiğimde duyu
konuyu kapattı.
organlarından çok duymama organlarını
düşünüyordum. Bazı şeyleri duyuyor,
Ben de annem de yorgunduk. Fatoş uzağa
bazı şeyleri duymuyorduk. Üstelik her
koşarken ona yetişememiş, yükseğe uçarken ikisini de aynı organlarla yapıyorduk.
onu tutamamış, derine dalarken biz nefessiz Duyduklarımızdan bazılarını hatırlıyor,
su yüzüne çıkmış gibiydik. Annem limonlu
bazılarını hatırlamıyorduk. Acaba
karanfilli çayını yudumlayıp vücudunda olup duymadıklarımızdan da hatırladıklarımız
biten her şeyi yoluna koymaya çalışıyordu. O oluyor muydu? Ya da hatırlamadıklarımız?
an cümleleri çözmenin heyecanıyla:
Sınava bütün bu kafa karışıklığıyla girdim.
Sınav kâğıdım kafamdan da karışıktı.
-Seda Teyzemler geldiğinde, undan kale
Notum açıklandığında annemin Fatoş’a hep
yapmaya çalıştığın ve un kovasını halıya
söylediğini içimden geçirdim:
devirdiğin günden mi bahsediyorsun?
Annem dolgulu dişi görünene kadar ağzını
-Aşk olsun Fatoş, aşk olsun!
açıp çığlık atmıştı hani? dedim.
Annem gözlerini devirerek bana baktığında
nasıl bir hata yaptığımı anladım. Çok geçti.
Fatoş pistte bakımı yapıldıktan sonra
fırlayan yarış arabaları gibiydi. O günün
bütün ayrıntılarını bize yeniden yaşatmaya
niyetliydi:
-Evet. Hiç unutamam o günü. Annemin
halıya bakarken gözlerinin ne kadar
büyüdüğünü hatırlıyor musun? Menüde
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Çizer: Rumeysa Özuslu

10 Dilde
“Farklılıklar Güzeldir.” Demek
İNGİLİZCE:
The differences are beautiful.

AZER
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r gözəl
dir.

KÜR
Cûdahiy TÇE:
ên xweş
i

k in.
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e
f
i
d
Las

JAPONCA:
違いは美しい
(Chigai wa utsukushī)

ÇİNCE:
差异是美丽的
(Chāyì shì měilì de)

TO:
N
A
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R
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j
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e
f
i
d
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CA:
FRANSIZ
s.
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Pазличия прекрасн
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(razlichiya prekrasn
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Hazal Uzuner

Çocuk Hakları Madde 4:

Çocuklar oyun, dinlenme, eğlenme, boş zamanlarını
değerlendirme ve sanatsal etkinliklere katılma hakkına sahiptir.

Mehmet’in Bir Günü
Dışardan gelir gelmez
uyuyakaldı Mehmet.
Temizlenmeye vakti
bile olmamıştı.
Halbuki bütün
gün dışardaydı.
Okuldan çıkar
çıkmaz babasının
dükkânına gidiyor,
kâğıt mendilleri
kaptığı gibi sokağa
çıkıyordu. Orada
arkadaşları vardı
bir sürü. Oyuna
çevirmişlerdi
çalışmayı. Sonra hava
karardığında eve dönüyor,
yorgun argın uyuyor, sabah tekrar okula
gidiyordu. Ödevlerini bazen yapabiliyor,
bazen yapamıyordu.

Sabah uyandığında alelacele
temizlendi, sonra ödevlerinin
başına oturdu. Hepsini
yapmak için bir saati vardı.
Öğretmeni biraz fazla ödev
vermişti. Hızlı hızlı önce
matematik ödevini, sonra da
hayat bilgisi ödevini yaptı.
Türkçe ödevine zaman
kalmamıştı. Sonra hızlıca
okul kıyafetlerini giyip
okula koştu. Okula
geldiğinde hâlâ uykusu
vardı. İlk ders gözlerini
açmakta çok zorlandı
ama yine de uyumadı.
Öğle yemeği zamanı geldiğinde annesinin
çantasına koyduğu yiyeceklerden yedi,
birazını da okuldan sonrası için ayırdı.
Yaz tatili yaklaşıyordu. Sınıftaki arkadaşları
yazın neler yapacaklarını konuşmaya
başlamışlardı bile. Mehmet’e de sordular,
o çalışacağını söyledi. Arkadaşları
artık alışmışlardı, yine de her seferinde
soruyorlardı. Öğleden sonraki ilk ders
Türkçe dersiydi. Öğretmeni ödev kontrolü
yapıyordu. Mehmet biraz telaşlanmıştı. Sıra
ona geldiğinde öğretmeni “Ödevin nerede
Mehmetçiğim?” diye sordu.
“Yetiştiremedim.” diye yanıtladı.
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En çok kim satacak oyunu başlatmışlardı bir
ay önce. En çok mendili satan kimse o birinci
oluyordu. Bu kadar.

“Anlıyorum.” dedi öğretmeni, “Belki eve
biraz daha erken gidebilirsin. O zaman
ödevlerini de yapabilirsin.” Mehmet başını
salladı.

Akşam olduğunda bütün mendilleri
satmışlardı. Oğuz yine birinci olmuştu.
“Arabalara gideceksiniz oğlum.” dedi, “En
çok arabalar alıyor.” Sonra hep beraber
çikolata almaya gittiler. Küçük kırmızı
olanlardan aldılar. Kerem izin alamamıştı
babasından. Kendi çikolatalarından birer
parça koparıp ona da bir bütün çikolata
yaptılar. Sonra herkes evlerine dağıldı.
Eve gidince hemen ödevlerine başladı
Mehmet. Öğretmenine söz vermişti,
hepsini bitirecekti bu kez. Önce Türkçeyi
yaptı, matematiğe geçtiğinde uyuyakaldı.
Çok yorulmuştu, temizlenmeye bile vakti
olmamıştı.

Okul bittiği zaman koşarak dükkâna gitti.
Babasıyla beraber yemek yediler. Mendilleri
aldıktan sonra babasına “Bugün çikolata
alabilir miyim?” diye sordu. “Evet, ama
ufak olanlardan al.” dedi
babası. “Tamam.”
diye bağırdı
Mehmet
sevinçle.
Arkadaşlarıyla
sözleşmişlerdi çünkü.
Hepsi ailesinden izin alacaktı
ve eve dönerken çikolata
yiyeceklerdi. Beş arkadaş
toplandılar. Hepsinin elinde
mendiller caddenin belirli
yerlerine yerleştiler ve
başladılar çalışmaya. Mehmet
öğretmenine söz vermişti,
bu akşam eve bir saat erken
dönmek istiyordu ama bu
pek mümkün görünmüyordu.
Bir saat geç uyurum, diye
düşündü, o zaman ödevlerimi
yapabilirim.
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Çizer: Rumeysa Özuslu

Fethi Yıldırım

Ayfer
bizimki ayakkabılarını, sanki her günkü
âdetiymiş gibi, bağcıkları teker teker sökerek
çıkartmaya çalıştı. Komşumuz anlaşılan
bizimkinden daha insaflıydı ki, bizimki
ayakkabılarını çıkartmakla uğraşırken
kutumu eline alır almaz beni özgürlüğüme
kavuşturdu. Evin halıları tertemizdi, sahi
burası bir ev ise bizim yaşadığımız alana
verilen ad neydi? Aslında kızgın bir mizaca
sahip değilim, yakışıklı bir tekir kediyim ve
her ne kadar yüzüm asık görünse de, dünya
barışından yanayım; bence herkes mutlu
olsun, güzel güzel yaşayalım. Komşumuzun
beni tutuşundan ve sevişinden anladığım
kadarıyla türüme yabancı değildi. İnsanlar
bu hissi algılayamazlar, çünkü hiçbir zaman
sokakta, özgürce turlarken başka canlılar
Hafızama güvenmiyorum ve en sevmediğim tarafından beslenmediler, okşanmadılar.
renk brokoli yeşili. Ayfer, anladığım kadarıyla Genelde okşadılar.
renklerden en çok turuncuyu
Tam komşumuzun
seviyor. Ne zaman uzanıp
güvenilir kollarından
da pencereden evlerine
halıya atlayacaktım ki,
baksam, akvaryumdaki
onu gördüm. O güzel
turuncu Japon
yürüyüşü, tertemiz
balığını izliyor. Ayfer
tüyleri ve hassas patileriyle
kalpsiz biri değil, bunu
evin antresine ufak ama
biliyorum. Yine biliyorum ki aynı balığın
emin adımlarla girdi. Antrede
rengi kırmızı olsaydı, Ayfer bu denli detaylı
boy gösterişiyle birlikte,
izlemeyecekti evlerindeki ikinci güzelliği.
zihnimde Mavi Işıklar’dan
Hem o benim kalbimin güzelliği, Ayfer.
“Aşk Çiçeği” çalmaya
Her şey aynı evde yaşadığım insanların
başladı. Ben hayatımda
“yaşam alanında sosyalleşme” telaşıyla
daha önce böyle bir
başladı. Günümüzde insanlar komşularıyla
güzellikle karşılaşmamıştım.
bile selamlaşmıyordu ve bizimkiler bu
Muhteşem mamalarla
dertten fazlaca mustaripti. Bizimkiler
beslendiği belliydi. O an, tüylerinin içinde
nerelidir, yolları Ankara’ya nasıl düştü,
kaybolmak istedim. Adını sormaya
bunları bilmiyorum. Bir gün, beni taşıma
yeltendiğimde, yeni tanıştığım insan
kutuma yerleştirip ayakkabılarını bağladığı
tarafından “Ay ne tatlı miyavlıyor bu!”
gibi yan dairenin kapısını çaldı. O an olan
yanıtını aldım. Bu zarafet, bizimkinin
biteni takip edemedim; allı yeşilli kutumda,
hareket ettirerek beni dans ettirdiği o ipli
tatlılığımdan ötürü gelen tebrikleri kabul
oyuncaktan daha etkiliydi. Ete kemiğe
etmekle meşguldüm. İçeri geçtiğimizde
bürünmüştü. Ah; aşk, kediye ne yakındı.
Bugün brokoliyle geçmesi gereken sekizinci
gün. Evimizdeki insanlar yaklaşık bir aydır
vejetaryen olmaya çalışıyor ve evde pişen
bana da düşüyor. “Geçmesi gereken”
diyorum çünkü bir haftadır
yemek yiyemiyorum.
Boğazımdan hiçbir şey
geçmiyor. Bizimkiler
vejetaryen olma
yolunda emin adımlarla
ilerlerken, bana da ‘aşk’
denilen sancılı ama keyifli duyguyu
hissetmek düştü. Çoğu insanın
bile yaşarken yabancıladığı bu his karın
boşluğuma yayılırken tüylerim kabarıyor,
miyavlayışım bile değişiyor.
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geldi. Kırmızı lazer ışığının peşinden
gönülsüzce koştum, terledim. Biri beni
kucağına alıp, patilerimi kavradı: “Bakın,
kedi bateri çalıyor!”. Bu tarz şakalardan
hoşlanmadığımı artık öğrenmiş olmalılardı.

Üç saniye. O’na kendimi ispatlayabilmem
için yalnızca üç saniyem vardı. Bu kısacık
süre boyunca bana baktıktan sonra
kuyruğunun tatlı hamlesiyle beraber mama
kabına yöneldi. Yanına gitmek yerine, o an
kokusuna aşina olduğum tek nesne olan
bizimkinin ayakkabılarının yanına boylu
boyunca uzandım. Üç saniye içerisinde
bir insan hapşırabilirdi ama bu
sürenin benim için bu kadar önemli
olabileceğini nereden bilebilirdim
ki? O’na kendimi tam anlamıyla
tanıtamamış olacaktım ki
kuyruğunun tek hamlesiyle
beni dikkate almadığını ancak
bu kadar başarılı anlatabilirdi.
O gün, bana ikram edilen
muhteşem mamalardan tek
lokma dahi alamadım. Minik ve
pembe diliyle suyundan içti,
mamasından yedi ve günlük
hareket ihtiyacını karşıladıktan
sonra sıcacık yuvasına gitti.
Soğuk ve neşesiz evimize geri
dönene kadar geçen yarım
saat boyunca, onun odasına
giden yolu izledim: “seni seni aşk
çiçeği, gönlümün nazlı meleği”.

Ah, “Ayfer”. İsmi ne anlama geliyordu acaba?
Akşam yemini vermişler miydi, evleri sıcak
mıydı? Evimizdeki misafirler lazer
ışığıyla daireler çizmeye devam
ediyorlardı. Şansa bakın ki gidilecek
bir “içeri oda” da yok. Evin Ayfer’e
en yakın noktası olan dış kapının
yanına kıvrılıp, bütün gece onu
düşündüm. Horoz şekerim,
hayatımın aşkı, Ayfer’i. O,
zamansız ikram edilen ıslak
mama gibiydi. Bilirsiniz, sizinki
tatil nedeniyle memleketine
gider ve birine emanet edilirsiniz.
Tatil o kadar sancılı geçer
ki, bir an evvel bitmesi için
gün sayarsınız; hiçbir şeyi
tırmıklamanıza izin verilmez.
Tatil biter ve kocaman kâsenin
içinde sunulan ıslak mamaya
kavuşursunuz. Ayfer’i görmek,
yılların açlığından sonra o
mamaya kavuşmak gibiydi. O
an tam da bembeyaz tüylerinin
içinde çılgınca dans ettiğimi
düşünerek tatlı bir uykuya
dalacaktım ki, bizimkinin arkadaşı
beni yine kollarının arasında kıstırdı ve
çalan şarkı eşliğinde patilerimi yönlendirerek
kahkahalar attı: “Kedi bateri çalıyor, bak bak,
şimdi bak!”. Nesi komik bunun? İnsanlar, ne
tuhaf.

Kediniz ne güzelmiş, biraz
nazlı sanırım?
Kızımız Ayfer biraz
asabidir ama tanıdıkça ısınır
misafirlerimize. Hehe.
-

mmiiuuuvv…

Ne güzel miyavlıyor bu böyle, Ayfer’le
birbirlerini pek sevmediler ama.

Ertesi sabah, ilk işim Ayferlerin evine
miiiiiağğğuuuuv!
bakan pencereye uzanmak oldu. Yaklaşık
Evini özlemiş oğlumuz, belli (Gürültülü yedi saattir bir şey yememiştim ama
aç değildim. Zaten hissetsem dahi tek
insan gülüşmesi). Tekrar görüşmek üzere,
alternatifim brokoli idi. Bizimki vejetaryenlik
her zaman bekleriz (Samimi fakat mecburi
ile her gün brokoli yemek arasındaki ince
insan vedalaşması).
çizginin bilincinde değildi henüz. Karnımda,
O gece uyuyamadım. Bizimkinin arkadaşları oradan oraya uçuşan kırmızı kelebeklerin
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istilası vardı. Her yer, her şey, herkes bana
Ayfer’den bahsediyordu. Patilerime bütün
gece gürültülü bir şarkıya bateri çalarak
eşlik etmenin yorgunluğu hâkimdi, ama bu
umurumda bile değildi. Ayfer, akvaryumun
içindeki turuncu Japon balığını izliyordu. O
balığı yemeyi bir saniye olsun düşünmediğine
emindim, Ayfer balığın rengine vurulmuş
olmalıydı. Kendi içinde devinen, gürültü
turuncuya. Onun bakışlarındaki
kararlılıktan ziyade; kendisine duyulan
hayranlıktan sıkılmışlığına, sergilenen ilgiye
doymuşluğuna hayran olmuştum. Aynı evde
yaşadığı insanlar tarafından şımartılmış, hak
ettiği saygıyı gören, asil bir kediydi Ayfer.
Ama onun gözü bunların hiçbirinde değildi,
olmamalıydı. O’na her şeyi vermişlerdi, sevgi
haricinde. Ayfer de gerçek sevginin peşine
düşmüş bir kediydi, şüphesiz. O’na, bildiği
kedilerden olmadığımı ispatlamalıydım.
O’nun bembeyaz tüylerine, narin patilerine
değil, iç güzelliğine vuruld… Hayır, hayır,
kendimle çelişmeye başlamıştım! Rekabet
keyifli ancak yalan söylemeyi beraberinde
getiren bir oyundu ve yalan söylemek bana
göre değildi. Aslında Ayfer, şu dürüstlüğüme
tanıklık etmiş olsa dahi bana bir şans
verebilirdi. Hatta az evvel o güzelim vazoyu
devirişinin altında bile, derin bir sevgisizlik
yatıyor olmalıydı. Devirmeye doymuyordu,
yıkılmalıydı, kırılmalıydı her şey. Kural
tanımaz sevdalım evlerindeki insan
tarafından azarlanırken, benim yüreğim
parçalanıyordu. Yaşamak direnmekti,
Ayfer direniyordu. Hiç vakit kaybetmeden
sağımdaki kahve bardağını patimin tersiyle
yere indirdim. Yediğim azar akıllara zarardı
ama Ayfer de ben de kolay lokma değildik,
bunu er ya da geç öğreneceklerdi.
“Bembeyaz tüylerin ve soğuk yalnızlığı /
gözlerinin”, “vazolar kırılıyordu, kırıklar
kırıklar/ her yerdeler, içinden/ dökülen”,
“sen yalnızca vazoyu devirmedin beni
de/devirdin, kuyruğun/yalnız, evin/
ışıksız”. Olmuyor, olmuyordu. Hiçbir söz,

hislerimi tam anlamıyla, tüm yalınlığıyla
aktaramıyordu! Kırmızı noktanın peşinden
koşmak, fonda çalan şarkı esnasında bateri
çalmak haricindeki kabiliyetlerim bizimki
ve arkadaşları tarafından hiçbir zaman
fark edilmemişti; zaten hâlihazırda ortaya
koyabildiğim başarılı bir çalışmadan da
söz edemezdik. Tek değişiklik, bizimkinin
kız arkadaşı tarafından fark edilmişti:
Kadınlar, anlıyorlardı. Günlerdir sorular
soruyordum ama söylediklerim sıradan
bir miyavlamanın ötesine geçemiyordu.
“Ayferlere gitsek ne kaybederiz ki? Bakın,
Haziran yaklaşıyor. Hepiniz, adını bile
bilmediğim memleketlerinize gideceksiniz.
Benim mutluluğum, benim yolum Ayfer’in
tüylerinden geçiyor. Bana, onunla ilgilenen,
ona bakan insan bakabilir. Hem bu konuda
tecrübeli birine benziyor, önceki tatillerde
olduğu gibi bir odaya tıkılıp kalmak
istemiyorum. Ayfer’le mutlu olabilirim.
Gitsek mi, konuşsak mı?”
-

Miyaa… mii…. miyauu?

Yanıtsız, yanıtsızdı. Onunla aynı kaptan
mama yeme ihtimalini geçtim, karşı pencere
haricinde onu görmenin başka bir yolu bile
yoktu. Bugün brokoliyle geçmesi gereken
sekizinci gün ve en sevmediğim renk
hala brokoli yeşili. Ayfer tüm güzelliği ve
günde iki öğün mamanın verdiği enerjiyle
evdeki eşyaları yakıp yıkıyor, bense bu
minik pencereden onu izlemeye devam
ediyorum. Sonrası kırmızı lazer ışığı, sırdan
miyavlamalar ve türevlerine sığdırdığım
umutlarım, arayışlarım ve bir çeşit takıntıya
dönüşmeye başladığını hissettiğim sevgim.
Günler önce devirdiğim kahve bardağına
baktıkça geçen günleri, onu gördüğüm ilk
günü, yenilgiye yüz tutmuş umutlarımı
hatırlasam da, haziran ayının, yani insanların
memleket mevsiminin başlaması beni
umutlandırmıyor değildi. Bizimkinin katlayıp
valize yerleştirdiği kıyafetler yüreğime su
serpiyordu. Tatil süresince Ayfer’in yanında
kalabilmek, onun bembeyaz tüylerini
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her gün görebilecek olmanın ihtimali,
gerçekleşmesi ufak bir ihtimal olsa da beni
heyecanlandırmaya yetiyordu. İnanın,
‘miyav’lara isimleri sığdırabilseydim eğer,
bu sancıyı yaşamayı bırakın, şu an Ayfer’in,
Ayfer’imin yanında olmam işten bile değildi;
‘miyav’ları güzel tonluyorum, sesim güzeldir
şimdi, yalan yok.
Her ne kadar hayatın getirileri yaşamımızı
zorlaştırsa da, Ayfer’le yaşayacağımız keyifli
ve upuzun günleri geciktirse de; Ayfer de,
ben de o kadar kolay kediler olmadığımızın
farkındaydık. Bir süre evvel yere fırlattığım
için azar işittiğim tabağın sesi beni
doğruluyor ve kedi telaşıyla Haziran’ın
gelişini bekliyordum.
Bugün, kaşarlı karnabahar kızartmasının
üçüncü günü; bizimkine ve kız arkadaşına
tuhaf bir heyecan hâkim. Ayfer pencerede
gözükmüyor, hâlbuki gördüğüm kadarıyla,
kırılıp dökülmesi gereken daha onlarca eşya
var. Kitaplar, kirli çamaşır ve bulaşıklar,
devirmem için masanın üzerinde
hazırda bekletilen şişeler her
zamanki gibi evi süslüyor.
Minik ve nüktedan bir
“miyav?” ile olan biteni
sorguluyorum. Karnımdan
kavrayan el, beni nazikçe
bilgisayar masasına bırakıyor
ve ekrandaki ilan gözüme
takılıyor:

yüzündeki heyecan beni mutlu etse de,
biraz düşünmek ve patilerimi yalamak için
zamana ihtiyacım olduğunu hissediyorum.
Bizimki yanıma eğilip, patilerimi insana
has hareketlerle ritim eşliğinde sallıyor ve
ekliyor:
“Sen bizimle tatile mi geliyorsun şimdi?
Güzel oğlum benim, pamuk patili oğlum!
Ha, ha? Isırma elimi, ısırma. Aferin sanaa”.
Heyecansız ve sıradan bir ‘miyav’la
yanıtlıyorum.
Çıkacağımız yollar, kat edeceğimiz mesafeler
beni heyecanlandırmıyor. Planı bozmak
gibi bir seçeneğim olmadığı için mutfağa,
Ayfer’le vedalaşmaya gidiyorum. Pencereye
uzandığımda Ayfer’i yine göremiyorum.
İnsanlar, mutsuz filmlerin son sahnelerinin
yalnızca kendileri için var olduğunu
düşünseler de; böyle olmadığını yaşayarak
öğreniyorum. Günlerdir Ayfer’i görebilmek
için karşısına dikildiğim pencerenin önünde,
karşıma çıkacak yolların hayalini kurmaya
başlıyorum:
“Yollar, yollar, asfalt kader.”

“Kedim, kız arkadaşım
ve ben Foça’ya gidiyoruz.
Yol masraflarını bölüşmeye
hazırız”.
Olayın şokunu atlatabilmek için su
kabıma doğru ilerliyorum. Günlerdir
hapsolduğum pencereye bakıyorum,
Ayfer’i yine göremiyorum. Yolları
düşünüyorum, şu güne kadar hiç
çıkmadığım yolları. Minik adımlarla
mutfaktan odaya geçiyorum. Bizimkilerin
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Çizer: Zeynep Arpaözü

Sima Özkan

Arkadaşım Dünya
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Çizer: Sevtap Sarıca

Büşra Bozdemir

Orada Bir Karpuz Var Uzakta
Hey! Yaz günlerinin gelip
kapınızı çaldığını nereden
anlarsınız? Ben evimizin
her penceresinin açık
olmasından, mahallemizdeki
arkadaşların oyun oynama
seslerinin o pencerelerden
taşmasından, gönlümce
dondurma yeme
zamanının gelmesinden,
güneşin çok daha geç
‘görüşürüz’ demesinden,
omzumun soyulması
ve deniz kokusundan
tanırım. Cevaplarınızı
duyamıyorum ama siz yine
de söyleyin. Aslında bir fısıltı
duyuyorum, yazın hoş geldiğine
dair bir işaretten bahsediyor biriniz. Acaba
hanginiz? Diyor ki, çıplak ayaklarımızın
altına yapışan karpuz çekirdeğinden. Her
ne yana gitsek yapışan bu çekirdekler
hep beni gıdıklar. Fısıltı devam ediyor, o
çekirdeklerin öyküsünden bilirmiş yazın
geldiğini. Şaşırıyorum, mutlu karpuzların,
karpuz kokulu masallarını duymuştum ama
çekirdeklerinden bahseden hiç olmamıştı.
“Öyküsü hiç anlatılmadı diye yok mu
sandınız karpuz çekirdeklerini? Bal gibi de
varlar!” diyor ses. Şaşkınlığımı bir ceket gibi
soyamasam da, “Vardırlar tabi, ama ben
hiç tanışmadım. Bana da bahsetsene biraz.
Ben de düşüneyim karpuz yerken onları.”
Fısıltı büyüyor bir anda, hanginizin hala
bilmiyorum ama artık daha yakından ve
büyük geliyor sesi. Bir rengi olsa turuncu
olurdu sanırım. Turuncu ses anlattıkça
önümdeki kâğıdın üzerine dökülmeye
başlıyor öykü. Nasıl da turuncu ve güzel bir
yazısı var bu sesin. Hanginizin bilmem.

Yazdıkça yazıyor, ben araya girdikçe “Sabırlı
ol.” diye kızıyor, okutmuyor bana öyküyü.
Al işte. Olanlar oldu. “Ne oldu?” diye
sorduğunuzu duyuyorum. Yaramaz kedim
Hilmi, ne buluyorsa bu kâğıtlarda, alıp
götürüyor kâğıdı. Evde bir kovalamacadır
gidiyor. Arkadaşlarımla olunca keyifliydi
ama şimdi üzerinde turuncu hayali yazıların
olduğu kâğıdı alıp kaçan bir kediyi, Hilmi’yi
kovalamak hiç de keyifli değil, bir bilseniz.
Gel buraya aksi kedi! Kovalamacamızın bir
ritmi bile var. Hiç hızlı bir şarkı dinlediniz
mi? Davullar, gitarlar… Hipodrom gibi.
Tom ve Jerry’deki gibi. Kim Tom burada
şimdi? Ben mi? Sonunda pes ediyor, oyunu
bitince bir kenara atıyor kâğıdımı. Ben de
nefes nefese alıyorum kâğıdı yerden, her
tarafını dağıttığım eve kızgın bir bakış
atarak bir yandan. Aman Allahım! Bu
kedi beni mahvediyor. Elimde, minik kedi
dişleriyle çoğu çiğnenmiş bir kâğıt duruyor.
Benim güzel, turuncu yazılı, karpuz kokulu
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kâğıdım. Karpuz çekirdeği ailesinin sizin
tarafından yazılmış güzel öyküsü. Şimdi
nasıl öğreneceğim devamını? Ah Hilmi
ah! Geçenlerde de dedemin bulmacasını
yemişti. Resimdeki ünlüyü bulamamıştık,
ısırmış bizimki. Anneme danışayım, kesin
bir bildiği vardır. Uzaktan turuncu hayali
yazıları okuma uzmanına benziyor. Belki
bunun okulunu okumuştur. Çok kitap okur
o. Bir hışımla, yazın geldiğini balkonda
oturabilmesinden anlayan anneme
koşuyorum. Bir, elimdeki yarısı çiğnenmiş
kâğıda bakıyor, bir de inip kalkan göğüs
kafesime. Meşhur kahkahasını patlatıyor.
“Hani nerede yazılar? Ben göremedim.” diyor
şaşırarak ve anlamayarak. “Yahu işte orada
ya annecim. Turuncu hani, karpuz çekirdeği
ailesinin öyküsü?” Yüzüme beni ilk defa
görmüş gibi bakıyor. “Sen biraz uyusan mı,
kaç defa dedim sana güneşte o kadar durma
diye…” diyor. Elimi alnıma koyuyorum, elim
bir ateş ölçermişçesine. Anneme bakıyorum,
beni kandırmadığı belli. Sonra içeri gidip
yüzümü yıkıyorum. Döndüğümde masaya
bıraktığım kâğıdın buruşukluğunun gittiğini

ve yeni yazıların eklendiğini görüyorum.
“Bu turunculuğu yalnızca çocuklar okur.
Büyükler göremez ki… Hem üzülme sana
yardım edenler olacak.” Odamın açık
penceresinden kaçıp ıslak yüzümü yalayan
rüzgâr, rüyada olmadığımı söylüyor
bana. “Oley be!” diye bağırıyorum farkına
varmadan ve içeride hiçbir şey olmamış
gibi uyuyan Hilmi’yi de kedi uykularından
uyandırarak. “Bunu anlatacağım çocuklar
var, tanımadığım arkadaşlarım var. Ben bu
turuncu öyküyü okuyamadım, onlar belki
bir beyaz kâğıt alırlar. Bir de turuncu kalem.
Yazar da yazarlar bu öyküyü. Ben de yalnızca
karpuzların çekirdeklerinde yaşayan bu
ailenin karpuz kokulu öyküsünü onlardan
okurum. Hatta belki bir gün karpuz yerken
denk gelir, selamlaşırım. Ayaklarımın
altına yapışan karpuz çekirdeklerini bir
toprağa koyar, onların birken beş, beşken
on olmasını izlerim. Tanımadığım aileler var,
orada uzakta hem de yakınımda yaşayan.
Gitmesem de görmesem de.”
Benim için turuncu yazılar yazar mısın?
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Çizer: Pınar Zengin

Samet Karadeniz

Bir Beyaz Rüya
Tanıdık bir ses…
Çıngır çıngır…
Çıngır da çıngır…
Tasmamın çıkardığı bu ses “parka
gidilecek” diyor. Yaşasın! Yarı uykulu bir
şekilde uzandığım yastığımdan kalkıp
evin içinde koşuşturmaya başlıyorum.
Dilim dışarıda, nefes alışım hızlanıyor. Zıpır
zıpır zıplıyorum. Heyecandan kendimi kontrol
edemiyorum. Evdekiler bu coşkulu halime
anlam veremiyor. “Her gün aynı sokakları
yürüyüp aynı parkta oturuyoruz, niye bu kadar
heyecanlanıyor acaba?” diyorlar. Hiç olur mu
sayın ev halkı! Gezdiğimiz sokak, oturduğumuz
park her gün aynı mı? Hiç de değil, her an
değişiyor. Bilmiyorsunuz ki, ben her gün
yeni bir sokağa çıkıyorum, her gün yepyeni
şeyleri merak ediyorum dışarı çıkarken. Kim
bilir neler göreceğim, kimlerle karşılaşacağım…
Bunların hepsi benim hayatımın soru işaretleri!
Okul bahçesinde çocuklar top oynuyor mu?
Parktaki pembe çiçekler açtı mı mesela? Acaba
komşunun köpeği de parkta mıdır? Çeşit çeşit,
boy boy, renk renk soru işaretleri var benim
kafamın içinde. Bir bilseniz…

Sevda için yazdığım bir şiirimi sunayım.
“Patilerim neden böyle
Gözlerim neden güleç
Sevda’dandır”

Kendimi tanıtmayı unuttum. Benim adım
Fındık. Şair Fındık da diyebilirsiniz. Kuçu derler,
köpek derler, zaman zaman köpecik derler.
Onlardan biriyim işte. Adımın neden Fındık
olduğuna gelince, tüylerimin rengi yüzünden.
Siz hiç bir fındık kabuğuna dikkatlice baktınız
mı? Fındık kabuklarının üstünde, kahverengi
tonları iç içe geçer, dans eder. Eğer tüylerimi
ve benim neye benzediğimi merak ederseniz,
aklınızda olsun, hemen elinize bir fındık alın.
Görebileceğiniz bütün renkler benim tüylerimde
de var. Evde yaşıyorum. Benden uzun iki
arkadaşım var bu evde. Onlar bana mama
veriyorlar, ben de onlara şiirler yazıyorum. Böyle
bir anlaşma yaptık seneler önce. Şu an benim
tasmamın ucundan tutan arkadaşımın adı da
Sevda. Sevda, merhaba der misin arkadaşlara!
Şairliğime pek inanmadınız galiba. O halde size

Burnumda bahar rüzgârı, alnımda öğle sıcağı.
Her adımımda tırnaklarım yere değiyor. Tıkı tıkı
tık tıkı… Merhaba poğaçacı, merhaba bakkal,
merhaba manav… Hepinize havhav! Bugün
nasılsınız? Tıkı tıkı tık tıkı… Biz de arkadaşımla
parka gidiyoruz. Görüşürüz. Parkta başka
köpekler de var mıymış? Biliyor musunuz? Tıkı
tıkı tık tıkı… Merhaba Sancho! Bugün tüylerin
ne kadar da güzel! Şu taraftaki kaldırım taşları
hep çatlamış. Aman dikkat et!
Parka vardığımızda ilk göz göze geldiğim kişi,
minicik bir insan. Elleri, boşlukta bir şeyler
arıyor gibi. Bebek arabasında şaşkın şaşkın
etrafına bakarken beni görüyor, kocaman
gülüyor. Elini uzatıyor. Ben de ona bir gülücük
atıyorum. Babasının yardımıyla kulağıma
dokunuyor. Artık tanışıyoruz. Değdi bana
bir kere. Merhaba ufak çocuk! Bir gün ismini
söyleyebilecek yaşa gelince söyle, olur mu?
Unutmam. Hem sana şu an yazdığım şiiri de
okurum o gün. Kısacık bir şiir.
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“Boşlukta aradığın
Fındık mıdır kestane mi
Hele bir dokun
Bileceksin”
Bu arada, az evvel fındık demişken söylemeyi
unuttum. Bir gün tüylerimi okşamak isterseniz
yine bir fındık kabuğu alın elinize, ama bu sefer
dışına değil iç tarafına parmağınızı değdirin.
Tüylerime dokunmak, işte tam da öyle bir his.
Sımsıcak ve incecik.
Oyunlar, yatıp yuvarlanmalar, köpekler,
insanlar, gülücükler, toprak kokusu, yorulmalar,
dinlenmeler, güneşlenmeler, çiçekler, yeşiller,
maviler, renkler, daha parlak renkler… Tüm
bunlar olurken, ağaçların gölgeleri büyüdükçe
büyüyor. Her bir an, her bir ayrıntı bir parça
daha sevinç katıyor günüme.
İşte benim için bir öğle
gezintisinin anlamı.
Elbette bu gezinin bir
de sonu var. Artık eve
dönme vakti. Hem karnım
da yavaştan acıkmaya
başlıyor. Sevda, eşyalarını
toplayıp, tasmamı
takıyor. Derken, bir beyazlık
görüyorum parkın diğer ucunda. O da nesi?
Bembeyaz, küçücük bir şey… Uzun uzun
kulakları, küçücük ağzı, titrek burnu, uzun
dişleri, zeytin gözleri… “Anne, bak tavşan!”
diyor parktaki çocuklardan biri. Tavşan mı?
Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. O
ne güzellik öyle! Derken, bir zıplayışta otların
arasına girip kayboluyor. Ne yapacağım şimdi?
Bir süre hareket bile edemiyorum. Gözlerim az
evvel tavşanın bulunduğu noktada asılı kalıyor.
Sonra, boynumdaki tasmayı unutup heyecanla
koşmak istiyorum yanına. Gidemiyorum. Sevda,
kalk yerinden, beni oraya götür, çabuk! Çabuk!
“Bir şey yok ki orada!” diyor Sevda. Ama yine de
gidiyoruz. Onu bulmam lazım. Otların çalıların
içine, parkın her tarafına bakıyorum, her yanını
kokluyorum. Yok. Kaybolmuş. Bir kez daha
görebilseydim keşke. Daha tam olarak neye

benzediğini bile anlayamamıştım. Öyle şirindi
ki! Nereye gittin tavşan? Yine aynı ses: “Fındık,
bir şey yok orada, hadi dönelim!” Dönemeyiz.
Seni biraz daha sürüklemek durumundayım.
Özür dilerim. Son kez şu pembe çiçeklerin oraya
baksak olur mu? Bakıyoruz. Üzgünüm, hiçbir
yerde bulamıyorum. Dönüyoruz. Tıkı tıkı tık
tıkı…
***
Kar beyaz tüyleri vardı, küçücük, titrek bir
hayvandı. Sürekli bir şeyleri kokluyor, her
kokladığına bir kez daha şaşırıyor gibiydi.
Acaba tekrar görebilecek miyim onu? Görünce
konuşabilecek miyim? Dilimi biliyor mu? Bana
cevap verir mi? İsmi ne? O da benim gibi kısa
şiirlerden hoşlanır mı?... Günlerim, gecelerim,
haftalarım onu düşünmekle geçiyor. Artık
ne zaman parka gitsem, önce
onu gördüğüm yere bir bakış
atıyorum ister istemez. Her
ağacın arkasına, belki o çıkar
diye bakıyorum. Sahi, bir
ağacın arkasından karşıma
çıkar mıydı bir gün?
“Bir beyaz rüyaya uyanmışım
İçimde bir pencere
Açık kalmış”
Her gece rüyamda, uzaklarda bir yerde
görüyorum onu. Uzun kulaklı, titrek burunlu.
Bir gün onu tekrar göreceğime ve yanına
gideceğime inanıyorum ama. Hayata böyle
güzel, böyle kar beyaz ümitlerle bakmak,
bana iyi geliyor. Zaman zaman da kendime
soruyorum, acaba hayal miydi? Beş saniyeliğine
gördüm onu hepi topu. Nasıl da silindi gözümün
önünden? Masallarda derler ya, “Bir varmış, bir
yokmuş…” Hayal gibi, masal gibi bir şeydi belki.
Yoktu da, var gördüm. Kim bilir?
Yine de sizden de bir şey rica edeceğim.
Aklınızda olsun, günün birinde bembeyaz bir
tavşan görürseniz, ona söyler misiniz? “Şair bir
köpek tanıyorum. Adı Fındık. Seni arıyor.” der
misiniz?
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Çizer: Kemal Yılmaz

Deniz Karakaş

Asır’ın Oyunu
Gözleri kapkara, teni bembeyazmış. Onun adı
Asır; ismi soğuk, kalbi sıcacıkmış. Kendisiyle
başbaşa kaldıkça, hep içine kapanırmış. Ama
öyle sandığınız gibi değil, kendi içinde başka
başka dünyalara açılırmış.
Dışarıdan bakınca, hayatı adeta muazzammış.
Istediği her şey alınır, yepyeni oyunlar daha
raflara dizilmeden onun odasını boylarmış.
Daha doğru dürüst sokaklarda dolaşıp,
oynayamamış. Okula bile ailesi
götürür, akşam da onlar
alırmış. Neyse ki bu sene,
bir sınıf daha büyüyünce,
ailesini okuldan yalnız
dönmeye ikna etmiş.
Zira okulu da hemen
evin yukarısındaymış.

Masal bu ya, kendini bir anda oyunun içinde
buluvermiş. Yapraktan, topraktan ev yapmışlar
hep beraber. Baca niyetine taş, kapı için gazoz
kapağı bulmuşlar. Asır oyun arkadaşlarına
“Bahçesini de yapalım.” demiş. Içinde tavşanlar,
köpekler olsun istemiş. Içlerinden biri Asır’a
dönmüş ve “Bekle bekle! O dediğini en güzel
bizim Çitlembik yapar. Bahçeden de inşaattan
da en iyi o anlar.” demiş.

O sırada arka bahçeden bir ses
gelmiş. “İşte Çitlembik de
geldi. Şimdi anlat ona
ne istediğini.” diyerek
tanıştırmış Yaman,
Asır ile Çitlembik’i.
Tahmin etmişsinizdir
herhalde, Çitlembik
lakabını koca gövdeli,
Asır okuldan çıktığı
sımsıkı dallı, lezzetli
bir gün yavaş yavaş
yemişli güzel bir
eve doğru yürürken,
ağaçtan almış.
birden o kara gözleri
Yemyeşil gözlerine
aydınlanmış. “Hep
dökülen altın sarısı
aynı yoldan gidiyorum,
saçları varmış.
neden arka sokaklarda
Tıpkı masallardan
gezmiyorum?” diye
çıkmış bir prensesi
düşünmüş. Sağında gördüğü ilk sapaktan,
andırırmış. Asır’ın bu zamana kadar tanıdığı
kendini yokuş aşağı salıvermiş.
tüm kız arkadaşlarından farklıymış. Incecik
kollarına bakılırsa, görenler rüzgar, Çitlembik’i
Birden önünde koca bir çöp arabası belirmiş.
uçurur sanarmış. Oysa Çitlembik kuvvetli ve
Asır gözlerini dikmiş izlerken, bir yandan da
becerikli bir kızmış. Herkes öyle kaynaşmış
oldukça şaşırmış. Konteynıra doğru hızla
ki Asır da hemen dahil etmiş kendini. Hiç
zıplayan adamlar, zihninde kahramanlaşıvermiş. şaşırmamış gibi yaparak, kandırmış diğerlerini.
Korkusuzca yere atlayıp, koca koca tenekeleri
bir çırpıda kaldırıyorlarmış. Sanki hayatında ilk
Toprak evlerinin bahçesi için, yerlerden incecik
kez görmüş gibi, usulca izlemiş hepsini.
dalları toplamışlar. Çitleri dizerken artık içinde
tutamamış Asır; “Bu kadar gerçeğe yakın bir
Tıpkı sahilde gezercesine, yürümüş çevreye
bahçe nasıl yapılır?” Yaman karışmış söze
gözünü dike dike. Küçücük evlerin olduğu bir
hemencecik, hepimizden daha çok sever bu
sokağın başına gelmiş. Tek katlı bu binalardan
oyunları Çitlembik. Köylerinde çalışırken babası
daha önce hiç görmemiş. Çocuklar yalın
inşaatlarda, Çitlembik taşırmış ona taşları
ayak, bütün oyuncaklarını kaldırıma sermiş.
torbayla. Çok olmamış daha buraya geleli.
Oysa Asır, her gün ancak tabletiyle oyun
Geldiği gibi de öğretmiş herkese bildiklerini.
oynayabilirmiş.
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Kim bilir kaç saat geçmiş, toprak evin inşası
biteli. Asır yeni arkadaşlarıyla pek mutlu belli
ki. Lakin güneş, geri geri gitmeye başlamış bile.
Tabi Asır da dönmeliymiş evine. Bir güzel sarılıp,
ayrılmışlar. Kaldırım taşları, taşlara meydan
okuyan çiçekler, çiçeklerin arasındaki sümüklü
böcekler… Artık hepsi Asır’ın gözünde, yeni
kuracakları oyunlar için birer parçaymış.
Az ileride yaşlı bir adam varmış. Biriyle
konuştuğu belli de, Asır yanında kimseyi
bulamamış. Meraktan çatlayacakmış. Yine
içinde tutamamış, “Amca sen konuşuyorsun da
kimse yok ki yanında!” diye bir avazda bağırmış.
Adamcağız gülümseyerek, parmağını uzatmış;
“Şurada duran ağacı görmüyor musun evladım?
İşte o benim en yakın arkadaşım.” demiş.
“Nasıl yani? Sen deminden beri, ağaca mı
anlatıyordun gittiğin yerleri?”
“Tabii ya, anlatacak kimim var başka. Baksana
sen şu değneğimin güzelliğine. O yokken,
yaşadım bir sürü badire. Gördüğün bu ağaç
sayesinde, başladım tekrar yürümeye. O verdi
gövdesinden bir parça bana. Değneğimle
beraber, ben de yeniden kalktım ayağa.”
Yaşlı adam yaşadıklarını bir bir anlatmış Asır’a.
Tek tek bıkmadan cevap vermiş sorularına.

Asır onu ellerinden öpüp vedalaşmış. Tam yola
koyulmuşken, koşmuş gelmiş ağacın yanına.
Kollarını dolamış etrafına, teşekkür etmiş
yaptıklarına.
Eve vardığında, çekilmiş odasına. Birkaç saatte
neler yaşamış öyle? Çöplerin yolculuğuyla
başlamış macerası aslında. Kahraman çöpçüler
nasıl da asılmıştı giden arabaya? Ya Çitlembik’e
ne demeli? Beş dakikada örmüş bütün çitleri.
Daha okula gitmezken başlamış babasıyla işe.
Yaşlı adamın anlattıklarıysa, Asır’ın kulağına
olmuş küpe.
Sanki anlamı değişmiş her şeyin bir günde.
Gözlerinin içi gülmüş düşündükçe. Paylaşmış
olanları ailesiyle. Artık mecbur değilmiş tabletin
başında saatler geçirmeye. Ne zaman istese
gitmiş, hikayesinin başladığı yere.
Şimdiyse çöpü atarken özenli, tüm
arkadaşlarına karşı daha anlayışlı ve ağaçlara
karşı oldukça dikkatliymiş. Bugüne dek merak
bile etmediği bir şeyi daha öğrenmiş. İsminin
anlamı, çınar kadar kudretli, zaman kadar
asilmiş. Asırlardır süregelen ayrımları, sadece
birkaç saatte bitirmiş. Kalbini sevgiye açan
herkes, Asır kadar şanslı olabilirmiş.

27

Çizer: Defne Kıran

Betül Kanbolat

Falan Filan Tekerleme
Merhaba sevgili çocuklar. 7’den 70’e Dergisi aracılığıyla sizlerle
buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. 2013 yılından bu yana çocuk
kitapları yazıyorum. Üç oğlum var. Onlarla birlikte okuduğum resimli
çocuk kitaplarının içeriklerine ilişkin duygu ve düşüncelerimi bir ulusal
gazetede okurlarla paylaşıyorum. Yayımlanmış kitaplarımın adları Kel
Tilki, Yüzen Kelebek, Sinirli Karga, Rada ve Şakacı Şövalye, Rada ve Kedili
Kral, Dugong Dugo’yu Kim Üzdü? Aranızda kitaplarımla tanışmış olan
arkadaşlarım olabilir. Dilerim yeni kitaplar yazarak renkli dünyalarınızın
parçası olmaya devam ederim. Derginin bu ayki temasının farklılıklar
olduğunu öğrendim. Yazdığım bir tekerlemeyi sizlerle paylaşmak
istiyorum. Tekerlemenin nesi farklı diye düşünebilirsiniz. Tekerlemedeki
sözcüklerin tamamının F harfi ile başladığını söylesem, ilginizi çeker mi?
Tekerlemenin başlığı Falan Filan. Falan ile filan dilimizde aynı anlama
geliyor. Cümlede nesnenin sonuna eklediğimizde ‘ve benzerleri’ anlamını
taşıyor. Falan ile filan sözcükleri yan yana kullanıldığında sözlük karşılığı
‘önem verilmeyen kimse’ oluyor. İlginç değil mi? Bu ifadeyi yaşam
pratiğinde yalnızca kişiler için değil, olay ve nesneler için de kullanıyoruz.
Aynı zamanda uzun, karmaşık cümleler kurmaya üşendiğimiz
zamanlarda ‘falan filan’ diyerek konuştuğumuz konuyu kestirip atabilme
rahatlığı da sağlıyor. Falan Filan başlığını kullandığım için tekerlemeleri
önemsemediğimi sanmayın aksine onları eğlenceli buluyorum ve
okudukça bizlere konuşma esnekliği kazandırdıklarına inanıyorum. Yine
de ‘amaaaan tekerlemeymiş, esneklikmiş falan filan’ diye düşünenler
olabilir. Ne de olsa düşüncelerimizi söylemekte özgürüz :) Tekerlemenin
başlığı olası bu gibi yorumlara karşı muzip bir göz kırpış da sayılabilir.
Tekerlemeyi yazmak benim için oyun oynamak gibiydi. Oynarken
çocuklarımı da oyuna dahil ettim. Bazı sözcükleri onlar buldular. Biz
eğlendik, dilerim okurken sizler de eğlenirsiniz? Alfabemizdeki tüm
harfler ile (Ğ hariç) bu oyunu sürdürmeye karar verdim. Ö harfine gelmiş
durumdayım. Anlayacağınız tekerleme yazma oyunu devam ediyor…
Tekerlemenin yazarı olduğum ve yazarken tekrar tekrar okuduğum
için tekerlemeyi oldukça hızlı okuyabiliyorum. Sizler de okurken süre
tutarak okuma hızınızı ölçebilir, kendinizle ya da arkadaşlarınızla tatlı
bir rekabete girişebilirsiniz. Tekerlemenin içinde anlamanı bilmediğiniz
sözcükler olabilir. Tekerlemenin sonuna doğru bu sözcüklerin sayısı
artabilir. Birkaçının anlamını burada paylaşacağım. Diğerlerini de
sizin merakınıza ve araştırma isteğinize bırakacağım. Tekrar görüşmek
dileğiyle…Tekerleyerek, neşeyle kalın…

Fistan: 1- Tek parça kadın giysisi
2-Bazı kültürlerde erkeklerin giydiği kısa pilili etek
Füzen: 1-Kömür kalemi 2-Kömür kalemiyle yapılmış resim
Fesat: 1-Ara bozuculuk 2-Hile
Fitne fücur: Karışıklık çıkaran kimse
Feyzalmak: 1- Etkilenmek 2- Ders almak, olgunlaşmak
Fırka:1- İnsan topluluğu 2- Parti
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Falan Filan
Faytoncu fare Fikri
Fındık fıstık fuarında
Fistanı fiyonklu Ferit’le
Faslı file fısıldadı
Faslı fil feryat figan
Filmde fonda figüran
Fevkalade fıkırdadı
Frigya’da füsunlu fulya
Füzen ferman fırıncıda
Fırınında Fin fasulyesi
Fokur fokur fokurdadı
Ferdi’nin fosforlu fesi
Fevri finonun filesi
Filonun fişekliği
Füzeyle fezaya fırladı
Foş foş foşurdadın
Fış fış fışırdadım
Fos fos fosurdarsan
Fıs fıs fısırdarım
Fesat feci, fitne fücur
Feyzaldık felek fecir
Fıkracıların fırkası
Fırkacıların fıkrası
Filan falandı
Falan da filan
Farklıydı ‘falan filan’

Hazal Çağla Gültekin

Arkadaşlar!
Hadi gelin sizinle dünyanın en derin yerine gidelim. Bahsettiğim yer Büyük
Okyanusta! Tam 10.994 metre. Okyanusun en derin yerinde, karanlıklar içinde
aslında çok renkli sakinleri olan bir dünya varmış. Rengarenk, upuzun kollarıyla
denizanaları oradan oaraya süzülürmüş. Ahtapotlar gökkuşağının tüm renklerine
sahipmiş. Buradaki balıklar asla tek renk olmazmış. Pembe, mavi ya da sarı, turuncu
aklınıza gelebilecek her renk balık birlikte yaşarmış. Fakat bu renkli yerde hiçbir
renge sahip olmayan, şeffaf bir yavru balık varmış. İsmi Dumbo’ymuş. Dumbo evden
çıkmaktan nefret eder sırf onlardan farklı diye dalga geçen arkadaşları yüzünden
okula gitmek istemezmiş. Annesi ve babası bu konuda ne kadar dil dökerlerse
döksünler onu ikna edemiyorlarmış. Günlerden bir gün, Dumbo tek başına yüzerken
okyanustan bir uğultu duymuş. Kısa sürede heryer su kabarcıkları ile dolmuş, önünü
göremiyormuş. Sadece etraftakilerin “İmdat!” diye bağırmaları duyuluyormuş.
Oradan oraya savrulup durmuş. Kabarcıklar kaybolunca karşısunda dev bir balina
görmüş. Evleri yıkıp diğer balıkları kendi mağarasına doğru güçlü bir akıntıya
sürükleyen bir balina. Fakat Dumbo bir şey fark etmiş. Bu balina Dumbo’yu görmemiş
çünkü Dumbo renksizmiş! O anda herkesi kurtarabileceğini anlamış. Yakaladığı tüm
balıkları kayalıkların dibindeki mağarasında saklayan balinayı, ona hissettirmeden
yanında yüzerek takip etmiş Dumbo. Ailesini ve arkadaşlarını bir ağın içinde gören
Dumbo onları kurtarabileceği için çok sevinmiş. Balina tüm bu kargaşa ve kovalamaca
yüzünden çok yorgunmuş.
“Sizi mideye indirmeden önce biraz uyumalıyım, sonra görürsünüz siz!” diyerek
uykuya dalmış.
Dumbo hızlıca sivri bir taş almış ve başlamış ağı kesmeye. Arkadaşları Dumbo’yu
görünceo kadar sevinmişler ki!
“İyi ki varsın Dumbo ve iyi ki böyle şeffafsın!”
Balina derin uykusundayken herkes kurtulmuş. Hepsi yolda Dumbo’ya kahraman gibi
davranmışlar.
“Yarın okulda görüşürüz küçük tatlı kahraman!” diyerek hep bir ağızdan bağırmışlar.
Çok yorgun olan Dumbo, okul çantasını hazırlamış, anne ve babasına iyi geceler
dileyip mutlulukla uykuya dalmış.
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Dila İren

Kendi Masalımı Yazıyorum
Masal, hepinizin bildiği gibi olağanüstü olayların ve kahramanların yer aldığı, bizi maceradan
maceraya sürükleyen ve sonunda iyilerin mutlaka kazandığı bir anlatıdır. Masallar hayal gücümüzü
geliştirir, masalı dinlerken kafamızın içinde bir sinema filmi oynamaya başlar. Acaba şimdi ne olacak?
Kahraman bu durumdan nasıl kurtulacak diye merakla dinlemeye devam ederiz.
Bugüne kadar hep dinledik belki de okuduk masalları. Bir defa da bizim yazdığımız masalı başkaları
dinlesin canım. Bu sayıda kendi masalımıza bir başlangıç yapacağız.
O nedenle ilk işimiz bir tekerleme yazmak olacak.
Yapman gereken çok basit, sadece hayal kurmak. Bu hayal sinemasının artık yönetmeni de
senaristi de sensin. Oyuncu seçimi de senin elinde. Ama işe önce tekerlemeden başlamalı. Seslerin
birbiriyle uyumlu olduğu, eğlenceli, abartılı, gerçek dışı özellikleriyle tekerlemeler, bizi masalın
olağanüstülüklerle dolu dünyasına hazırlar.

“Bir varmış bir yokmuş.” diye başlar anlatıcı yani
birazdan anlatacaklarım hem olmuş olabilir
hem de olmayabilir der. Masala dikkat çekici
bir çağrı yapar. “Evvel zaman içinde kalbur
saman içinde, develer tellal iken pireler berber
iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar
iken…” Bir düşünsenize anneniz bebek ve siz
onu beşikte sallıyorsunuz. Çok eğlenceli olmaz
mıydı? Ya pirelerin berber olmasına ne dersiniz?
-Pire Bey kırıklarımı alır mısınız?
-Zıplamaktan saçınızı kesemiyorum
hanımefendiiiiiii.
O zaman tekerleme için bir harita yapalım yani
bir ihtiyaç listesi.
Öncelikle tekerlememiz için hangi hayvanları
kullanmak istiyoruz?
Bu hayvanlara komik, yapmaları mümkün
olmayan hangi işi verelim? Mesela ayı balerin
olsa ya da kelebeği dalgıç yapsak? Kim bilir
senin hayal gücünde neler olacak?

Peki ya abartı? Keke de kabartma tozu
koyuyoruz, masalı da güzel bir kek gibi
düşünürsek abartma tozunu unutmamalı.
Bugün öğle yemeğinde bir tarla dolusu pirinçten
pilav yaptım, pilavı tabak diye kuyuya attım,
desem biraz abartmış olurum sanırım.
Birbirleriyle uyumlu sesleri olan sözcükleri de
yerleştirdik mi bu iş tamam. Biraz yaramaz
sözcükler seçmenin kime ne zararı var?
Sümük/ açgözlülük / gözlük / minibüsçülük
Haydi al kâğıdı, kalemi eline başla tekerlemeni
yazmaya. Arada tarife bakmayı da unutma.
Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur
saman içinde….
Gerisi sende, boşluğu doldur bizimle
tekerlemeni paylaş. Bu, işin daha başlangıç
kısmı. Diğer sayıda maceralar peşimizi
bırakmayacakkkkkkkk. Gökten üç elmayı
düşürene kadar koşacağız kahramanımızla.

30

Nazlı Kemaloğlu

Gizli Şifre
Gizli Şifre

Şekiller ve harfleri eşleştirmek için tabloyu kullan ve eline kağıt kalem alıp
çöz!
Şekiller ve harfleri eşleştirmek için şifreyi
tabloyu
kullan ve eline kağıt kalem alıp şifreyi çöz!
A =

B=

C=

Ç=

D=

E=

F=

G=

Ğ=

H=

I=

İ =

J=

K=

L=

M=

N=

O=

Ö=

P=

R=

S=

Ş=

T=

U=

Ü=

V=

Y=

Z=

Şifre:
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Sinem Taşdemir

Daha Barışçıl Bir Dünya İçin
“Empati” Becerimizi
Nasıl Geliştirebiliriz?
• Arkadaşın kaydıraktan düştü.
Koşup yardımcı mı olursun? Arkanı dönüp oyununa devam mı edersin?
• Sen ve senin gibi düşünen arkadaşların yeşil yapraklı ağaç çizerken masanın öbür ucunda oturan biri
mor yapraklı bir ağaç çizmiş.
Onu hemen “ağaçlar yeşil olmalı” diye uyarır mısın? Onun fikrini yaratıcı mı bulursun?
Farklılıklara saygı ancak empati ile gerçekleşir. İyi iletişimin yolu farklı bakış açılarına saygı duyarak
sağlanır.
Şimdi sizlere empati kurmanızı kolaylaştıracak bazı önerilerim olacak…

Aile İçinde Ortak Anlaşmalar Yapmak
Ailendeki tüm bireyleri ortak anlaşma yapmak
için toplantıya davet et. Bir akşam yemeği
sonrası bunun için çok uygun bir zaman
olabilir. Ortak anlaşmaları yaparken herkesin
söz almasına özen gösterin. Herkes fikirlerini
rahatlıkla söyleyebilmeli. “Birbirimize dürüst
olmalıyız, haftada bir gün ailecek film saati
yapmalıyız…” bunlar gibi istediğin maddeyi
önerebilirsin. Tabi ortak anlaşmalarınız tüm
bireylerin onayladığı maddeler olmalı. Maddeler
tamamlandıktan sonra güzel bir poster haline
getirip; evde herkesin görebileceği bir yere
asabilirsin. Belki belli aralıklarla bu maddeleri
değerlendirip uygulanıp uygulanmadığı
konusunda birbirinize geri dönüt verebilirsiniz.
Bu sayede aile içinde herkes beklentilerini
rahatça söyleyebilir. Farklı fikirler tartışılabilir.

“Evimiz, Sokağımız Farklılıklara Saygılı mı?”
Gözlemi
Çevrene daha dikkatli bak. Yaşadığın yer
farklılıklara uygun mu? Mahallene herhangi bir
engeli olan biri geldiğinde zorluk yaşar mı?
Mahallende yaşayanları bu konuda
bilinçlendirmek için onlarla konuşabilirsin.
Onların da bu sorunu fark etmelerini sağlayacak
posterler asabilirsin. Yerel yönetimlerden bu
konuda destek alabilirsin. Ya da sence bu sorunu
çözmek için başka neler yapılabilir?
Drama Yapma
Arkadaşlarınla veya ailenden birileriyle empati
gerektiren herhangi bir durum ile ilgili drama
yapabilirsin. Ya da oyuncakları konuşturabilirsin.
Zor durumda olan biri ne yapar ne söyler,
fiziksel bir engeli olan kişi bu engeli aşmak
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için ne gibi çözümler bulur? Senden farklı
olarak hayatında neleri deneyimler? gibi farklı
durumları canlandırabilirsin.
Zorbalara Dur De!
Empatiden yoksun insanlar zorbalık yapar.
Zorbalık asla bir problemi çözmez. Hiç zorbalık
yaptın mı ya da zorbalığa uğradın mı? Çevrende
zorbalık gören biri var mı? Bu soruları düşün.
Eğer çevrende zorbalık yapan biri varsa bu
sorunu hemen çözmelisin. Çözmek için şu
güvenli yolları deneyebilirsin.
• Nasıl hissettiğini söylemek
• Yardım istemek
• Oradan ayrılmak

Farklı Dünya Mutfaklarına Ait Restoranlarda
Yemek Yemek
Çevrende farklı kültürlerin yemeklerini yapan
yerler varsa risk alıp denemeye ne dersin? Farklı
yerlerden gelmiş bir komşun varsa onların
kültürlerine ait yemeklerini senin için yapmasını
isteyebilirsin. Yakın çevrende yoksa belki farklı
dünya mutfaklarına ait bir restorana gidemezsin
ama internetten kolayca farklı kültürlere ait
yemekleri öğrenebilir, kolay ulaşabileceğin
malzemelerle yapılanları ailenden de destek
alarak pişirmeyi deneyebilirsin. Bu yemeklerin
tadına bakmak da işin eğlenceli kısmı!
Müzeleri Gezmek
Müzeler empati kurmanın en iyi
yollarından biri. Geçmişte yaşayan
birinin kullandığı eşyayı düşünüp
o yılları hayal etmek… Ya da
bildiğin herhangi bir duyguyu
bir sanatçının bakış açısı ile
görmek… Yakınımda müze yok
diye üzülme. Birçok müzeyi
internetten üç boyutlu olarak
gezebilirsin.
Empatiyi Anlatan Filmleri
İzlemek, Kitapları Okumak
Sanat duyguları anlatmanın
en iyi yolu. Empatiyi anlatan
harika filmler ve kitaplar var.
Onları izleyebilir, okuyabilir ve
arkadaşlarınla paylaşabilirsin.
Önerilerini bizimle de
paylaşırsan çok seviniriz.
Empati becerisi gelişmiş
bireyler hayatta daha başarılı
olur; problemlerini daha kolay
çözer; sorunlarını çözerken şiddete
başvurmazlar. Daha barışçıl bir dünya
için empatinin önemini unutmayalım.

33

Lara Fesli

Evde Etkinlikler
Merhabaaa! Bu süreçte evde çok sıkıldığını biliyoruz.
İşte senin için yaparken eğleneceğin hatta bazen öğreneceğin etkinlik önerileri:
Şehir – Ülke Bulmaca:
Türkiye ve Dünya haritasından adı farklı olan 2’şer tane şehir ve ülke bul.
Ağaç – Çiçek Bulmaca:
Çeşitli kaynaklardan ve ebeveynlerinden yardım alarak
adı farklı olan 2‘şer tane ağaç ve çiçek bul.
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Kelime Bulmaca:
Türkçe Sözlük’ten yararlanarak daha önce hiç duymadığın 2 farklı kelime bul.
Yattığın Yerde Hayal Kur:
Pencereye yakın bir yerde ya da balkonda uzan ve gözlerini kapat. Duyduğun sesleri
birleştirerek bir hikâye oluştur ve çevrendekilere anlat.
Bulutlardan Şekil Oluşturma:
Gökyüzünü dikkatlice seyret, gördüğün bulutları çeşitli şekillere benzetmeye çalış ve
bunların resmini çiz.
İcat Bulmaca:
Çeşitli kaynaklardan farklı olduğunu düşündüğün iki icat bul ve mucitleriyle birlikte yaz.
Sırta Resim Çizmece:
Evde yaşayan herkes arka arkaya oturur.
En arkadaki kişi önündeki kişinin sırtına
parmağıyla bir resim çizer, herkes sırtına
çizilen resmi önündeki kişinin sırtına
çizerek devam ettirir. En öndeki kişi de
sırtına çizilen resmi anladığı kadarıyla
önündeki kâğıda çizer. Baştaki resim
ile sondaki resim arasındaki farklar
tartışılır. Yerler değişerek oyun devam
ettirilir.
Ritm Oluşturma:
Herkes birer tane kâğıt bardak alır ve
çember biçimde yere oturulur. Bardaklar
yere vurularak ortak bir ritm oluşturulur.
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Neslihan İpekkurt

Ebru Sanatı ve Farklılıklar
Ebru sanatının beni en çok etkileyen özelliği,
ortaya çıkan eserlerin birebir tekrarının
yapılamamasıdır. Benzerleri tabii ki olabilir
fakat aynısını yapmak mümkün değildir.
İnsanların parmak izlerinin ya da kar tanelerinin
birbirine benzememesi gibi.
Ebru sanatını bilmeyenler için kısa bir açıklama
yapmam gerekirse ebru; geleneksel kâğıt
süsleme sanatlarımızdan birisidir. “Kitre”
dediğimiz özel bir sıvıya, ezilmiş toprak
boyaların fırça ile serpilmesi sonucu desenler
ortaya çıkar. Bu desene “battal ebru” denir.
“Battal ebru” istenirse olduğu gibi bırakılır
istenirse “biz” denilen çuvaldıza benzeyen
aletle şekillendirilir. Son olarak kitrenin üzerine,
ebruya uygun bir kâğıt serilerek desen kâğıda
aktarılır. Ebru sanatı hakkında verilecek daha
çok bilgi olsa da bunları başka bir yazımda
paylaşmak isterim.
Boyaların kitreye serpilmesinde, üst üste atılan
farklı renkteki boyaların birbiriyle etkileşiminde
hâkimiyet tamamen sanatçının değildir. Isı,
nem, toz gibi çevresel faktörler, malzemenin
kimyası, birbiriyle uyumu hatta sanatçının
ruh hali gibi birçok etken çalışmayı değiştirir.
Boyaların birbirini ittirmesi, sıkıştırması “o an”

olur ve bu arka arkaya yapılan çalışmalarda bile
farklı olabilir. Eser “o an” da gerçekleştiği için
tıpatıp aynısını yapmak imkânsızdır.
Ebru sanatını, hayata, insan hallerine
benzetirim ve yukarda bahsettiğim özellik
de bana çok insani gelir. İnsan da ebru gibi
tektir, özeldir, biriciktir. Bizim birey olarak
farklılıklarımız dünya için, dünyanın değişimi
ve gelişimi için aslında ne kadar kıymetlidir.
Kusur saydıklarımız, hatalarımız, başarı ya
da yenilgilerimiz hayata, dünyaya kattığımız
zenginliklerdir.
Çoğu zaman farklı olandan korkarız. Kendimize
benzemeyeni tehlike gibi algılama eğilimimiz
vardır belki kim bilir. Karşımızdaki kişiyi,
düşünceyi, nesneyi daha önce öğrendiğimiz
ve beynimize yerleştirdiğimiz kutulara koyup
sınıflandırmak isteriz. Bunu yapamayınca
afallasak da zamanla farklı olana da alışırız
hatta severiz. Farklı olanı benimseme sürecini
eğitim ve empatiyle kısaltabileceğimizi
düşünüyorum.
İnsanların farklılıklarımızla ilgili önyargıları
zaman zaman bizi zorlasa da değerli olan, hiçbir
zaman tekrarı olmayacak bir ebru kadar özel
hissedip kendimize ait yolda ilerlemektir.
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Yasin Aktaş
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1

1- Bir tür deniz anası olan Turritopsis
Dohrnii’ler kendilerine dışarıdan fiziksel
bir şiddet (kuvvet) uygulanmadığı takdirde
sonsuza kadar yaşayabilirler. Yani ölümsüz
hayvanlar vardır. (evrimagaci.org)

5

5. İnternetin en çok kullanılan arama
motoru olan Google’da saniyede yaklaşık
85.000 arama gerçekleştiriliyor. Eğer 1
saniyede kaç tweet atıldığını ya da kaç tane
e-posta gönderildiğini öğrenmek isterseniz
internetlivestats.com sitesini ziyaret
edebilirsiniz.

2

2- Dünyamızda şu anda konuşulduğunu
bildiğimiz 7117 farklı dil var ve ne yazık ki büyük
çoğunluğu yok olmak üzere. Bu dillerin yaklaşık
%40’nı konuşabilen insan sayısı 1000 kişiden
daha az. Dünya nüfusunun yarısından fazlası
ise sadece 23 dili konuşuyor. (ethnologue.com)

3

3. İnsan DNA’si ile şempanze DNA’si %98, fare
DNA’si %92, muz DNA’si %50, meyve sineği
DNA’si %44 oranında aynıdır. Hatta rasgele
iki insanın DNA’si %99.99 oranında benzerdir.
Bizi bir başka insandan ayıran genetik farklılık
genellikle %0.1’den düşüktür.(evrimagaci.org)

4

4. En çok tükettiğimiz yiyeceklerden olan
yoğurdun 5 ila 10 bin yıl öncesinde sütün uygun
sıcaklıkta ekşimesi sonucu tesadüfen oluştuğu
tahmin ediliyor. Bu konudaki en önemli
kanıtlar antik yerleşim yerlerinde bulunan
seramiklerdir. (bcdairy.ca)
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Dünyadan Haberler
İlginç Hayvan Adıyaman’da Görüldü!

Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda Siyah Flamingo

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma
Birliği’nin (IUCN) ‘kırmızı’ listesinde
bulunan kanguru faresi, Adıyaman Çelikhan
yolu Koçali köyü yakınlarında görüldü. Çöllerde
yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki
ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip.
Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek
ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor.
Bu farenin en ilginç özelliklerinden biri ise hiç su
içmeden yaşayabilmesi.

Step ekosisteminde eşine az rastlanan tatlı ve
tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulunduran
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube
Müdürlüğü’ne bağlı Sultan Sazlığı Milli
Parkı’nda çok nadir görülen siyah flamingo
gözlemlendi.

Güneş’i Hiç Bu Kadar Yakından Görmediniz!

Ay, Sanılandan 85 Milyon Yıl Daha Gençmiş!
Ay’ın yaşını hesap etmek için matematiksel
modellerden faydalanan Alman Uzay
Merkezi’nde görevli bilim insanları, Dünya’nın
uydusunun 4.425 milyar yıl önce oluştuğunu ve
sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu
ortaya koydu.
Space.com’un haberine göre, bu çalışmada,
Ay’ın bir zamanlar dev ve kızgın bir magma
okyanusuna sahip olduğu da keşfedildi.

Güneş’in, yüzeyinden
sadece 77 milyon kilometre
uzaklıktan çekilen
fotoğrafları, şimdiye kadar
en yakından elde edilen
görüntüler. Fotoğrafları,
Avrupa Uzay Ajansı’nın
(ESA) geçtiğimiz aylarda
yolladığı Solar Orbiter
(SolO) uzay aracı çekti.
Fotoğraflarda güneş
yüzeyindeki “kamp
ateşleri” adı verilen minik
patlamalar da görülüyor.
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Ayağına Maske Takılan Kaplumbağayı
Çocuklar Kurtardı!

floristik arazi çalışmaları sırasında keşfettiği
bitki türü 3 yıl süren çalışmaların sonucunda
bilim dünyasına kazandırıldı.

İzmir›in Gaziemir ilçesinde sokağa atılan cerrahi
maske kaplumbağa yavrusunun ayaklarına
dolandı. Evinin balkonundan hareket etmekte
zorlanan hayvanın durumunu fark eden Ayşegül
Baysal, bunun üzerine kardeşiyle aşağı inerek
evden getirdiği makasla ipleri kesti. Ayşegül
Baysal, koronavirüs döneminde atık eldiven ve
maskelerin sayısının çok arttığını belirterek,
Kutup Ayılarının 80 Yılı Kaldı!
insanların bu konuda duyarlı olmasını istedi.
Yapılan bir araştırma, iklim değişikliği nedeniyle
2100 yılına kadar doğal ortamda yaşayan kutup
ayılarının soyunun tükenebileceğini ortaya
koydu. “Nature Climate Change” dergisinde
yayımlanan araştırmada, artan sıcaklıklar
nedeniyle kutup ayılarının yiyecek bulmakta
giderek zorlandıklarına, gövde ağırlığı azalan
ayıların kış aylarına dayanmakta giderek daha
fazla zorluk çektiğine işaret ediliyor.
Adalar’ın Fayton Atları Şimdi Özgür!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar›da
faytonculuğun yasaklanmasının ardından
satın aldığı atları sahiplendirmeye başladı.
Toplam bin 177 atın 20›si İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksek
Okulu›na bağlı Atçılık ve At Antrenörlüğü
Bölümü tarafından sahiplenildi. Esaretlerinden
kurtulan atlar, yaklaşık 2 aydır yeni yuvalarında,
üniversitenin Avcılar›daki kampüsünde
hem rehabilite ediliyor hem de öğrenci
uygulamalarında kullanılıyor.

ABB, İşletmelerin Artık Yemekleriyle Sokak
Hayvanlarını Besleyecek!
Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan dostu
uygulamalara bir yenisini daha ekledi. Sağlık
İşleri Daire Başkanlığı “Arta Kalan Gıda
Toplama Projesi” kapsamında pastane, kafe ve
restoranlardan topladığı artık yiyeceklerle sokak
hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılayacak.
Ankara’da Artık ‘’Artık’’ Yok projesine isteyen
işletmeler katılabilecek.

Bartın’da Keşfedilen Endemik Bitki Türüne
Şehrin Adı Verildi!
Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu
Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol tarafından
şehrin ismi verilen yeni bitki türü keşfedildi.
Tunçkol’un 2013-2016 yıllarında Küre Dağları
Milli Parkı’nın Bartın bölümünde sürdürdüğü
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Dicle Dilan Salman

Beslenme Tabağı
Merhaba sevgili arkadaşlar!
Ben diyetisyen Dicle Dilan Salman. Diyetisyen mesleğini belki duymuşsunuzdur. Bizler sağlıklı
beslenmeniz ve sağlıklı bir hayatı devam ettirebilmeniz için çalışırız. Siz daha anne karnındayken
annenizin beslenmesinden başlarız. Sizin yetişkinliğinizde ve hatta yaşlılığınızda sağlıklı beslenmeniz
için programlar oluştururuz.
Bu programları oluştururken hepimizin vücudunun ve ihtiyaçlarının birbirinden farklı olduğunu biliriz.
Bu farklılıkları bilerek beslenme programlarınızı hazırlarız. Vücudumuzu tanımak sağlıklı beslenmek
için çok önemlidir. Hastalıklarımız, alerjilerimiz ve ailemizden aktarılan genetiğimiz bizi birbirimizden
farklı kılar. Bu farklılıklara uygun beslenmek vücudumuzu daha sağlıklı kılar. Gün içerisinde bu sayede
daha iyi hissedebiliriz.
Vücudumuzu korumak ve sağlıklı beslenmek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Peki bu nasıl olacak
derseniz size küçük bir oyunla bunu aktarmaya çalışabilirim.
Bu oyunumuzun adı:
Sağlıklı tabaklar, sağlıklı vücutlar…
Bu tabağı yemeklerde kullandığımız tabağımız
gibi düşünelim ve hayali çizgelerle tabağımızı
dörde bölelim.

Bu dört bölümü:
Süt ürünleri
Tahıllar
Sebzeler
Et veya Baklagiller
Olarak düşünelim.
En son da yanımıza küçük bir kase ekleyelim ve
buna da meyveleri koyalım.
Bu tabakta bulunan bölümlerin içindeki gıdaları
tükettiğimizde gün içerisinde sağlıklı ve dengeli
bir beslenme sağlamış olacağız.
Bazı yediğimiz besinler aslında vücudumuza
hiçbir yarar sağlamaz. Vücudumuza zarar verir.
Bu zararı engellemek için çok kolay şeyler
yapabiliriz. O besinlerin sağlıklı alternatiflerini
ailemizle hazırlayabiliriz. Örneğin, dışarıdan
hazır olarak alacağımız hamburger yerine evde
köftesini ailemizle birlikte hazırladığımız bir
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hamburgeri yemek…
Bu hem vücudunuza
sağlıklı protein almanızı
hem de büyüyüp gelişmenizi
sağlar.
Peki ya hangi gıdalar tabağımıza hiç
gelmemeli?
Vücudumuza hiçbir yararı olmayan besinler
Olmamız gerekenden daha fazla kiloya sebep
olan besinler
Vücudumuzun sağlıklı olması için çalışmaya
devam eden organlarımızı yoran besinler
Şekerli besinler
Katkı maddeli paketli besinler
Çok tuzlu ve yağlı besinler
Bu besinlerin içerisinde bulunan katkı
maddeleri, şekerler ve fazla miktarda yağ
vücudumuza iyi gelmez. Organlarımızı yorup
bizi hasta edebilir.
Cips?
Kola?
Jelibon?
Mesela sence başka neler vücudumuza zarar
verir?
Çevremizdeki bir yetişkinle birlikte yukarıda
bıraktığım birçok çeşitli besini tabakta bulunan
doğru gruba ekleyip odanın bir köşesine
asabilirsin. Böylelikle gördükçe aklında
kalacak. Gün boyu tabağının içindeki tüm besin
gruplarını yiyip yemediğini hatırlayabilirsin.
Tabii ki sağlıksız olanlar ve sana zarar veren
besinler çöp kutusuna!
Bir küçük örnek benden, gerisi sende! :)
Tabağımın süt ürünleri bölümüne kefiri
bırakıyorum. Kefir bağırsaklarımıza çok iyi gelir.

Tahıl
bölümüne
bulguru
bırakıyorum.
Bulguru genellikle
pilav şeklinde tüketiyoruz. Çok
iyi bir bitkisel protein.
Sebze bölümüne şu an mevsimi olan sebzeleri
bırakmak istiyorum. Kabak, patlıcan, domates?
Neden olmasın ki? :)
Et & baklagil bölümüne ise mercimek veya
tavuğu bırakabiliriz. Biri bitkisel diğeri hayvansal
protein olarak vücudumuzda dokularımızın
yapımlarını destekliyor. Düştüğümüzde oluşan
yara izlerinin daha hızlı kapanmasını sağlıyor.
En son tabii ki meyve kasemizi de unutmuyoruz.
Yine mevsiminde çıkan meyveleri tüketmemiz
gerekiyor. Kayısıyı, kirazı da bu kasenin içine
atabiliriz.
Tabağımız oldukça sağlıklı oldu. Çikolata ya da
cips elimize geldiyse onları da çöp kutusuna,
evimize hiç almamak en iyisi. :)
Şimdi diğer besinleri yerleştirmeyi sana
bırakıyorum. İstersen bize hazırladığın
tabakların fotoğraflarını gönderebilirsin.
Sağlıklı tabaklarını bekliyoruz.
Sağlıkla kal…
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Derya Diker Demir

FARKLILIKLARA FARKINDALIK
OLUŞTURAN ÇOCUK KİTAPLARI
ÖNERİLERİM (5-8 yaş)
FARKLI AMA AYNI
FERİDUN ORAL
Farklı olanın da aslında bizimle aynı olduğuna
dikkat çeken, sevgiyle aşılamayacak hiçbir engelin
olamayacağına vurgu yapan, yürüme engeli olan sevimli
bir oğlak ile ona şefkatle yardımcı olan çobanın sevgi
dolu, farkındalık yaratan tatlı hikâyesi.

PEZZETTINO
LEO LIONNI
Pezzettino, İtalyanca’da ‘parçacık’ anlamına geliyormuş.
Bu kitapta bütününü arayan parçacığın hikâyesini
okuyorsunuz.
Varlığımıza, ‘ben’ olma algımıza dair önemli
sorgulatmalar yaptıran renkli bir hikâye.
Pezzettino’nun serüvenine dâhil olduğunuz zaman
“Ben Kimim?” sorusunu kendinize soran oluyorsunuz
ve sonunda eksiksiz, mükemmel bir varlık olduğunuz
sonucuna varıyorsunuz.
Siz yetişkin olarak bu çıkarımlarda bulunurken
çocuğunuz hikâyenin renkli çizimleri ile meşgul olup
turuncu küçük parçacığımızı legoya benzetebiliyor veya
“Aaa, bunun parçası değil, buraya gelmeyecek, bunun da
değil, bunun da...” diye uzayıp giden bir yorumlamayla
hikâyeye dâhil olabiliyor.
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MERCAN’IN KIRMIZI SAÇLARI
JEONG TAEK CHAE
Gözümüzün, saçımızın, tenimizin rengi ne kadar
birbirinden farklı olursa dünya o kadar ‘gökkuşağı’
olmaz mı? Renkler, sanılanın aksine bizi birbirimize
daha da yakınlaştırmaz mı? Tüm bu soruların yanıtını
bulabileceğimiz, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu
anlatan kıpkırmızı bir özgüven öyküsü.
MUTLU SU AYGIRI
RICHARD EDWARDS VE CAROL LIDDIMENT
Bir zamanlar, su aygırı olduğu için hiç mutlu olmayan
küçük su aygırının başka hayvanlara benzemeye çalışırken
kendini tanıma fırsatı bulduğu ve kendisiyle barışıp
mutluluğu yakaladığı tropikal hikâyesi. Farklı özelliklere
sahip çocukların özgüven gelişimlerine fayda sağlayacak
özel bir kitap.
DUMAN ÇOK ŞİŞMAN
AGATHE HENNIG VE DIDIER DUFRESNE - BEN FARKLIYIM
SERİSİ
Bu serinin kahramanları kendilerini biraz farklı
hissediyorlar. Oysa mutlu olmak için kendilerini oldukları
gibi kabul etmeleri yeterli. Kendini daha iyi tanımak ve
başkalarını anlamak isteyen çocuklar için…

DUFRESNE
BEN FARKLIYIM SERİSİ
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BIDIK ÇOK KÜÇÜK
AGATHE HENNIG VE DIDIER

Elif Akpınar

Filmler
ROBOTLAR (ROBOTS)
HER NEYDEN YAPILMIŞ OLURSANIZ OLUN YİNE DE IŞIL IŞIL
PARLAYABİLİRSİNİZ!
Başrolümüz Rodney Dibibakır ile bir yolculuğa çıkıyoruz ve bu
yolculuk cesaretle, heyecanla, arkadaşlıkla ve kendimizi sevmekle
dolu. Rodney, mucit olan ve küçüklüğünden beri bir şeyler icat
etmeyi seven bir robottur. Büyüdüğünde, örnek aldığı ve çok saygı
duyduğu mucit olan Koca Kaynak’ın yanına gidip dünyayı daha iyi
bir yer yapmak için onunla çalışmak ister. Ancak Koca Kaynak’ın
şirketine gittiğinde artık orada Koca Kaynak yerine Dişli diye bir
robotun başkanlık yaptığını ve Koca Kaynak’ın uzun zamandır
görülmediğini öğrenmesiyle hayal kırıklığına uğrar. Şirketin
artık eskiyen ve yedek parçaya ihtiyacı olan robotlara yardım
etmeyeceğini öğrenince arkadaşlarıyla birlikte bunu engellemek
ve Koca Kaynak’ı bulmak için planlar yaparlar. Animasyonda her
şeyin robot olduğunu görmek ve tamamen robotlardan oluşan bir
dünyanın nasıl bir yer olacağını görmek çok eğlenceli. Yaratılan
dünyayla bizim dünyamızı karşılaştırmak ve farklılıkları incelemek
animasyonu izlemeyi daha eğlenceli yapıyor, denemenizi tavsiye
ederim.
ROBİNSON AİLESİ (MEET THE ROBINSONS)
İLERLEMEYE DEVAM ET!
Yetim olan Lewis, yaratıcılığı sayesinde birçok alet icat etmiştir.
Annesinin onu neden yetimhaneye verdiğini anlamak için annesini
bulmak ister ve bunun için bir alet yapar ama alet Şapkalı Uzun
Adam tarafından kaçırılır. Bu sırada Lewis’in karşısına gelecekten
gelen Wilbur Robinson diye bir çocuk çıkar. Wilbur, Şapkalı Uzun
Adamı yakalayıp onda zaman makinesini ve Lewis’in yaptığı
aleti geri almaları gerektiğini söyler. İki çocukla birlikte çıktığınız
yolculukta hem geleceğe gideceksiniz hem de farklı, yaratıcı ve sıra
dışı fikirlerin güzelliğiyle geleceğin ne kadar aydınlık olabileceğini
göreceksiniz. Sizin için de aklınıza gelen eğlenceli ve sıra dışı
fikirleri gerçeğe dönüştürmeniz için ilham kaynağı olacağını
düşünüyorum.

44

TERS YÜZ (INSIDE OUT)
BİZİ, BİZ YAPAN ANILARIMIZ VARDIR.
Başrolümüz Riley ile duygularımızı yeniden
keşfediyoruz. Durumlar karşısında hissettiğimiz
Neşe, Üzüntü, Korku, Tiksinti ve Öfke ile tanışıyoruz.
Animasyonda, Riley’nin San Francisco’ya taşındıktan
sonraki duygu değişimlerine ve yaşadığı sürece
doğrudan duyguları sayesinde tanık oluyoruz. Bu
animasyon hem kendi anılarımızı ve yaşadığımız
duyguları hatırlatıyor bize, hem de diğer insanların
kafalarının içinde olup bitenlere karşı empati
duymamızı sağlıyor. Herkesin kendi benliği içinde
yaşadığı sorunlar olabileceğini, her türlü duyguyu
hissetmenin normal olduğunu ve duyguları aslında
karışık bir şekilde hissettiğimizi gördükçe aklıma kendi
duygularım ve anılarım geldi. Siz de bu animasyonu
izledikten sonra sizi siz yapan anıları ve o anılarda
neler hissettiğinizi düşünebilirsiniz.
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Ünal Kaya

Gökyüzünde Çizgi Film
Kocaman bir balık. Kendinden büyük dişleri
var. Bir arabanın peşine düşmüş ikisi de aynı
hızda ilerliyordu. İlerledikçe balık ağzını daha
çok açıyordu. Araba ise git gide uzuyordu.
Zamanla baktığım alandan çıkmaya
başladılar. Onları daha net görebilmek için
dama çıktım. Bir de ne göreyim balık bir uçak
olmuş, araba da bir tren. Ama hala peşinden
gidiyordu şimdiki halleriyle uçak, trenin.
Uçak trene yetişmeliydi ama bir türlü onu
geçemedi. Sonra aşağıdan abimin sesi geldi:

-Bünyamiiin, hadi gel ineklere çayır
getirmeye gidiyoruz. Boynun tutulacak, bırak
artık bulutları izlemeyi.
-Tamam, abi, geliyorum.
Çok seviyordum gökyüzünü izleyip
bulutlardan şekiller çıkarmayı ve onlardan
bir hikâye uydurmayı. Tıpkı çizgi film gibi.
Hatta daha zevkli. Ben yazıyorum ve ben
seslendiriyorum.
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Yedi Farkı Bul
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Bir bahçede hep aynı çiçekten olursa o bahçe güzel olmaz.
Sen, ben, o varız diye güzel bu bahçe.
Koparma farklı çiçekleri, kalsın renkleriyle, kokularıyla...
“Yaşar Kemal”

