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Merhaba! 
Gecikmeler, ara vermeler, 

atlamalar, hoplamalar... derken, 
işte 100. sayı. 

İlk kez 1990 yılında çıkan 
dergimizin bu 100'üncü sayısında 

1990-2000 arasında çıkan 
sayılardan bir seçme yaptık. 

Ayrıca, orta sayfalarımızda 
sunduğumuz "100. Sayı Özel 
Bölüm"ümüzde dostlarından 

Kırmızıfare'ye mektuplarla, bir 
zamanlar abonemiz olan bugünün 

gençlerinin Kırmızıfare hakkındaki 
görüşlerine yer verdik. 

Tabii, 100. sayısına gelmiş olan 
Kırmızıfare'mizin kendi 

görüşlerini de almamak olmazdı. 
Onunla yaptığımız bir söyleşi de 

yine aynı bölümde... 
Kırmızıfare'mizi 100. sayısına 

getirmemizi sağlayan ve 
okumaktan, yazmaktan, 

çizmekten vazgeçmeyen 
okurlarımıza, yazarlarımıza, 

çizerlerimize ve var olmamızdan 
hoşnutluk duyan herkese 

sevgilerimizi sunarız. 

Fatih Erdoğan 
Kırmızıfare ile doğrudan yazışmak için: 

kirmizifare@superonline.com 
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sayı : 49 
Kasım 95 

Kıımızıfare postası 
Sevgili Kırmızıfare Dergisi, 
Merhaba? Ben Bursa'nın İnegöl 
ilçesine bağlı Sultaniye Köyünden 
yazıyorum. İsmim Selime Turan. 
Kırmızıfare ile ÇOCUK saati 
sayesinde tanıştım. Biz halamın Kızı 
Hatice ile birlikte ÇOCUK saatine 
meKtup göndermiştiK. Hatice'nin 
meKtubuna benim bu şiirimi 
eKlemiştiK. Bu şiirim radyoda 
oKundu. Ve sonra Köyümüze seKiz 
adet Kırmızıfare Dergisi geldi. Biz 
dergilerin önce nerden geldiğini 
bilemediK. "Radyoda Kırmızıfare'ye 
bir yıllığına Fatih Erdoğan'ın bizi yani 
Hatice'yi abone yaptığını öğrendiK. 
Sizin derginizi ÇOK sevdiK. Ben şiir 
yazıyor, bol bol Kitap oKuyorum. 
Lütfen şiirlerimi yayımlayın. 
MeKtubum uzun oldu burda 
Kesiyorum, sizlere yayın hayatınızda 
başarılar. Kırmızıfare'yi nice yıllar 
dimdiK ayaKta görmeK istiyoruz. 
HoşçaKalın. sevgi ve selamlar. 

(Not: Eğer bana meKtup gönderirseniz Hüseyin 

Kızı selime Turan yazın zarfın üzerine, çünKü 

Köyümüzde iKi tane selime Turan var.) 

EN İYİ DOSTUM 
Benim en iyi dostum 
Elbette kitaplarım 
Masal şiir hikaye 
Hepsini çok severim 
Öykü roman ansiklopedi 
Hepsi de çok değerli 
dergim Türkçe sözlüğüm 
Hepsi de benim dostum 
Kitaplarım olmasaydı 
Ben kimle dost olurdum. 

Selime Turan 

KIRMIZIFARE 
Dostlarımın arasına 
Bir dost daha katıldı 
Çok ama çoook 
Seviyorum ben onu 

Masal şiir hikaye 
Bilmeceyle dopdolu 

Bazen güldüren 
Daha çok düşündüren 
Ama çok eğlendiren 
Bu dostumun adını 
Bilemediniz mi hala 
Canım KIRMIZIFARE! 

Selime Turan 
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Sayı : 33 

temmuz 94 

KUŞLAR 

Ne evlerinde soba yanar, 
Ne otomobil kullanırlar. 

Üstelik sigara da içmezler 
Ve fabrika işletmezler bilirsiniz. 

Düşünmezler mi dersiniz, "Nedendir, 
Nedendir bu çektiğimiz; 

Soluduğumuz bu pis hava, bu duman, bu is? 
Gitmeliyiz, 

Anlaşıldı, insanlardan uzaklara gitmeliyiz." 

Ayla Çınaroğlu 
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sayı: 1 
KIŞ 90 

yemelik 
masallar 
Gianni "Rodari 
İtalyanca'dan çeviren: Aslı Özer 

lkede masallar gitgide 
azalıyordu. Her gün, bir ya da 

birkaç masal yok oluyordu. 
Anneler, babalar, nineler, dedeler 
her geçen gün çocuklarına, 
torunlarına anlatacak masal 
bulmakta güçlük çekiyorlardı. 
Herkes çok üzgündü. 
Sonunda belediye başkanı 
halkı topladı. 

"Bayanlar baylar!" diye 
söze başladı. "Masallarımıza 
neler olduğunu bilen varsa 
elini kaldırsın." 

Kimseden çıt çıkmıyordu, 
kimse ne diyeceğini 
bilemiyordu. Masallara ne 
olduğunu bir türlü 
anlayamıyorlardı. O sırada 
küçük bir kız elini kaldırdı. 

"Söyle bakalım Pina, ne 
diyeceksin?" dedi belediye 

Resimler: Betül Sayın 

başkanı. 
"Bana kalırsa masallar 

hastalandılar. Tedavi olmak için de 
gidip bir hastaneye yattılar. Ya da 
onlara daha iyi davranan, onları 
çizgiromanlarla, çizgifilmlerle 
karşılaştırmayan insanların yaşadığı 
başka bir ülkeye göçtüler." 

Pina'dan başka konuşmak 
isteyen yoktu, onun için Pina 
konuşmasına devam etti: 

"Kim bilir, belki de çocuklar 
oynuyordur onlarla. Oynarken de 
kırıyorlardır. Belki de kaçkının teki 
yurtdışına kaçırıp el altından 
satacaktır!" 
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Pina konuştukça, insanlar küçük 
kızın aklına bunca fikrin nasıl 
geliğini soruyorlardı birbirlerine. 

"Belki tatile çıkmışlardır, yaz 
bitince döneceklerdir. Belki de 
gençler evlenmiş, ihtiyarlar 
emekliye ayrılmıştır!" 

insanlar, "Bu kadarı da fazla 
ama," diye düşünmeye başladılar 
artık. 

"Sakın, masalları film yapmak 
için senaryo haline getirmiş 
olmasınlar!.. Ya da biri kötü 
anlattığı için masallar gücenmiş 
olmasın!" 

Böylesine bir hayal gücü 
herkesin şüphelenmesine neden 
oldu. Sonunda belediye başkanı 
dayanamayıp, "Nerden aklına 
geliyor böyle şeyler! Sakın 

masalları sen almış 
olmayasın?" diye sordu 
Pina'ya. 

Masalları kızın alıp 
almadığından emin 
olmak için üstünü 
aradılar. Ama 
bulamadılar. Belediye 
başkanı kızın röntgen 
makinesine sokulmasını 
söyledi. İşte o zaman her 
şey ortaya çıktı! Bütün 
masallar kızın karnında 
durmuyorlar mıydı? 

Kız masalları öyle 
çok seviyordu ki, 
dinlemekle okumakla 
kalmıyor, masalları 
yiyordu. Çok seviyordu 
masalları, çiğ çiğ 
yiyordu, ne tuz, ne 
biber, ne yağ, ne limon 
ekiyordu! 

Pina'nın utançtan 
yüzleri kıpkırmızı olan 
annesiyle babası, 
"Bilmiyorduk! Nerden 
bilebilirdik ki? Aslında 
uzun zamandır doğru 
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dürüst bir şey yediği yoktu, meğer 
gizli gizli masal yiyormuş!" 
diyebildiler sadece. 

"Ne olursa olsun, bu işin 
sorumlusu sizlersiniz," dedi belediye 
başkanı. "Ne yapıp edin masalları 
geri verin!" 

Pina'nın annesiyle babası Pina'yı 
kusturarak masalları çıkarmaya 
çalıştılar, olmadı. Midesini yıkattılar, 
yine olmadı. Masallar bir türlü 
çıkmıyordu. Ameliyatla 
çıkarmaktan başka çare 
kalmamıştı. Neyse ki, karnını 
kesmeye gerek kalmadı, çünkü o 
şehirde çok usta bir balıkçı vardı. 
Bu balıkçı her şeyi ama her şeyi 
yakalayabiliyordu. Balıkçı Pina'nın 
ağzından içeri olta sarkıttı. Ve bir 
güzel çekip çıkardı masalları 
Pina'nın karnından. 

İşte masallar yine gün ışığına 
çıkmışlardı. Pina'nın annesiyle 
babası da kızlarına gözkulak 
olmaları, bir daha değil masalları 
yemek, yalamasına bile izin 
vermemeleri için uyarıldılar. 
Masallara bir şey olursa çok yüklü 
bir ceza ödemeleri gerekecekti. 

O günden sonra Pina 
zayıflamaya başladı. Masalların 
tadını bir kez aldıktan sonra,hiçbir 
şey yemek istemez olmuştu. Anne 
babası tatlı, pasta, şeker alıyorlardı 

yemesi için ama boşuna! Pina 
sadece masal yemek istiyordu. 

"Bir tane verin!" diyordu. "N'olur 
bir tanecik! Kısa da olsa razıyım!" 

"Olmaz," diyorlardı. "Masal 
yerine meyve salatası ye!" 

"Hayır ben masal istiyorum!" 
Pina gün geçtikçe zayıflıyor, 

güçsüzleşiyordu... Sonunda 
yataklara düştü. Annesiyle babası, 
Pina'nın günden güne sararıp 
solduğunu gördükçe çok 
üzülüyorlardı. Neredeyse açlıktan 
ölecekti, ama masal veremiyorlardı 
kızlarına. Yasaktı. Hangi anne 
baba çocuğunun açlıktan ölmesine 
göz yumabilir ki! İşte onlar da 
kızlarını kurtarmak için düşündüler 
taşındılar. Sonunda... 

"Ya biz kendimiz bulursak 
masalları?" diye sordular 
birbirlerine. "Masallar bizim olduğu 
için kimse de onları Pina'ya 
verdiğimiz için bize bir şey 
diyemez." 

Oturup masallar bulmaya 
çalıştılar. Pina'nın masalları 
sevmesi için masalların güzel 
olması gerekiyordu tabii. 

"Bir masal daha!" diyordu Pina 
hiç bıkmadan. "Bir tane daha." 

Masal yedikçe Pina'nın rengi 
yerine geldi, şişmanladı ve sonunda 
yataktan kalktı. Ama hiç de kolay 
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değildi kahvaltıya ayrı, öğle 
yemeğine ayrı, akşam yemeğine 
ayrı masal bulmak! İkindi 
kahvaltıları da cabası! Pina'nın 
annesiyle babası beyinlerini sadece 
masal bulmak için kullanır hale 
gelmişlerdi. Bu yüzden de işlerine 
gidemez oldular. Kısa zamanda aç 
susuz, parasız kaldılar. Masal 
bulmak her geçen gün biraz daha 
zorlaşsa da, buldukları masallar 
biraz daha kısalsa da, kızları için 
masal bulmaya devam ettiler. 

Bir gün geldi tek bir masal bile 
bulamaz oldular. Pina okuldayken 
annesiyle babası düşündüler, 
beyinlerini zorladılar ama kısacık 
bir masal bile bulamadılar. Pina'nın 
okuldan gelip de, "Masalım hazır 
mı? Öyle açım ki!" diyeceği anı 
korkuyla beklediler. 

Ama hiç beklemedikleri bir şey 
oldu. Pina eve girer girmez, "Hazır 
mı? Çok acıktım," dedi. 

Pina'nın annesiyle babası 
gözyaşlarını tutamadılar. "Üzgünüz 
Pina, çok uğraştık ama kısacık da 
olsa bir masalcık bulamadık sana!" 

Bu sözleri duyunca kızlarının ne 
hallere düşeceğini biliyorlardı. Ama 
Pina onları şaşırttı! "Kim sizden 
masal istedi ki? Dedim ya, ben 
açım!" dedi. "Koca bir tabak 
spagetti istiyorum." 

Pina'nın annesiyle babası önce 
kulaklarına inanamadılar, mucize 
olduğunu sandılar. Ama bu bir 
mucize değildi! Pina artık kocaman 
bir kız olmuştu. Orta birinci sınıfa 
gidiyordu ve tabii masallar ona hiç 
de ilginç gelmiyordu artık. 

Ellerinde kalan son parayla gidip 
spagetti aldılar. Bir güzel pişirip 
kıymalı sos yaptılar. Pina da 
hepsini yedi. Masal bulma derdi 
artık sona ermişti. 

"Amma da güzeldi ha!" dedi. 
Pina karnını sıvazlayarak. 

Annesiyle babası Pina'ya baktılar 
uzun uzun. Sonra Pina'yi hani şu 
usta balıkçıya götürmeye karar 
verdiler. Adamcağız Pina'nın 
karnında biriken masalları 
çıkarmak için bütün bir gün 
uğraştı. 

Pina'nın 
karnından bir 
kitap dolusu masal 
çıktı. Pina'nın 
annesiyle babası 
masalları bir araya 
getirip kitap 
bastırdılar. Kitabın adını da 
YEMELİK MASALLAR koydular. 
Kitap çok büyük bir başarı kazandı 
Pina'nın annesiyle babasının 
masallarını isteyen okudu, isteyen 
yedi. 
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sayı-. 2 
bahar 90 

robenson 
cahit sıtkı tarancı 

Robenson, akıllı Robenson'um, 
Ne imreniyorum sana bilsen! 
Göstersen adana giden yolu; 
Başımı dinlemek istiyorum. 

Ben gemi olurum, sen kaptan ol; 
Yelken açarız bir sabah vakti. 
Güneşte gölgemiz olur deniz. 
Yolculuk! Derken adamızdayız. 

İsterdim tercümanım olasın, 
Tanıtasın beni balıklara, 
Vahşi kuşlara ve çiçeklere 
Bizdendir diyesin benim için. 

Ağaca çıkmasını bilirim 
Tanırım meyvanın olmuşunu; 
Taş kırmak da gelir elimizden, 
Ateş yakmak da, aş pişirmek 
de... 

Robenson, halden bilen 
Robenson, 
Adan hâlâ batmadıysa eğer, 
Alıp götürsen beni oraya 
Deniz yolu kapanmadan evvel. 

Resim: Gürbüz Doğan Ekşioğlu 
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sayı-4 
güz 90 

açelyanın bir günü 
sevim ak 

10 

ir kış günüydü. Bez bebek 
Melo uyanır uyanmaz 

pencereden dışarı baktı. İçi bir hoş 
olmuştu. Bahçede her günkünden 
başka bir şeyler vardı. Hissetmişti 
ama ne olduğunu bilmiyordu. 

Gözlerini ovuşturup bir kez daha 
baktı. Bu kez bahçenin kuytu bir 
köşesinde su birikintisinde yüzen 
güneşi gördü. Sevincinden zıp zıp 
zıplamaya başladı. 

"Heeyt! Bugün güzel şeyler 
olacak!" 

O sırada yeşil şapkalı bir karga 
güneşin yüzdüğü su birikintisine 
girdi. Kanatları ıslanmış, ışıl ışıl 
olmuştu. Tüylerini silkeleyince 
ışıltılar oraya buraya uçuşuyordu. 
Karga ışık taneciklerinden birini 
gagasına aldı, uçtu. Sonra 
ağaçlara, yapraklara, dallara, 
balkondaki çiçeklere kondu. 
Birden, çok güzel bir şey oldu. Işık 
tanesinin dokunduğu çıplak ağaçlar 
gençleştiler, yapraklar, çiçekler 
dipdiri oldular. Karganın sesi bile 

güzelleşti. Karga çok şaşırmıştı bu 
işe. Bir ağacın dalına oturdu, şarkı 
söylemeye başladı. Hayret! Kimse, 
"Sus!" demiyordu ona. 

Bez bebek Melo yerinde 
duramıyordu artık. Boynuna 
atkısını taktı. Bahçeye inmeye 
hazırlanıyordu. Göz ucuyla şöyle 
bir aynaya baktı. 

Resimler: Emre Senan 
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"Ooo... Bugün ne yakışıklıyım!" 
O sırada pencerenin önündeki 

açelyanın hıçkırdığını duyup 
döndü. 

"Heey! Neyin var? Neden 
ağlıyorsun?" 

Boynunu bükmüştü açelya. 
"Ben de seninle bahçeye çıkmak 

istiyorum," dedi. 
"Olmaz. Dışarsı çok soğuk. Bak, 

ben bile atkımı taktım." 
Güneş var ama..." 
"Bırrr! Kış güneşleri aldatıcıdır." 
Olsun. Ah, bir bilsen Melo... 

Bahçedeki bitkileri öyle 
kıskanıyorum ki! Keşke şimdi ben 
de seninle bahçeye çıksam. 
Yapraklarıma kuşlar konsa, güneş 
aksa içime." 

"Amaan, sen de... 
Bahçedekilerin nesini 
kıskanıyorsun sanki? Bir baksana 
hallerine. Hiçbirinin çiçeği yok. 
Asıl dışardakiler senin pespembe 
çiçeklerini kim bilir nasıl 
kıskanıyorlardır " 

Açelya Melo'yu dinlemiyordu 
bile. Başı önünde için için 
ağlıyordu. 

Melo gözyaşlarına hiç 
dayanamazdı. 

"Ne olur sus," dedi. "Susarsan 
seni bahçeye çıkaracağım." 

Gerçekten de birkaç dakika 

sonra açelya kendini bahçede 
buldu. 

"Kusura bakma, yapacak çok 
işim var," dedi Melo. Açelyayı 
öylece bırakıp gitti. 

Açelya Melonun 
arkasından sevgiyle 
baktı. Sonra 
yapraklarını güneşe 
doğru gerdi. Güneş ne çabuk 
dolmuştu yapraklarına! 

O sırada dallarının hafifçe 
sallandığını hissetti. Aaa! Dalına 
küçük bir serçe konmuştu. Serçe 
açelyanın pembe çiçeklerini derin 
derin kokladı. "Ne güzelsin!" dedi 
sonra. Açelyanın birden başı döner 
gibi olmuştu. Ne zamandır kimse 
güzelsin dememişti ona. İçi içine 
sığmıyordu şimdi. İki gün su 
içmesem gam yemem, dedi 
içinden. 

Aaa! Yapraklarında patır patır 
delikler açılmaya başlamıştı. Belki 
de garip bir hastalığa 
yakalanıyorum, diye düşündü. 
Paniğe kapılmıştı. 

Neden sonra yeşil böceği gördü. 
Bu sinsi yaratık açelyanın 
yapraklarını önce kokluyor, sonra 
da delip geçiyordu. 

"Heey! Kimsin sen?" diye 
bağırdı açelya. 

Böcek çok somurtkandı. 
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Ağzından tek bir laf çıkmadı. 
Açelyanın yapraklarını delik deşik 
etti. Yorulunca özür bile dilemeden 
uçup gitti. 

"Aaaa! Şuna bak! Ne hoş!" 
Açelya başını kaldırdı. Pembe 

atkılı, sarı saçlı bir kız gördü. Kız 
çiçeklerinden birini koparmış, 
yakasına takmıştı. Arkadaşı, ekose 
mantolu çilli kız da hoşlanmıştı 
açelyadan. Bir çiçek de o kopardı. 

Açelya çiçekleri kopartılırken 
çok acı çekmişti. Ama aldırmadı. 

Çünkü çocuklar çok sevmişlerdi 
onu. Üstelik, "Ne hoş!" demişti 
biri. 

Açelya, "Sevmek vermektir," 
dedi. Bu söz çok hoşuna gitti. 
Takılmış bir plak gibi tekrarladı 
durdu aynı sözü. Taa ki güneş 
ışıklarını çekene kadar. Güneş 
ışıklarını usul usul çekerken açelya 
bir ürperti duydu. 

"Evde olsam üşümezdim," dedi 
bir an. Ama hemen sonra, "Yoo, 
alışırım," dedi. "Bu daha ilk 
günüm." 

Hava kararırken serin bir rüzgâr 
çıktı. Açelyanın gövdesini hoyratça 
salladı. Çiçekleri çok narindi. 
Birkaçı rüzgâra karşı koyamayıp 
döküldü. 

"Olsun," dedi açelya. 
"Çiçeklerim hep dökülür zaten. 
Ama yerine yenileri çıkar." 

Bir hışırtı duyup bakındı. Hemen 
yanıbaşındaki defneden geliyordu 
ses. Defnenin yaprakları 
hışırdıyordu. 

"Üşüyor musun?" diye sordu. 
"Alay mı ediyorsun?" dedi 

defne. "Ben üşümem. Bu rüzgâr 
karadan esiyor. Denizden esse ılık 
olurdu. Sen de üşümezdin." 

Açelya sanki önceden biliyormuş 
gibi başını salladı. 

"Bende şans mı var?"dedi sonra 



içinde. "Sabaha kadar donmasam 
bari." 

Neyse ki birkaç saate kadar Ay 
doğdu. Hem de dolunay. Açelya 
çok sevinmişti bu işe. Yapraklarını 
Ay'a doğru uzattı. Oh! Birazcık 
ısınmıştı şimdi. 

Evin anneannesinin sözlerini 
anımsadı birden. Ne demişti? 
"Bitkiler dolunayda çok büyürler." 

Açelya, "Ne doğru!" diye geçirdi 
içinden. "İşte yapraklarım şimdiden 
irileşti bile." 

Pencereye bir göz attı. Melo 
başını cama dayamış uyuyordu. O 
da yapraklarını gövdesinin üstüne 
kapattı, uyumaya başladı. 

Düşünde yeşil şapkalı kargayı 
gördü. Bu kez kırmızı bir şapka 
giymişti. Şapkasını kanadının 
ucuyla kaldırmış, içinden yüzlerce 
beyaz kelebek dökülmüştü. 
Kelebekler açelyanın yapraklarına 
konmuşlar, açelya heyecandan tir 
tir titremişti. 

Açelyayı sabaha karşı 
yapraklarına düşen soğuk 
tanecikler uyandırdı. Önce onları 
kelebek sandı, gülümsedi. Daha 
dikkatli bakınca kar tanelerine 
benzetti. 

Hemen yanıbaşındaki defneye 
seslendi. 

"Heey! Ne bunlar? Kar mı?" 

"Yoo, değil. Kırağı." 
"Neymiş o?" 
"Hiç duymadın mı?" 
Açelya utanmıştı. 
"I-ıh," dedi. 
"İyi dinle öyleyse. Gece yerini 

sabaha bırakırken bazen sulu 
gözlülük edip ağlar. Hava ılıksa 
gözyaşları çiy olur, soğuksa kırağı." 

Açelya, "Ne çok şey öğrendim," 
dedi. "Unutmasam bari hepsini." 
Öyle üşümüştü ki! Sabahın ilk 
ışıkları yapraklarına düşerken o da 
tıpkı gece gibi ağlamak istiyordu. 

Neyse ki üzüntüsü fazla sürmedi. 
Anneanne erkenden bahçeye çıktı. 
Hep böyle yapardı. Sabah 
herkesten önce kalkar, çiçekleri 
sulardı. Açelyayı dışarda görünce 
çok şaşırmıştı. Hemen onu içeri 
aldı. Pencerenin gerisindeki sıcak 
köşesine oturttu. Açelya 
üşümüyordu artık. Dallarına tatlı 
bir sıcaklık yayılmıştı. 

Melo açelyanın döndüğünü 
görünce çok sevindi. 

"Hoş geldin," dedi. "Dışarsı 
soğuktu, değil mi?" 

Açelya şakacı şakacı gülümsedi. 
"Soğuk mu?" dedi. "Yoo... Hiç 

soğuk değildi. Yalnız dün çok uzun, 
güzel bir gündü." 
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hatice güler meisel 

Küçük çocuk mavi gözlerini 
kâğıdı bol olan bir ülkede açtı. 

Oradan tanıdı dünyayı. Ve sandı ki 
bütün insanlar kendisi gibi kâğıdı 
bol olan bir dünyada yaşıyorlar. 

Onu kâğıttan yapılmış bir 
havluya sildiler. Kâğıt havluyu 
buruşturup kâğıt sepetine attılar, 
kâğıttan bir bez koydular altına. 
Duvarları kâğıtlanmış bir odada 
uyudu ilk uykusunu. Annesi o 
büyüyünceye kadar kâğıt bez 
kullandı. Hep kâğıt havlulara 
kurulandı yıkanınca. Her yıl 
odasındaki duvarların kâğıtlarını 
değiştirdiler. 

Biraz büyüdü. Gördü ki 
mutfaklarında da bir yığın kâğıt 
var. Kâğıt masa örtüsünün üzerine 

kâğıt tabaklar, kâğıt bardaklar, 
kâğıt peçeteler konurdu her 
zaman. Ellerini kâğıt havluyla 
kurulamayı unutmazdı hiçbir 
zaman. Grip olduğunda annesi 
kâğıt mendilleri tutuştururdu eline. 

Biraz daha büyüdü. Çocuk 
yuvasına gönderdiler onu. Kâğıt 
kesmeyi öğrendi orada. Kâğıt 
çantası oldu küçücük. Bol bol 
resimler çizdi kâğıtlara. Sanırsınız 
ki kâğıt kesmekten başka bir şey 
öğrenmeyecek. Kâğıtları kesti. 
Tutkalla yapıştırdı. Evler yaptı. 
Ağaçlar, kuşlar yaptı. Güneş yaptı. 
Yıldızlar yaptı. Kesti yaptı, kesti 
yaptı. Kestiği kâğıtlardan odası 
kâğıt kırpıntılarıyla doldu. Çocuk 
yuvasının çöp sepeti de öyle. 

Resimler: Yıldırım Derya 

sayı: 5 
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Kâğıtlar Ülkesinde 



Gün geldi, kestiği kâğıtların 
arasında yiti verdi. Yıllar geçti. 
Silkindi kalktı kâğıtların ortasından. 
Doğruldu ki, kocaman olmuş. Süt 
dişlerini attı kâğıtların arasına, 
okula başladı. Okulda daha çok 
kâğıt boyadı, kesti, okudu. 
Teksirler, defterler, kitaplar, her 
taraf kitap doluydu. Ev kâğıtlardan, 
reklam amacıyla gönderilmiş 
broşürlerden, kataloglardan 
geçilmiyordu. Kâğıt peçete 
koleksiyonu yapmaya başladı o 
sıralarda. 

Yaş günlerinde odasını renkli 
kâğıtlarla süslüyordu. Duvarlarına 
eczanelerden verilen büyük hayvan 
resimleri astı. Tuvaletteki tuvalet 
kâğıdı bitince yerine yenisini 
takmayı öğrendi. Yılbaşı hediyeleri 
için süslü kâğıtlar seçmeyi de. 
Kâğıtlarla ve kartonlarla dolan çöp 
sepetini boşaltmaya yardım 
ediyordu annesine. O yıl sınıfı 
geçince babası onu başka bir 
ülkeye götürdü trenle. Sınıfı geçme 
hediyesi olarak. 

Gittiği yerlerde her taraf 
yemyeşildi. Bir küçük çocuk gördü 
kuzuları otlatan. Çocuk treni 
görünce anlaşılmaz hareketlerle 
koştu trenin yanısıra. Koşarken 
bağırıyor, bir şeyler istiyordu. Ama 
anlayamadı trendeki çocuk, trenin 
yanısıra koşan çocuğun ne 
istediğini. Tren çok hızlı gidiyordu. 

KAĞIDI AZ OLAN ÜLKEDE 
Küçük çocuk siyah gözlerini kâğıdı 
az olan bir ülkede açtı. Oradan 
tanıdı dünyayı. Ve sandı ki bütün 
insanlar kendisi gibi kâğıdı az olan 
bir ülkede yaşıyorlar. Anası onu 
tarlada doğurdu. Eski bir beze 
sardı. Eve gelince tezek ateşinde 
ısıttığı su ile yıkadı, altına höllük 
toprağı koydu. Toprak damlı, 
saman katılarak sıvanmış, toprak 
duvarlı odada uyudu ilk uykusunu. 
Anası o büyüyene kadar höllük 
toprağı kullandı. Elini peşkire sildi 
arada. Aslında derede yıkanınca 
güneşte çabucak kuruyordu çoğu 
zaman. Her yıl evlerinin duvarlarını 
çamurla sıvadılar. 

Biraz büyüdü. Gördü ki 
evlerinde, kaplarını dizdikleri 
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raflarda birkaç soluk gazete parçası 
var. Şeker pancarından kağnı, 
çamurdan oyuncak fırınlar, evler 
yaparak büyüdü. Hasta olduğu 
zaman annesi ona bir bardak sıcak 
süt verdi. 

Biraz daha büyüdü. Artık 
kuzuları güdüyor, tarlaya yemek 
götürüyor, dere kenarında çimiyor, 
ağaçlara tırmanıyor, kuş 
yakalıyordu. 

Tarla sulamaya babasına yardım 
ederken süt dişleri döküldü bir bir. 
O sene okulun yolunu tuttu sevinç 
içinde. Kâğıdı ilk kez okulda gördü. 
Hem de çok çok kâğıdı. 
Alfabesinin ne çok yaprağı vardı 
öyle! Öğretmen kızıyordu resim 
dersinde kâğıt karalamaya. Hele 
defterden yaprak koparmayı 
görmek bile istemiyordu. Bir 
keresinde anlatmıştı: 

"Başkentte bir belediye başkanı 
vardı. Eski gazete kâğıtlarını 
topladı çocuklarla. Onlardan tam 
bir milyon tane çocuk kitabı 
bastırdı. Çocuklara okumaları için 
dağıtacaktı." Devamını çok merak 

etmişti. Ne olmuştu o kitaplar 
acaba? Çocuklar okuyabilmiş 
miydi? 

Okul yılları çabuk geçti. O 
güzelim kitaplardan ayrıldı. Köyün 
çobanlığına başladı. Azık 
torbasında taşıdığı okuma kitabının 
yaprakları çoktan eskimiş, 
dağılmaya yüz tutmuştu. Ama gene 
de her gün çıkarıp okuyordu. Bir 
de trenin geçişini beklerdi her gün. 

Trenin yanısıra koşar, bağırırdı 
dur mamacasına: 

"Eski gazete? Amca ne olur eski 
gazete!.." 

Bazen trenin pencerelerinden 
eski gazete atanlar olurdu. 
Sevincinden deliye dönerdi o 
zaman. Günlerce okurdu gazeteleri 
su içer gibi. 

Bir gün trende yolculuk eden 
kendi yaşlarında bir çocuk gördü. 

Anlamış mıydı acaba onun ne 
istediğini? 

Ama tren çok hızlı gidiyordu... 



flüte saklı müzik 
melek güngör 

erminlerin alt katında oturan 
Profesör Bilgin o gün çok 

sinirliydi. Bilimsel kongrede 
sunacağı buluşunu bir türlü düzene 
koyamıyordu. Nasıl koysun? 
Yukardaki küçük kız o kadar 
gürültü yapıyordu ki... 

"Ah şu patırtıcı Şermin!" diye 
söylendi. "Yarınki kongrede 
sunacağım buluşumla ilgili 
hazırlıklarımı tamamlayabilmem 
için birazcık ara verse ne olur? 
Ama nerdee? Sözde o da okullar 
arası bir gösteriye katılıyormuş, 
çalışması gerekliymiş. Ama bu 
küçük kıza bir şaka yapmanın tam 

sırası şimdi. Flütüm nerede? Onu 
nereye koymuştum acaba? İşte 
buldum. Kitaplarımın altında 
kalmış. Çalışma müziğini bu flüte 
hapsedersem, artık tepemde 
tepinemez. Neydi o müzik 
bakalım, hah, evet, besteci 
Poncinelli'nin "Saatlerin Dansı" 
adlı eseri. Bekle bakalım küçük 
hanım!" 

Profesör Bilgin böyle 
söyleyerek üst katta dans çalışması 
yapan küçük kızın çalmakta 

olduğu Saatlerin Dansı adlı 
müziği, kullanmasını sadece 
kendisinin bildiği flütünün içine 
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hapsetti. Sonra da onu kaldırıp 
kitap rafının en üst gözündeki 
kitapların üzerine fırlattı. 

"Tamam, bu işi hallettim, artık 
işimi yapabilirim," dedi ve üst 
kattaki kızı da, rafın üstüne attığı 
flütü de unutarak çalışmalarına 
döndü. Sakin kafayla işlerini 
düzene koyup kitaplarını ve 
kâğıtlarını topladı. Başka bir 
şehirde yapılacak kongreye 
katılmak için uçağa binmek üzere 
evden çıkıp gitti. 

Olan bitenden habersiz 
kasetçalarını çalıştırmaya uğraşan 
Şermin Poncinelli'nin Saatlerin 
Dansı adlı bestesinin bulunduğu 
kasetin neden çalmadığını bir türlü 
anlamıyordu. 

"Fazla kullanılmaktan kaset 
bozuldu galiba," diye söylendi. 
Babasının plaklarını karıştırarak bu 
müziğin bulunduğu plağı arayıp 
buldu. Pikabı çalıştırarak plağı 
yerleştirdi. Plak dönmeye 
başlamıştı ama hiç ses gelmiyordu. 
"Hay allah, bu da bozuk çıktı," 
diye söylendi. "Yarınki gösteriye 
hazırlanmam gerekli. Gidip köşe 
başındaki kasetçiden yeni bir kaset 
alayım bari." 

Az sonra yeni kasetini 
kasetçalara yerleştirmiş, çalmaya 
uğraşıyordu ama ne yaparsa 

yapsın, bir türlü o müziği 
duyamıyordu. Tekrar kasetçiye 
gitti, elindekini başka bir kasetle 
değiştirdi ama nafile! 

"Şansım iyice azalıyor!" diye 
kederle söylendi. "Yarın okulda bu 
müziği çalamazsam, dans 
yarışmasına katılamam ki!" 

Bu işe üzülen başkaları da vardı. 
Evdeki duvar saati, masa saatleri, 
Şermin'in kolundaki saat, hep 
birlikte küçük kızı izliyorlardı. Onun 
blok flütle bile bu müziği 
çalamadığını görünce şaşkına 
döndüler. Küçük kız artık vazgeçip 
yatmaya gidince de aralarında 
konuşmaya başladılar. 

Duvar saati, "Poncinelli'nin 
Saatlerin Dansı biz saatler için 
bestelenmiş en güzel eserdi," dedi. 
"Onu duyamamak beni üzüyor." 

Kol ve masa saatleri, "Bizi de, 
bizi de..." diye üzüntüyle 
haykırdılar. Masa saatlerinden biri, 
saat başlarında dönen balerinine, 
"Dönme artık!" diye kızgınlıkla 
söylendi. Saatlerin Dansını bir 
daha duymayacaksam senin 
dönmemin ne anlamı kalır?" 

Zavallı balerin küserek dönmeyi 
bıraktı. 

Duvar saati, "Anladığım 
kadarıyla birisi bizim müziğimizi 
çalıp bir yerlere hapsetmiş. Bir 
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fikrim var, önce öteki saatlerden 
bunu yapanı öğrenelim, sonra da 
ülkedeki tüm saatlere haber iletip 
boykot yapalım. Ne dersiniz? 
Böylece bunu yapan da müziğimizi 
bize geri vermek zorunda kalır." 

Evdeki bütün saatler ona 
katıldılar. Haberi alan kum saatleri, 
güneş saatleri, mekanik ve pille 
işleyen tüm saatler yapılan çağrıya 
uymakta gecikmedi. 

"Poncinelli'nin bizim için 
bestelediği Saatlerin Dansını 
duymadığımız sürece çalışmayı 
reddediyoruz," dediler hep birlikte. 
Sonra da derin bir sessizliğe 
hüründüler. Ertesi gün insanların 
çoğu işlerine geç kaldılar, çünkü 
akşamdan kurdukları saatler bırakın 
çalmayı, çalışmıyorlardı bile. 
Meydanları süsleyen büyük ve 
güzel meydan 
saatleri de 
çalışmıyordu. 
Çocukların hiçbiri, 
hatta öğretmenler 
bile okula 
zamanında 
gidememişlerdi. 
Radyo ve 
televizyon bile 
saatin kaç 
olduğunu 
söyleyemiyordu. 

"Sayın seyirciler, ülkedeki tüm 
saatler çalışmayı reddettiği için 
saatin kaç olduğunu bildiremiyoruz, 
özür dileriz," diyorlardı. 

Şermin uyandığında balerinli 
masa saatinin sesini duyamadığına 
şaşırdı. Oysa her gün onu bu güzel 
saat uyandırırdı. "Bozuldu mu 
acaba?" diyerek duvar saatine 
bakmaya gitti ama o da 
çalışmıyordu. Mutfaktaki saat 
çalışıyor mu acaba diye mutfağa 
koştu. Hayır, o da durmuştu. Anne 
ve babasıyla birlikte kol saatlerini 
kontrol ettiler; hiçbiri çalışmıyordu. 
Panik içinde odasına döndü. Okula 
geç kalmıştı galiba, ama ne kadar 
geç kaldığını kestiremiyordu. 
Balerinli masa saatine bakarken 
birden saatteki balerinin bir bale 
figürü yaparak kendisini 
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selamladığını gördü. 
"Saatlerin boykotta olduğunu 

bilmenizi isterim," dedi narin 
balerin. "Artık çalışmak 
istemiyorlar." 

"Neden ama?" diye şaşkınlıkla 
sordu Şermin. "Baksanıza okula 
geç kaldım. Üstelik bugün dans 
yarışması var." 

Balerin, "Biliyorum küçük kız," 
dedi üzüntüyle. "Sorun da buradan 
çıkıyor zaten. Eğer o kadar çok 
gürültü yapıp Profesör Bilgin'i 
kızdır masaydınız, o da 
Poncinelli'nin Saatlerin Dansı'nı 
bir flüte hapsetmeyecekti. Saatler 
artık bu ezgiyi duyamadıkları için 
çok kızıyorlar. Bu yüzden de 
boykot yapmaya karar verdiler." 

Şermin, "Olamaz!" diye 
haykırdı. "Eğer Saatlerin Dansını 
Profesör Bilgin sakladıysa ben 
yarışmada dans edemem. O kadar 
da hazırlanmıştım. Ne yapmalı 
acaba? Profesör Bilgin bugün 
başka bir kentte bir kongreye 
katılacaktı. Tamam buldum, ona 
telefon edip durumu anlatırsam, 
ezgiyi flüte saklamaktan vazgeçer, 
ben de yarışmaya katılabilirim." 

Balerin, "Ülkedeki tüm saatler 
sizden haber bekliyor," dedi. 

Şermin, "Bakalım Profesör 
Bilgin ne diyecek!" diyerek 

telefonun başına gitti. Profesörün 
gittiği kentte yapılmakta olan 
kongrenin bulunduğu yerin 
telefonunu öğrenmek üzere santralı 
çevirdi. Santral memurunun 
öğrettiği şekilde numarayı çevirip 
profesörü istedi. Profesör Bilgin 
küçük kızın onu neden aradığını 
anlayamamıştı. Şermin, "Profesör 
Bilgin, Poncinelli'nin Saatlerin 
Dansı adlı bestesini flüte 
sakladığınızı biliyorum. Lütfen onu 
geri verin!" dedi. "Bu müzik 
olmadan dans edemem ve bu 
yüzden de okullar arası dans 
yarışmasına kanlamam." 

Profesör Bilgin, "Saatlerin 
Dansı mı? Ha şimdi hatırladım, 
peki bunu sana kim söyledi?" 

Şermin, "Kim söyleyecek, 
saatlerin boykotundan haberiniz 
yok galiba. Siz müziklerini geri 
vermedikçe çalışmayacaklarını 
söylüyorlar." 

Profesör Bilgin çok güldü buna. 
"Saatler çalışmayı red mi 
ediyorlar? Peki bundan bana ne? 
Benim işim var, lütfen rahatsız 
etme!" diyerek telefonu kapadı. 
Sonra da konferans vereceği 
kürsüye döndü. 

Saatler profesörün müziklerini 
geri vermeyeceğini öğrenmişlerdi. 
Bu yüzden boykotu devam ettirme 
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kararı aldılar. Böylece o gün her 
şey altüst oldu. Trenler zamanında 
kalkamadı, fabrikalar çalışamadı, 
otobüslerin kalkış saatleri birbirine 
karıştı. Sınıflarda dersler ya çok 
uzun ya da çok kısa sürdü. Dans 
yarışması iptal edildi. 

Profesör Bilgin'in başına gelenler 
ise hepsinden kötüydü. 
Konferansını bitirdikten sonra 
evine dönmek için uçak bulamadı. 
Çünkü saatlerin boykotunu 
destekleme kararı alan tüm 
motorlu ve motorsuz araçlar ve 
aletler çalışmayı durdurmuşlardı. 
Bütün ulaşım araçları hareket 
etmeyi reddediyorlardı. Profesör 
Bilgin'in o gün mutlaka kentine 
dönmesi gerekiyordu. Büyük 
buluşunun patentini alacaktı çünkü. 

"Bu gidişle buluşum da işe 
yaramayacak," diye homurdandı. 
Gözü kolundaki saate kaydı. 
"Yaptığım saçmalıktı," dedi. 
"Saatlerin Dansı adlı bestenin 
saatleri ne kadar mutlu 
ettiğini bilmiyormuşum 
meğer. Keşke evde 
olsaydım da müziği 
flütten çıkarıp serbest 
bıraksaydım," diye 
düşündü. 

Profesör Bilgin'in 
kolundaki saat onun 

fikir değiştirdiğini anlamıştı. 
Hemen öteki saatlere haber verdi. 
Saatlerin hepsi çalışmaya başladı. 
Bunu gören öteki aletler ve araçlar 
da çalışmaya başladı. Profesör ilk 
uçağa atlayıp kente döndü. Döner 
dönmez de Saatlerin Dansı adlı 
besteyi flütten çıkarıp serbest 
bıraktı. 

Bu işe en çok sevinen, saatlerle 
birlikte Şermin oldu tabii. Okuldaki 
yarışmada birinci seçildi. Ama artık 
alt katlarında oturan Profesör 
Bilgin'i çok yüksek sesle müzik 
çalarak rahatsız etmemeye 
kararlıydı. Profesörün başka bir 
buluşla dünyayı tersine 
çevirmesinden 
korkuyordu 
belki de. 
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sayı: 8 
gÜZ 91 

K A R D A N A D A M VE G Ü N E Ş * Sekip Davaz 





sayı: 11 
haziran 92 

gezmeyi seven ağaç 
aytül ağaç 

ir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil 
bir bahçede yaşayan bir ağaç 

varmış. Yaramaz bir çocuk 
gibiymiş bu ağaç, içi içine 
sığmazmış. Ama bütün diğer 
ağaçlar gibi, o da toprağa bağlı, 
yerinden hiç kıpırdamadan 
büyümek zorundaymış. 

Oysa o, çocuklar gibi koşup 
oynamak, dağlara tırmanmak, 
denizde yüzmek istermiş. 
Çevresindeki evlerin içlerini de çok 
merak edermiş. Kırmızı damlı, cam 
pencereli evlerin kapılarından 
çocuklar girer çıkarmış. Ağaç, 
onların içerde neler yaptığını, 
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evlerin içinin 
nasıl olduğunu 
çok merak 
edermiş. 

Zavallı ağaç! 
Kökleriyle 
topraktan 
besleniyor, 
yapraklarıyla 
nefes alıyor, ama 
yürüyemiyor muş! 
Gezemiyor, 
dolaşamıyor, 
koşamıyormuş... 
Günlerini, 
aylarını, hep aynı 
yerde 
kıpırdamadan 
durarak geçirmek 
zorundaymış. 

Yaz 
mevsiminin 
bitiminde bir 
gün, tatlı tatlı bir 
sonbahar rüzgârı 
esmiş. Gezmeyi 
seven ağacın 
çevresinde dans 
edip durmuş, 
ağacı 
güldürmeye 
çalışmış. Ama boşuna! Ağaç o 
kadar üzgünmüş ki! 

"Neden böyle üzgünsün?" diye 
sormuş rüzgâr ağaca. 
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Nasıl üzülmeyeyim ki?" demiş 
ağaç. "Dünyadaki bütün canlılar 
yürüyor, koşuyor, yüzüyor ya da 
uçuyor. Ya ben?.. Ben burada 
toprağa çakılıp kalmışım. Oysa 
dünyayı gezip dolaşmak, yeni 
şeyler öğrenmek isterdim." 

"Üzülme," demiş rüzgâr. "Bir 
çaresini buluruz elbet. 
Yapraklarından birini bana ver." 

Rüzgâr biraz kuvvetlice esmiş, 
ağacın bir yaprağını koparmış. 
Sonra, yaprağı aldığı gibi, PÜFF! 
diye evlerden birinin açık 
penceresinden içeriye üflemis. 
Yaprak salına salına odanın 
ortasına düşmüş. 

"İşte, gördün mü?" demiş 
rüzgâr. "Evin içine girdin bile. 
Başka gitmek istediğin yerler var 
mı?" 

"Evet evet!" demiş ağaç 
sevinçle. Bir yaprağını daha 

rüzgârın esintisine bırakmış. 
Rüzgâr yaprağı uçurup, 
yakınlardaki derenin suyuna 
bırakmış. Dere yaprağı sürükleyip, 
çok uzaklardaki denize 
götürecekmiş. 

Sevinç içindeymiş ağaç. Sararan 
yapraklarını teker teker rüzgâra 
bırakıyor, her yaprak geze dolana, 
uça savrula bir başka yere 
gidiyormuş. 

Bir arabanın sileceklerine sıkışan 
yaprakları, çok uzun bir geziye 
çıkmış. Bir kamyonun kasasına 
dolan yaprakları ise, çok uzaktaki 
başka ülkelere doğru yola 
koyulmuş. 

Sonunda ağacın hiç yaprağı 
kalmamış. Ama olsun! Zaten 
sonbaharda yaprakları hep 
dökülürmüş. İlkbahar geldiğinde 
yine yapraklanacak değil miymiş? 
Bir sonraki sonbaharda 
yapraklarını nereye göndereceğinin 
hayalini şimdiden 
kurmaya başlamış bile. 

Gezmeyi seven ağaç çok 
mutluymuş! 

Resimler: Mustafa Delioğlu 
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aralıK 92 

Kar helvası 
fatih erdoğan 

fürük Amca piposunu tablanın 
içine "Tık tık tık tık, tıkııııır-

tık! Tıkıııııır-tık! Tık tık tık tık 
tıkıııııır-tık tıkıııır tık! Tık 
tık tıkıııııııır!" diye 
boşaltıp, arkasından da 
piposunun sapını, "Nok 
nok nok... Nok nok nok 
Nok nok nok...Nok nok 
nok...Nok nok 
nok...Nok nok 
nok...Nok nok 
nok...Nok nok nok..." 

diye vurup, sonra da buruşuk 
ağzına sokarak, "Püfüüüüüüüüüüt 
füt... Püfüüüüüüüüüüt füt... 

Püfüüüüüüüüüüt füt... 
Püfüüüüüüüüüüt füt... 

Püfüüüüüüüüüüt füt..." 
diye üfleyince Ürperik 
Teyze sinirlendi. "Eh, 
hadi ne 
söyleyeceksen söyle 
de öykü başlasın. 
Şöyle bir gün de 
öyküye doğru dürüst 
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başladığını görmedim," dedi. 
Ürperik Teyze sık sık ürperir ve 
ikide birde sırtına hırkasını giyerdi. 
Üfürük Amca'nın az sonra 
söylediğini 
duyunca nasıl 
ürperdiğini ve 
hemen küçük 
odalarının 
içinde dört 
dönüp hırkasını 
aradığını 
tahmin 
edersiniz. 
Zavallı Ürperik 
Teyze'nin 
hırkasını 
bulamamış 
olması çok 
doğaldı, çünkü 
yalnızca tek bir 
hırkası vardı ve 
o da zaten 
üstündeydi. 

"Ah hanım," demişti Üfürük 
Amca, piposunu uzun uzun 
tıktıkladıktan, sapını 
noknokladıktan ve içini üfledikten 
sonra, "Kar helvası istedi canım!" 

Ürperik Teyze kocasını çok 
severdi. Bu yüzden de ona mutlaka 
bir tabak kar helvası yapmalıydı. 
Yavaşça yerinden kalktı. 
Mantosunu giydi ve elinde tabak ve 

kaşıkla evden dışarı süzüldü. 
Dışarısı karla kaplıydı, ama evleri 
kentin içinde olduğundan ve kentin 
içindeki hava da son derece pis 

olduğundan 
karlar beyaz 
değil, griydi. 
Ürperik Teyze 
bir otobüse 
bindi ve uzun 
bir yolculuk 
yaparak 
çocukluğunun 
geçtiği köye 
gitti. Oradaki 
karların temiz 
olduğunu 
anımsıyordu. 
Ama yaşadığı, 
büyük bir hayal 
kırıklığı oldu, 
çünkü köyün 
kıyıcığına büyük 

bir santral yapılmıştı ve bu 
santralın bacasından çıkan 
dumanlar beyaz kar tanelerini daha 
yere düşmeden siyaha boyuyordu. 
Ürperik Teyze büyük bir üzüntüyle, 
bir uzak yol trenine binerek 
günlerce yol aldı. Her uğradıkları 
istasyonda karları inceliyor, 
yeterince beyaz olmadıklarını 
anlayınca trenden inmekten 
vazgeçiyordu. Sonunda bir gemiye 

Resimler: Fatih Erdoğan 
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binerek taaa Güney Kutbu'na ulaştı 
Ürperik Teyze. Orada çok kar 
olduğunu söylemişlerdi. Zavallı 
Ürperik Teyze büyük petrol 
tankerlerinin demirli olduğu 
iskeleden kıyıya ayak basınca 
yaşadığı acıyı siz düşünün. Burada 
karlar her yerde gördüğünden 
daha siyahtı. Yaşlı penguenlerin 
tüyleri petrolden birbirine 
yapışmıştı. 

"Olamaz!" diye bağırdı Ürperik 
Teyze ve hüngür hüngür ağlamaya 
başladı. Gözyaşları bumburuşuk 
yüzünden aşağı yuvarlandı, "Çiling! 
Çiling!" diye sesler çıkararak 
tabağın içinde birikti. Ürperik 
Teyze gözlerine inanamadı. Elinde 
bir tabak dolusu karla sevinçle 

evine döndü. Üzerinde biraz 
pekmez gezdirerek, tabağı çoktan 
uyumuş olan Üfürük Amca'ya 
verdi. 

Üfürük Amca, "Ah, teşekkür 
ederim," dedi. "Niye zahmet ettin? 
Ben öyle laf olsun diye 
söylemiştim." 

Ürperik Teyze, "Afiyet olsun," 
dedi. 

Üfürük Amca kar helvasını 
iştahla kaşıkladı. 
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sayı: 37 
Kasım 94 

ayşe ağlamaya bir başlarsa... 

3 0 

yşe ağlamaya başladı. 
Babaannesi, "Yatmaktan sıkıldı 

zavallıcık kucak istiyor," diyerek 
Ayşe'yi yatağından kaptığı gibi 
kucağına aldı, ama Ayşe susmadı. 

Ayşe'nin annesi, mutfaktan 
elinde bir biberonla koşarak geldi. 
Ayşe'yi babaannesinden aldı. 
"Acıktı benim yavrum," diyerek 
biberonu ağzına dayadı. Ayşe 
biberonu eliyle itti. Hâlâ ağlıyordu. 

Anneannesi atıldı, "Nazar değdi 
kuzucuğuma. Kızım sana kaç kere 
söyledim, şu çocuğu nazar 
boncuksuz çıkarma diye!" 

Bunu söylerken kaşları da 
çatılmıştı. Dedesi, giderek daha 
sesli ağlayan Ayşe'ye bakarak 
başını iki yana salladı. "Gezme 
uğruna üşüttünüz zavallıyı. Dün 
hava çok rüzgârlıydı. Ne olurdu 
beni dinleyip evde otursaydınız!" 

Ayşe artık içini çeke çeke 
ağlamaya başlamıştı. 

Babası, "O babasını istiyor, 
babasını!" diyerek Ayşe'yi havaya 
fırlattı. Ayşe daha da çok ağlamaya 
başladı. 

Annesi telaşla diğerlerine baktı. 
"Nesi var yavrumun?" dedi 
sıkıntıyla. O sırada kapı çalındı. 
Anneanne, "Tüh tüh, nazar değdi 
yavruma, siz ne derseniz deyin," 
diye söylenerek kapıyı açtı. Gelen, 
Serdar'dı. Ayşe'nin ağabeyi Serdar. 
Hiç kimseye bakmadan koşarak 
Ayşe'nin yanına geldi. "Seni niye 
ağlattılar benim minik böceğim?" 
diyerek, kardeşine cebinden 
çıkardığı topu gösterdi. Sonra topu 
havaya atıp tutmaya başladı. Ayşe 
sustu. Gözyaşları hâlâ yanaklarında 
duruyordu, ama o gülerek el çırptı. 
Evdeki herkes bu işe çok şaştı. 
Baba, "Bu iş bu kadar basit 
miymiş?" diye sordu. Anne, 
"Hiçbirimizin aklına Ayşe'nin oyun 
oynamak istediği gelmedi," dedi. 
Hepsi rahatlamıştı. 

Gülüştüler. 

elvan pektaş deniz 
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100. sayısında 
Kırmızıfare ile 
söyieşi: 

"Kırmızıfare, adın neden 
Kırmızıfare?" 
"İlk yayımlandığım yayınevinin adı 
'Redhouse' idi, yani 'kırmızı ev'. Çocuk 
dergisi çıkarma fikri konuşulurken böyle 
bir derginin yayınevinin bütçesini 
kemireceği korkusu dile getirilince, eh bir 
kemirgen olarak, 'kırmızı evin faresi' 
anlamında 'kırmızı fare' adı bana 
yakıştırıldı." 

"Amacın neydi? Çocuklara neler 
söylemek istiyordun?" 
"Amacım okunmaktı. Sadece okunmak ve 
okumanın tadını yaşatmak. Bunun için de 
sayfalarıma bol bol 'okunacak' şeyler 
almaya çalıştım; öyküler, güzel şiirler, 
masallar, kitaplardan söz eden hoş 
yazılar... Çocuklara belli bir şey söylemek 
istemedim. Ama şunu istedim: Çocuklara 
söyleyecek güzel sözleri olanların, bu 

sayı: 100 
özel bölüm 

100. sayı! 

sanal alemde 
"Kırmızıfare" 

Ekşi sözlük 
http://sozluk.sourtimes.org/ 

arama sözcüğü: "kirmizifare" 

"Çocukluğumun tek edebiyat dergisi. 
hamasi söylemlerden gayet uzak, 'cool' 

tabir edilebilecek bir duruşları vardı; çok 
güzel öyküler yayınlarlardı." 

• 

"Doğan Kardeş aldığım dönemde abone 
olanlara gönderilen, çocuklar için 

hazırlanan bir edebiyat ve şiir dergisiydi. 
Pek şeker resimler vardı içinde. Bir kere 

derginin çıkartıldığı minik binaya 
gitmiştim, ilgilenmişti herkes, çok 

mutluydum o yıllar." 
• 

"Küçükken üye olduğum, sanırım artık 
çıkmayan, doğum günlerinde kitap 

yollayan, güzel çocuk dergisi." 
• 

"Çok sevdiğim, hâlâ ara ara çıkarıp 
okuduğum, tıfıl bir veletken gidip Fatih 
Erdoğan 'la konuşup maskotuna sahip 

olduğum, geçmişimdeki güzel şeylerden 
biri." 

1990-2006... 
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sözlerini (güzel söylemeleri koşuluyla) 
çocuklara sunmak. Bunu güzel resimlerle, 
ferah bir sayfa düzeniyle, yaşa uygun bir 
görünümle yapmak." 

"Amacına ulaştın mı peki?" 
"Bak, yan sütunlarda eski abonelerimizin 
yorumları var. Söylenenlerin her biri çok 
etkileyici, ama tek bir söz var ki, 
kuyruğuma kadar titretti beni. Diyor ki 
eski okurum: 'Çok mutluydum o yıllar...' 
Sen ne dersin? Amacıma ulaşmış mıyım?" 

"gence bu çocukların geriye 
baktıklarında senden böylesine 
özlemle söz etmelerinin nedeni 
nedir?" 
"Çünkü onlara güzel yazabilen 
yazarlardan, güzel resimlerle, güzel 
yazılan, güzel bir dille sunmaya çalıştım. 
Yani edebiyat sunmaya çalıştım." 

"Yani çocuklar edebiyatı seviyorlar 
mı diyorsun?" 
"Tabii ki seviyorlar. Yanılgı televizyonu 
yanlış algılamakla başladı. Eğlenceli, hızlı, 
hareketli, zahmetsiz, parıltılı, ışıklı 
görüntüler... Bunları herkes sever. Parlak 
ambalajlı bir kaşar peynirini çiçekli kristal 
bir tabakla önüme koy, hemen koşar 
gelirim. Ama eğer içindeki peynir güzel 
değilse, bakar bakar giderim. Ve hemen de 
unuturum. İşte bu çocukların dergilerini 
unutmamalarının nedeni aldıkları o tat. 

http: //sozluk .sourtimes .org/ 

"Keşke bu dergi diğer uyduruk, 
çizgi roman ve bilmece dolu, sığ dergiler 

yerine daha çok satın alınsaydı, 
okunsaydı. Hakikaten çok faydalı bir 

girişimdi, özveriyle hazırlanırdı, 
hikâyeleri ve resimleri çok güzeldi. 

Doğan Kardeş'in kuzeniydi benim için." 
• 

"Çocukluğunuzda gelişiminize katkıda 
bulunan bir dergi idi, hatta karşılaştırır 
ve Doğan Kardeş'ten daha cok severdim 
onu, heyecanla gelsin de okuyayım diye 

beklediğim bir dergiydi. Hâlâ böyle 
girişimler var mı bilmiyorum ama bir 

dönemin çocuklara çok şeyler katmış bir 
dergi idi. Ki o dönemlerde sakız, 

uyduruk-garip-plastikten yapılmış-abuk-
subuk oyuncaklar vererek çocuklara hitap 

etmeye çalışan dergilerin yanında bir 
vaha gibiydi." 

• 

"Eve ilk postayla geldiği günü hâlâ 
hatırlıyorum. O zamanlar okumaktan hiç 
hazetmeyen ben, elimden bırakamamıştım 

uzun süre. İçindeki öyküleri hâlâ bazen 
okuyup bunlar yalnızca çocuklar için 

olamaz, diyorum." 
• 

"Türk çocuklarının başına gelmiş en iyi 
iki şeyden biri. Diğeri için (bkz: Doğan 

Kardeş). 
• 

"Dergide bir çocuğun ismiyle yayınlanan 
şiirin Behçet Necatigil'e ait olduğunu 

belirttiğim bir düzelti mektubuma Fatih 
Erdoğan'ın kendisi bir mektup ve kitap ile 
karşılık vermişti. Mest olmuştum küçücük 

yaşta..." 
• 
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Algılamanın, düşünmenin, yorumlamanın, 
dilimizi kullanmanın, ifade etmenin türleri 
arasındaki serüvenin tadı." 

'Yani bütün bunlar, amacına 
ulaştığını mı gösteriyor?" 
"Hayır, küçücük bir dergicik olarak 
yapılabilenin doğru olduğunu gösteriyor 
sadece. Baksana, koskoca bir bankanın 
çıkardığı gelmiş geçmiş en büyük 
dergilerimizden biriyle anılıyor adım. 
Ama, henüz tanımadığım ne kadar çok 
çocuk var, düşünsene..." 

"Daha çok çocuğa nasıl 
ulaşabilirsin?" 
"Yukarki çocukların da yakındığı o 
'plastikli çocuk dergileri' gibi olmadığım 
için çok sayıda basılıp gazete bayileri 
üzerinden çocuklara ulaşabilmem mümkün 
değil. Bu nedenle de yalnızca abone 
olanlara gidebiliyorum. Bir de 
kütüphanelerimiz var. Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü bazı kütüphanelere ulaşmamı 
sağlıyor." 

"Çocuklara bir sözün var mı?" 
"Tabii ki var. Onlara güveniyorum. Onların 
beni anladığını biliyorum. Benimle iletişim 
kursunlar, konuşalım. 

"Adresin?" 
kirmizifare @ superonline .com 

"Yeniden çıkmaya başlamış, 
çocukluğumuzun efsane dergisi. 

İllüstrasyonları da Mustafa Delioğlu 
yapıyormuş." 

• 

"Babamın ilk sayısından beri 
biriktirdiğim iki koca klasör dolusunu 

arkadaşının çocuklarına verdiği, yıllarca 
geri almaya çalışıp başarılı olamadığım, 

en son geçen kitap fuarında Fatih 
Erdoğan'ı bulup ona sorduğum ve kendi 

ellerinde de kalmadığını söylediğinde 
beni çok üzen, öyle ya da böyle edebiyatı, 

okumayı sevmemin en önemli 
etkenlerinden biri olan, içindeki 

hikâyelerin çoğunu hâlâ hatırladığım, 
günümüzde olmamasının büyük bir 

eksiklik olduğunu düşünürken yeniden 
çıktığını duymamla beni çok mutlu eden 
"çocuklar için edebiyat" dergisi. Gerçi 

teknolojik bir duyumsuzlukla çevrelenmiş 
günümüz çocuklarını ne derece 

ilgilendirir bilmem, ama ben bu yaşıma 
rağmen yine keyifle okuyacağıma 

eminim." 
• 

"Babam okuma alışkanlığı kazanmam 
için alırdı, harika kapak illüstrasyonları 

olurdu. İlk sayfasında bir şiir olurdu hep. 
Şiirlerden pek bir şey anlamasam bile 

kenarlarındaki illüstrasyonları 
seyrederdim. Elbette diğer herkes gibi ilk 

önce "onu seviyorum" bölümünü 
okurdum." 

• 

"Gerçekten çok profesyonel bir dergiydi. 
Hâlâ çıkıyor mu bilmiyorum ama küçük 

çocuğu olanlar kesinlikle almalılar. 
çocuğunuza alabileceğiniz en iyi 

armağanlardan biridir bence. 

http://sozluk


Kırmızıfare'ye yazar dostlarından mektuplar... 

Sevgili Kımızı Fare 
100. sayıya geldiğini fark edince, birden seninle ilk ne zaman 

tanıştım, diye düşündüm. Ankara'da Atlas Pazarlama vardır. Kızılay'da 
Onur İşhanı'nda. Önemli bir yerdir. O kadar çocuğa, aileye ve alanda 
çalışan profesyonellere, çocuk gelişimi, eğitimi, okulöncesi 
öğrencilerine katkı vermiştir ki inanamazsın. İdealist, kitap sever 
sahibi Fahrettin Telseren tanıştırmıştı seni benimle. Bulutların neden 
mavi olduğunu, güneşin nereye gittiğini, yağmurun nasıl yağdığını 
merak eden, sanki aklımdan geçenleri bilip onları öykülere 
dönüştüren Fatih Erdoğan baba olmuştu. Kırmızı Fare'nin babası. 

Seni elime ilk aldığımda özür diliyordun okurlardan geç kaldığın 
için ve çok üzgündün. Sadece üye olanlara gönderilecektin. Bu 
sefer de ben çok üzülmüştüm. O yıllarda benim düzenli bir adresim 
yoktu. Geçen yıla kadar da olamadı. Bir de ben kitap kokusu olan 

yerlerden almıştım hep dergilerimi, kitaplarımı. Kendime görev 
/ olarak yapardım bunu. Sana abone olamamıştım. Hem adresim 
/ belli değildi hem de abone olacak kadar toplu param yoktu. Ama 
seni çok sevmiştim. Geçmiş sayılarını toplu halde Atlas 

Pazarlama'dan alırdım. Bir solukta okurdum. Sonra okuduklarımı 
öğrencilerimle ve aileleriyle paylaşırdım. Bir çok çocukta iz bırakan ve 
şimdilerde onu yazan çocuğun ne yaptığını merak ettiğim bir öykü 
vardı. Fındıkfaresi yazarlarından, ismini şimdi anımsamıyorum ama 
öyküsünün adı dün gibi aklımda: "Komutan Başçürük ve Askerleri." O 
kadar çocuğa diş fırçalama konusunda rehberlik etti ki bilemezsin. Bir 
çocuğun odasını topladığında kendini kaybettiği bir öykü vardı. 
Çocuklar onu ne çok sevmişlerdi. "Onu seviyorumlar" geldi sonra 
merakla izledim. Selenle tanıştım. Selen'in öykülerini okuma ödevi 
verdim Selen yaşında çocukları olan ailelere. Bir ara her sayıdan 
parlak renkli kâğıtlarda anne babalara mektuplar yolladın. 
Hastanedeki, anaokulundaki odamda panoda asılı kaldılar hep. Gelen 
giden okusun bilgilensin diye. 

Posta kutumun konuşup bana seni tekrar getirdiği gün nasıl mutlu 
oldum anlatamam. Seni tekrar kaybetmek istemiyorum. Hâlâ diğer 
dergilerimi ve kitaplarımı kitapçıdan dokunarak, koklayarak 
alıyorum. Ben onlara gidiyorum. Ama sana aboneyim. Senin 



gelmeni beklemek de güzelmiş. Şimdi artık farem kaybolur kaygım 
yok. Posta kutumdan uzanan iki dik kulağın, "Ben geldim, ben 
geldimmm!" demesini heyecanla bekliyorum. Yüzüncü sayın kutlu ve 
hep daim olsun. Sevgi Koşaner 

Sevgili Oğlum Kırmızıfare 
Nedense, içimden sana oğlum demek geldi. Dünyaya geldiğin 

günler, daha dün gibi. Ama sen yüzüncü sayıya ulaşmışsın. 
İnanılır gibi değil. Daha dün gibi, Fatih Erdoğan'ın yeni iş yerini 
kutlamaya gitmiştim. Bir de ne göreyim! Yerde, bezden yapılma, 
kocaman kırmızı bir fare durmuyor mu! Fatih, hemen seni bana 
tanıttı: 

"Çocuklara yepyeni ve çağını yansıtan bir dergi sunmak istedim. 
Adını da Kırmızıfare koydum." 

Büyük torunum Ece, o zaman ana okuluna gidiyordu. Postacının 
kendi adına getirdiği bu dergi, onu çok mutlu etmişti. Kimi bulursa, 
dergiyi okutmak için, esir alıyordu. Ece şimdi lise ikide... 

Bu arada sana, birkaç öykü gönderdim. Okurlara ulaştırman için. 
Doğrusu bu işi başarıyla yaptın. Bir ara hastalandın. Eksikliğini 
duyumsadık. Sonra yeniden çocukların dünyasına Güneş gibi doğdun. 

Şimdilerde seni, ikinci oğlumun kızı, Defne okuyor. O ilköğretim 
üçüncü sınıf öğrencisi. Derginin, kendi adına adresine gelmesinden 
pek mutlu. Ayrıca Defne'nin altı yaşındaki kardeşi, Güneş Gülten de 
senin okurun sayılır. O henüz ana okulunda. Ama, ablası Defne, 
ona seni okuyor. Duyduğuma göre o da ablasını esir alıyor muş. 
Dilerim, torunlarımın çocukları da seni okur. Nice yüzüncü sayılar 
diliyorum sevgili Kırmızıfare... Gülten Dayıoğlu 

Yaramaz Kırmızıfare 
Ne o öyle herkesten övgüler, alkışlar... Yok efendim, 100. sayı 

imiş! 100 yaşına gel de öyle kutlayalım. Öfff, övgüleri oku oku 
sıkıldım valla. Hemen şımarmışsındır şimdi, Türkiye'nin bir ilinden 
ötekine, hop o yana, hop öte yana koşuşup duruyorsundur. Neden 
beğenirler seni hiç anlamıyorum. Ben sana çok kızıyorum. Ayda bir 
defa çıkacaksın da, kapımızı çalacaksın... Neden her gün 
çıkmıyorsun? Ne tembel şeysin sen öyle? 

Öykülerini hiç beğenmiyorum, iki-üç tanecik öykü... Pöh! Neden 5 



öykü değil? Neden 15 öykü değil? Resimlerin az, öykülerin az, 
oyunların az, bulmacaların az... Az işte az! Aaaa, zaten 32 
sayfacıkmışsın. Ne bu, broşür mü? Neden 42 sayfa değil? Ya da 52? 
Hatta 102? 

Yazarlarına da sinir oluyorum. Neden o kadar güzel yazıyorlar? 
Benim öykülerim girmiyor o zaman. Hep başka yazarların öyküsü 
çıkıyor. Kırmızıfare'de şiirleri yayımlananlara da kızıyorum; 
yazmasınlar öyle güzel şiirler. Resimlere gelince... Amaaaan, ben 

bile yaparım, ne olacak. İki üç boya alır çizerim. Hele o Sihirli 
Kaykay mıdır nedir, bir çizgi roman var. Tam okumaya 

başlıyorum, hooop bitiyor. Sihri çabuk bitmesi mi, ne? O kadar 
kısa çizgi roman mı olur? İnsanı merakta bırakıyor, işin yoksa bir 

ay bekle. O çizgi roman bitene kadar ben de 100 yaşına gelirim 
herhalde! O zaman bana kutlama yapacak mısın Kırmızıfare? 

Ah ah, sen eski seni bilir misin? Belki hatırlamazsın. O zamanlar 
öykülerin de resimlerin de daha çoktu. Sayfan boldu. 1990 mıydı 
neydi? İlk sayın çıktığında, heyecandan nefesim tıkanmıştı adeta. 
Çocukluğumda Doğan Kardeş diye bir dergi okurdum, ondan sonra 
ilk kez böyle güzel bir dergi görmüş, çok sevinmiştim. 16 yıl dile 
kolay... Yahu, farelerin ömrü kaç yıldır? 

Senin bu kadar çok sevenin ve okuyanın oldukça sen daha çok 

yaşarsın Kırmızıfare... Çok yaşa e mi? Aytül Akal 

Sevgili Kırmızıfare 
Ben bir anneyim. Dün kızının üniversiteden mezun olduğunu 

gören mutlu ve gururlu bir anne. Biliyor musun, çocukken onun 
arkadaşıydın. Okumaya bayılan bir genç kız oldu. Bunda ne büyük 
payın var. Kızım büyüdü ama ben hala seni okumayı sürdürüyorum. 

100. yaşını kutlayacağını öğrenince öyle sevindim ki. Kocaman 
bir pasta yapacağım senin için. En sevdiğin peynirden bir pasta. 
Üzerinde 100 mum olacak, bıyıklarını titrete titrete üflemen için. 

Ama lütfen çok dikkatli ol e mi, o şirin bıyıkların yansın hiç 
istemem. Bir düşüm var. Torunum olursa ona da arkadaşlık 

etmeni çok istiyorum. Böylece seni sevmeyi üç nesil boyu 
sürdürmüş oluruz. Dilerim sen de ben de çoooooook uzun yıllar 

yaşarız da, düşüm gerçek olur. Canım Kırmızıfare, boncuk 

gözlerinden öperim. Ayfer Gürdal Ünal 



Sevgili Kımızı Fare 
Seni en az tanıyan çocuk yazarlarından biri benim sanırım. Ben 

seninle, ikinci doğuşunda tanıştım. Çocuklar için yazmaya, çocuklar 
için yazılanları okumaya biraz geç başladım da... Çok sevdim seni 
ama. Benim çocukluğumda, iki tane çocuk dergisi çıkardı sevgili 
Kırmızıfare: Doğan Kardeş ile Çocuk ve Yuva... Çok güzel bir 
dergiydi Doğan Kardeş. O zaman bilgisayarlar, internet, 
televizyon olmadığından susuzluğumuzu giderecek tek kaynak 
Doğan Kardeş'ti. Merakla, sabırsızlanarak beklerdik her yeni 
sayısını. Senin okuyucuların bize oranla çok şanslı. Yeni bilgilere 
ulaşmak için her türlü olanak var ellerinin altında. Abuk subuk bir 
sürü dergi çıkıyor şimdi ama, üç tane de çok güzel dergi var onlara 
yeni ufuklar açan. Biri elbette sensin. Biri Ebesobe. Bir de Bilim 
Çocuk var. Gönlüm daha çok dergi olmasını ister ama, değerini 
bilenlere bu üçü de yeter. 

100. sayı ne demek biliyor musun sevgili Kırmızıfare? Senin ilk 
sayını okumuş olan çocuklar bugün genç kızlar, delikanlılar oldular. 
Keşke onlardan bazılarıyla buluşup görüşme olanağımız olsaydı da, 
onların izlenimlerini öğrenseydik senin hakkında. 

Nice 100. sayılara sevgili Kırmızıfare. 

Yolun açık olsun. Sevgiyle. Bilgin Adali 

Dünden Bugüne... 
Kızım Güliz çok uzun zaman nerede fare görse "anne 

KIRMIZIFARE'ye bak!" diye seslendi. 
Bir gün ev işlerine yardım eden kıza; "Bana Kırmızıfare'yi bulur 

musun?" dedim. Uzun zaman dergiyi getirmesini bekledim... 
Gelmedi. Tekrar istedim, "Bulsana kızım şu KIRMIZIFARE'yi 
dedim. Kız ne dese beğenirsiniz; "Abla ben onu yakalayamam. İlaç 
alalım, yapışıp kalsın üstüne," dedi. , 

Bana çocuğunun kitap okumadığını anlatan her arkadaşıma 
da, "Çocuğunuzu Kırmızıfare Dergisi'ne abone edin," diyordum. 
Gerçekten Kırmızıfare Dergisi 'nin bir ayrıcalığı olduğuna karar 
vermiştim. Okuyucuyu etkiliyordu. 

Tahire Alper'in sınıfından on sekiz veli Nurettin Teksan 
İlköğretim Okuluna gelmiştik. Yeni tanıştığım velilerden birisine de 
dergiyi laf arasında önerdiğimi hatırlıyorum. Eski velilerimizden 



Gökhan'ın annesi Aydan, yeni sınıfımızdan dergiyi önerdiğim veli ile 
sohbet ederken, benden söz edilmiş. İsmimi hatırlayamayınca; 
"gözlüklü" demiş olmamış, "kızı var" demiş olmamış... En sonunda 
"Hani şu 'Kırmızıfare Dergisi'ne abone olun' diyen kadın var ya, işte 
o," deyince Aydan, "haa, şimdi anladım. Bizim Güliz'in annesi 
Filiz," demiş. 

"KIRMIZIFARE artık çıkmayacak" dendiğinde ailecek çok 
üzülmüştük. Uzun zaman eski sayılarla oyalandık. Yayıncı paramızı 

iade etmek için hesap numarası istiyordu. Kabul edemezdim, 
gelecekte tekrar yaşaması için küçücük de olsa bir katkım olsun 
demiştim. O gün bıraktığım para değildi, yüreğimdi aslında. 

Amacım; dergiyi ne kadar sevdiğimizi anlatmaktı. Hedefim; onu 
tekrar sevenleriyle buluşturacak kişilere, yapıtlarının beklenildiğini 

unuttur mamaktı. 
Hoş geldin KIRMIZIFAREM çocuklarım büyüdü, ama torunlarım 

olacak, onlar da senin peşine düşecekler. Filiz Tosyalı 

İkimizi de sevindirmişti 
Yıl 1991'di, unutmam. İlk öykü kitabım olan "Gül Dokurdu 

Gözlerin" yayımlanmıştı o yıl. Yazar sınıfına girmenin, ünlülerle 
birlikte imza gününe katılmanın keyfini yaşıyordum. Ama kimsenin 
benim bulunduğum bölüme dönüp baktığı yoktu. Aziz Nesin Ustanın 
önünde oluşan uzun okur kuyruğuna imrenle bakıyordum. Sıkıldım. 
"Az dolaşayım," dedim. Karşıma "Kırmızıfare" standı çıktı ilk. İçim 
bir hoş oldu. Stantta dergiye abone kaydediliyordu. Bir form aldım. 
Tam dolduracağım, yanı başımda 9-10 yaşlarında sevimli bir afacan 
belirdi. 

"Abone bedeli ne kadar abla?" diye sordu oradaki görevli 
hanıma. Sonra, cebindeki paralarını çıkarttı, saydı, bir daha saydı, 
bir daha... Öyle bir iç çekti ki, benim içim yandı. Anlaşılan parası 
yetmemişti abone olmaya. Baktım boynu bükük, gidiyor. 

"Bakar mısın arkadaş!" diye seslendim ona. Baktı. "Adın ne?" 
dedim. Söyledi. Abone formuna yazdım adını. "Adresin?" 

"Niçin?" diye diklendi. 
"Seni Kırmızıfare'ye abone yapıyoruz ya..." dedim. 

"Parası?" diye sordu. 
"Sen o kadarını düşünme," dedim. 
"Olmaz," dedi. Öyle kesin konuşmuştu ki... 



"Bir pazarlık yapalım seninle," dedim. "Ne pazarlığı?" der gibi 
kaşlarını çattı. "Benim bugün imza günüm," dedim. Hiç kimse 
imzalattırmadı kitabımı bana. Oysa tam çocuklara göre de bir kitabım 
var. "Kıvırcığın Serüvenleri." Sen paranla o kitabı al, bana imzalat. 
Ben de Kırmızıfare aboneliğimi sana..." 

Hoşuna gitmiş görünüyordu. Bir taşla iki fare vuracaktı. "Olur," 
dedi ciddi ciddi. Adresini söyledi. Yazdım. Parayı ödedik. İlk 
dergisini aldı. Gözlerindeki sevinç ışıltısını o güne dek hiç kimsede 
görmedim. 

Anlaşma gereğince o da benim kitabımı aldı, bana imzalattırdı. 

Ben de sevindim... Fevzi Günenç 

Dergi Çıkarmak 
Dergilerin, hele bir çocuk dergisinin 100. kutlama sayısını 

çıkarması gerçek bir başarının göstergesidir. Kırmızıfare'nin bu uzun 
yolu aşarken yanında Fatih Erdoğan gibi bir yol gösterici olması en 
büyük şansıdır. 

Dergi çıkarmak, aynı parkuru her seferinde yeni bir solukla ve 
heyecanla koşmaya benzer. Her sayı insanı yeniler, her sayfa yayına 
hazırlayan ekibin kendileriyle yeniden buluşmasını yeni bir 
hesaplaşma içine girmesini sağlar. "Şu sayfa daha güzel olabilirdi, bu 
yazı daha farklı bir başlıkla sunulabilirdi," diyen ekip yalnızca 100. 
sayıya değil, daha yüzlerce sayıya imza atacak demektir. Yeter ki 
yayının yaşamını sürdürebileceği kaynak ona dayanak olsun. Bu 
kaynak elbette ki öncelikle okurdur. Günümüzde süreli yayınları 
ayakta tutan reklam sektörü ve sponsorluk anlayışı gibi farklı 
etkenler de olduğunu biliyoruz. Ancak güzel olan ve arzulanan, 
okurunun dergisine sahip çıkabilmesidir. Böylesine dikenli bir 
parkuru 100 sayı boyunca koşmak da ancak özenli, özverili, işini iyi 
bilen bir koçla mümkün olabilir. 

Kırmızıfare, yıllar öncesinde çocuk edebiyatımıza gerçekten 
değerli kalemler kazandıran önemli bir dergi. Umarım ve dilerim 
yıllar önce başlattığı geleneği bundan böyle de sürdürür. Sayfalarını 
çocuk yazınına gönül veren gençlere ve bu alana yeni giren çocuk 
edebiyatı dostlarına açarak, çocuk yazınımızın yeni yazarlarla 
buluşmasına ön ayak olur. 

Nice 100 sayıları kutlamak dileğiyle. N u r İÇÖZÜ 



Sevgili Kırmızıfare 
İlk sayından bu yana, aradaki suskunluk dönemlerinde bile seni 

izledim. Biz dört kardeştik, kardeşlerimi ben doğurmuştum, yani 
anaları bendim. Ama gerek çocuk kitapları, gerekse dergi 
alımlarında dört çocuk olarak sevinir, okur, paylaşırdık. 

Tarsus'taydık ve dergiyi sağlamanın, abonelik dışında yolu yoktu. 
Başka çocuklarla bu sevinci bazen paylaşır, çokluk paylaşamazdık. 
Hele eski sayılarda, hani farklı renklerde ince kartona basılmış, 

dergiden bağımsız sayfaların olurdu ya, biz onları ayırır,dosyalardık. 
Bazı arkadaşlarımıza hiçbir şey söylemezdi o ek, oysa biz çok 

severdik. Kolaycılık ve laylaylom dergicilik o yıllarda başlamıştı. 
Her kardeşimiz bahçeli evimizde gördüğü ilk farenin niye kırmızı 

olmadığını sormuştu, sonra da senin niye kırmızı olduğunu. Son 
kardeş ilk kardeşten on altı yıl sonra geldi ve onun kısmetine de 

yeniden doğan Kırmızıfare çıktı. O da eski sayı ciltlerini bir yerlerde 
iki eksiğiyle bulup aldı, ilk ikisine çalım sattı. Eksik ciltleri bi yerde 
bulamadık. En son Ayvalık'ta, abone formunu fotokopi ile çoğaltıp 
okulunda dağıttı bu sonuncu, yani İdil Çalışlar, yeni arkadaşın. Üstelik 
o da hâlâ abone değil. Bu kez de, "Ben on iki yaşımı bitirdim, çocuk 
muyum?" diyor. Ben ellimi bitirdim, ben abone olacağım... 

Nice yıllara... Ayşe Kilimci 

Sevgili Kırmızı Fare 
"Yüz"ünüzdeki gülücük eksik olmasın! 
Benim çocukluğumun gökyüzünde yükselen uçurtmaları gibiydi 

çocuk dergileri... Yanlış hatırlamıyorsam ilkokul üçüncü sınıftan 
itibaren, cuma günlerini iple çeker olmuştum. Çünkü o gün 
kasabada pazarın kurulduğu gündü ve alışveriş siparişlerimizin 
sonuna, biraz nazla çocuk dergisini de ekletirdim anneme... Yaz 

tatilinde 'pazar görmek' için kasabaya indiğimizde, ilk işim gazete 
bayiliği yapan tek bakkala gitmek olurdu nedense. Vitrindeki 
çocuk dergilerinden bir ikisini harçlığım yettiği ölçüde alırdım. 

Bunlardan bazıları haftalık, bazıları aylık dergilerdi. Bir hafta 
boyunca köyde, bir dergiyi birkaç kere okuduğum zamanlar olurdu. 

Fakat pek sevgili ve kırmızılı dostum, bu dergilerin arasında sen 
yoktun! Çünkü o sıralar sen dünyaya gelmemiştin daha... Senin 

yayına başlaman, benim damarlarımda delikanlılık alyuvarlarının 



dolaşmaya başladığı döneme denk gelmişti. Bu nedenle seninle 
tanışmamız gecikmeli bir tanışma, dostluğumuz da gecikmeli bir 
dostluk oldu. Yayıncılıkla uğraşmaya başladıktan sonra duymaya ve 
bazı yerlerde görmeye başladım daha çok senin adını... Benim çocuk 
yayıncılığına odaklandığım dönemde ise sen biraz dinlenmeye karar 
vermiştin, buralarda yoktun. 

Sen köşende uyurken, ben seni daha çok tanıdım ve sevdim. 
Yıktığın bazı duvarları, açtığın bazı yeni yolları ve peşinde 
koşturduğun insanları görünce, senin onca yıl gösterdiğin azim ve 
cesarete daha çok hayran kaldım. Herkesin lafla peynir gemisi 
yürütmeye alıştığı bu ülkede, sen, kâğıttan gemilerinle nice okuru 
ve yazarı ve ülkedeki çocuk edebiyatını, okyanuslardaki başka 
adalara doğru taşımıştın. 

İşte bu nedenle, yaklaşık bir yıl önce, senin tekrar aramıza 
katılacağını öğrendiğimde, buna en çok sevinenlerden biri ben 
oldum. Çünkü birçoğunu senin de tanıdığın arkadaşlarımızla bir oyun 
halkası kurmuş, "sobelemece" ve okuma oyunu oynuyorduk bir 
süredir. 

Senin aramıza katılman, bizi daha çok sevindirdi ve 
cesaretlendirdi. Bu oyundaki gizli geçitleri, ilginç yollan ve eğlenceli 
numaraları bilen abisi olmuştun Ebe Sobe'nin... Şimdi de, o açıldığın 
o geniş okyanusta yüze yüze, 100. sayıya ulaşmışsın. Ne güzel bir 
haber bu! Geçen yüzyıldan bu yüzyıla kalan en güzel şeylerden biri de 
sensin bence... Yüzünün akıyla buralara geldiğine göre, mutluluktan 
yüzün de gülüyordur. Üstelik seni sevenlerin de aynı mutluluğu 
paylaştığına yüzde yüz eminim... 

Selam eder, yüzünden öperim. Nihat Vuran 

Aslı'nın Kırmızıfaresi 
Aslı önce, "Aslının Sordukları" dizisiyle tanıştı. Henüz okula 

gitmiyordu. Fatih Erdoğan'ın okul öncesi çocuklar için yazdığı bu 
kitapları ona annesi okuyordu. O kitaplarla Aslı, hem merak ettiği 
ve sürekli sorduğu birçok sorunun yanıtını, hem de okuma keyfinin 
ne demek olduğunu öğrendi. 

Sonra Aslı okula gidip okuma yazma öğrendi. Okumayı öğrenince 
de Kırmızı Fare ilk arkadaşlarından biri oldu. Ancak, Kırmızıfare ona 
hep gecikerek geliyordu, çünkü annesi dergiyi önce kendisi okuyor 
sonra Aslıya veriyordu. Bir gün Kırmızıfare bir öykü yarışması 



düzenledi. Aslının annesi de bu yarışmanın seçici kurulundaydı. 
Ödül töreninde, ödül kazananlar, seçici kurul üyeleri ve birçok 

izleyici salonu doldurmuştu. Aslı da annesiyle birlikte törene katıldı. 
Tören başladığında, Aslıyı da annesini de şaşırtan bir şey oldu. Ne 
oldu dersiniz? Kırmızıfare, ödüllerden birini vermesi için sahneye 
Aslı'yı çağırmaz mı? Aslı çok heyecanlandı; ama yine de sahneye 
çıktı. Aslı yaşamındaki birçok ilki Kırmızıfare ile yaşadı ve mutlu 
oldu. Yaşam deneyimi zenginleşti. Okuma keyfi arttı. Kırmızıfare 

onun abone olduğu ilk çocuk dergisiydi. Aslı bugün 21 yaşında bir 
üniversite öğrencisi; artık başka kitaplar ve dergiler okuyor. Ama 
adına imzalı olan Aslının Sordukları dizisi ve Kırmızıfare dergileri 
hâlâ kitaplığında duruyor. Aslının annesiyse, Kırmızıfare'nin 100. 

sayısını kutlarken; kızının yaşamına kattığı güzellikler için teşekkür 

ediyor ve nice yıllar diliyor. Gülsüm Cengiz 

Kırmızı Fare Şarkısı 
Güzde gittim, yazda gittim 
Dere tepe düz gittim 
Arpa boyundan çok yol gittim 
Kırmızı Farenin evine ulaştım. 
Kapısına vurdum: tık tık tık 
Açılıverdi tıngır mıngır lup 

Bir de baktım 
Kerevete kurulmuş masallar 
Hamaklarda sallanır öyküler 
Esin perileri gülümser... 
Sözcükler renkli 
Resimler dilli. 
"Hele otur" dediler 

İçeri buyur ettiler 

Fatih Erdoğan devirdi çorba tasını 
Kaşıyamadı başını 
Karnımı doyurdu 
Keriman Ablanın sofrası 
Ben Kırmızı Fare'nin beşiğini 
tıngır mıngır sallar iken 
Fili yuttu yılanlar 
Elendi karlar. 
Büyüdü çocuklar 
Dede oldu oğlanlar 
Nine oldu kızlar 
Torunlarına 
Kırmızı Fare okudular 
Masallarca çoğaldılar. 

Mavisel Yener 

(Sevgili çocuklar, şarkımızın sözlerini ben yazdım, bestesini de siz yapın, 
Kırmızı Fare'nin doğum günü pastasını keserken hep beraber söyleyelim. 
Haydi başlayın; do re mi mi sol sol si...) 



Fıstık Kediden Kırmızıfareye 
Sevgili Kırmızı Farecik. Dilerim hiçbir farenin yaşamadığı kadar 

uzun yaşarsın. 100 sayı değil 1000 sayı aşarsın. Laf aramızda bunları 
Seza annem zorla yazdırdı. 

Yolladığım resim 1992 yılına ait. Ben, gördüğün gibi çok güzelim 
ve tüm fareleri yakalayacak kadar formdayım. Şimdi biraz şeklim 
bozuldu. Sen hep güzel kalmışsın. Acaba nasıl becerdin bunu? 
Mektubumu kendini nasıl koruduğunu öğrenmek için yazıyorum. 
Aslında seni görmek için çıldırıyorum. 

Adını yıllardır Seza'dan duyardım. Kırmızı Fare şöyle, Fatih 
Erdoğan böyle diye... Senin dergin gelince yüzüme bile bakmaz 
oturup, onları okurdu. Bu anlayışsız kadına sinirlenir ama belli 
etmezdim. Öyle ya! Uzaktaki bir fare ne işe yarar! Ne fayda getirir, 

ne zarar. 
Derken bir gün Seza -sahibi 

olduğum Seza Kutlar Aksoy-
telefonda: 

Ay Kırmızı Fare mi? Büyük ödülü 
ben mi kazanmışım?' diye cıyak cıyak 
bağırınca kulaklarımı dikip, 
bıyıklarımı oynattım. Seni ölesiye 

merak ettim. Fare ödülü kazandı diye sevinen bir insanı ilk kez 
görüyordum. Daha önce ödül kazandığında böyle bağırmamıştı. 
Saflığımdan, 'Herhalde kazandığı fareyi bana getirecek de onun için 
seviniyor,' diye düşündüm ve umutla bekledim. Fakat seni 
getirmedi. Sevinç içinde şu yazılı resmini getirdi. Onun değer 
verdiği, benim de üstüne uzanmaktan hoşlandığım kitap köşesine 
yerleştirdi. 

Böylece resimdeki sen girdin aramıza. Fatih baban sana çok iyi 
bakıyormuş. Sen özel ve çok güzelmişsin. Senin gibisi yokmuş. 
Yok daha neler! Sık sık bunları duyar oldum. Sadist kadın! Beni 
kıskandırmanın ne alemi var! Yalanıp durmamın sana ne yararı 
var! 

Kırmızı Fare, Tanrı aşkına söyle, senin içindekilerle bu Seza nasıl 
arkadaş olur? 'Güzel yazılar, iyi yazarlar, iyi çizerler var Kırmızı 
Fare'de' deyip duruyor. Bir de tutturmuş 'Edebiyat içerikli,' diye. 
Gittiği okullarda benden değil senden sözediyormuş. Belki de 
gençliğini bu 'Edebiyat içerikli' denen şeye borçlusun. Gerçekten öyle 



mi? Tadı ciğerden daha mı güzel? Uzun yaşamanın, güzelliğinin gizi 
yoksa bu mu? 'Ciğerli kebap-acele cevap' ya da daha iyisi, 

'Cik cik-Kırmızı Farecik 
Gel bizim eve-Kedi fare oyunu oynayalım seninle' 

Seza Kutlar Aksoy 

Kırmızıfare'nin Evi 
İstiklal Caddesi üzerindeki Galatasaray Lisesi ile Yapı Kredi 

Yayınları binasının arasından biraz aşağı inince sol köşedeydi 
Kırmızıfare'nin evi. Dördüncü kattaki evin içi kocaman bir 

salondu. Salonun sol tarafında boylu boyunca balkon vardı. Eski 
zamanların süslü demirleriyle çevrili olan balkon, Galatasaray 

Lisesi'nin yüksek taş duvarlı bahçesine yakından bakıyordu. 
Bir yazısında Cahit Sıtkı Tarancı, öğrenciyken okul bahçesinin bu 

' balkona bakan duvarından süzülerek nasıl sık sık kaçtığını anlatır. 
Cahit Sıtkı nereden bilecekti ki, günün birinde büyükler için yazacağı 
şiirlerden birkaçı, okuldan kaçarken istemeyerek de olsa gözüne ilişen 
balkonlu evde çocuklar için yeniden yayına hazırlanacak... Yalnız 
Cahit Sıtkı'nınki mi? Kırmızıfare'nin elime geçen her sayısında 
pattadak karşıma ya Ahmet Haşim'den ya da Yahya Kemal 
Beyatlı'dan, Oktay Rıfat'tan, Orhan Veli'den, Behçet Necatigil'den, 
Ahmet Hamdi Tanpınar'dan, Melih Cevdet Anday'dan bir şiir çıkardı. 
Onlar o şiirleri büyükler için yazmışlardı. Yaşlı başlı adamlar için 
yayımlanan kitaplarda basılırdı o şiirler ve çocuklara da 
okutturulmazdı. Ama Kırmızıfare'de yayımlandığında aynı şiirler 
çocuklanıyor, çocuklara göre oluyordu. Çünkü çocukların severek ve 
anlayarak bu şiirleri okuduklarına tanık oluyordum. Kırmızıfare'nin 
bu marifeti nereden geliyordu, şaşıp şaşıp kalıyordum... 

Biz yine yüksek tavanlı o salona geçelim. Salon masalar, 
kitaplar, bilgisayarlarla doluydu. Salonun karşı duvarının orta 
yerindeki büyük kapı, iki yaşındaki çocuğun girip çıkmasının 

dışında hep kapalı dururdu. Çünkü kapı yatak odalarına 
açılıyor muş. Ama Fatih Erdoğan 24 saat hep o salonda çalışarak 

yaşıyormuş gibi gelirdi bana. 
Salonda dergi çalışmaları yapılmasına karşın, Kırmızıfare'nin ve 

Çocuk Yayınları Derneği'nin konukları hiç eksik olmazdı. Evde güle 
söyleye, yalnızca çocuk edebiyatıyla ilgili konuşulurdu sanırım. 



Çünkü Kırmızıfare daha birinci sayısının önsözünde "Yaşasın 
edebiyat!" diye başlamış,"Edebiyat dolu günler dileriz!" diye bitirmişti. 

Bildiğim kadarıyla çocuklar için yayımlanan dergiler içinde yalnızca 
Kırmızıfare "Yaşasın edebiyat!" bayrağını açmıştır. Haa, içinizden 
"Doğan Kardeş de..." diyenler çıkacaktır. Başka Türkiye'de 
yayınlanmış "çocuk edebiyatı" dergilerinin adlarını bana bildirirseniz 
sevinirim. 

Kırmızıfare dört yaşına basmıştı. Çağdaş çocuk yazarlarıyla 
açtığı yolda hoplaya zıplaya yürüyordu. O sıralar ben, Kemalettin 
Tuğcuyu ziyarete gidip geliyordum. Kütüphane ve yayıncılardan 
yararlanarak Tuğcu'nun 310 çocuk roman ve öykü kitabının 
dökümünü çıkarmıştım. 

"Duygu sömürüsü yapıyor," diyerek, duygularının peşkeş 
çekilmesine izin vermeyen aydınlarımızı, "Türk çocuklarına okumayı 
söktürdü," diyenleri dinliyordum. Birçok ünlü yazarımızın, "Bana 
okuma sevgisini o kazandırdı" dediklerini, ellili yılların sonlarından 
başlayarak yetmişli yıllara kadar (bugün çok satan yazarların bile 
ulaşamadığı) satış rekorları kırdığını, ama kendisinin kitaplarının 
gelirlerinin pek bir hayrını görmediğini kendi ağzından dinliyordum. 

"Sizden Kırmızıfare dergisi için bir öykü istiyorum." 
"Nedir o?" 
"Bir çocuk dergisi." 
"Canım böyle ad da olur mu? Çocukların karşısına 

korkmayacakları, sevimli şeylerle çıkmalı. Onlara daha başından fare 
gösterilir mi?" 

"Ama bu farenin kırmızısı. Çocuklar sevdiler." 
"Ne bileyim ben? Benim zamanımda çocuklar fareden çok 

korkarlardı. Onları böyle şeylerle korkutmak istemezdim. Demek 
ki şimdiki çocuklara bir şeyi sevdirince korkuları kalmıyor," dedi ve 
Kırmızıfare'ye bir öykü sözü verdi. 

Daha sonra Tuğcunun bana verdiği "Salıncaktaki Adam" 
öyküsünü Fatih'e ulaştırdım. 

Öykü 1995 yılında (ve şimdi de bu sayıda) yayımlandı. 1996'da 
da 94 yaşındaki Kemalettin Tuğcu vefat etti. Böylece çocuk 
edebiyatının en eski kilometre taşlarından biri, en yeni çocuk 
ürünlerinin yayımlandığı dergiye elini uzatarak gitti. 

Turan Yüksel 
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Salıncaktaki adam Kemalettin tuğcu 
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Çınarlardan birinin yatay dalına 
bir salıncak kurmuşlardı. 

Çocuklar sıraya girip sayı sayarak 
sallanıyorlardı. 

Arasıra mızıkçılık edenler 
çıkıyordu. O zaman çınarların koyu 
gölgeleri altında oturan annelerden 
biri geliyor, çocukları yeniden 
sıraya koyarak, haksızlığı 
önlüyordu. 

Çocuklar böyle eğlenirken, 
apartman komşuları da yaz 
sıcaklarını bu parkta 
geçiştiriyorlardı. 

O gün, parkın sakinleri her 
günkünden biraz erken gelmişlerdi. 
Bir an önce kendilerini serin ve 
temiz havaya atmak istiyorlardı. 

Önce çocukları salıncakların 
yanına götürdüler. Ama salıncakta, 
yaşlı başlı bir adam, kucağında yedi 
yaşlarında bir oğlan çocuğuyla 
sallanıyordu. 

Adam, ipleri koltuklarının altına 
almış, çocuğu kucağında tutarak 
bir ileri bir geri, ayaklarının 
yardımıyla sallanıp duruyordu. 

Çocuklar, gördüklerini 
yadırgayarak annelerine bakmış, 
biraz da öfkelenmişlerdi. 

Annelerden biri hayret dolu 
bakışlarla: 

"Koskocaman adam," dedi. 
Bir başka anne: 
"Adamın çocukluğu tutmuş 

herhalde. Dilerim bizim çocukları 
görünce kalkıp gider," dedi. 

Üçüncü anne: 
"Baksana, kalkacağa hiç 

benzemiyor." 
Salıncağa iyice yaklaşmışlardı. 

İlk konuşan anne dayanamadı, 
biraz yüksek bir sesle: 

"Burası hoşunuza gitmiş galiba!" 
dedi. 

"Evet," dedi sallanan adam. 
"Burası serin. Hava burada değişik. 
İnsan apartmanın içinde bunalıyor. 
İyi ki semtimizde böyle güzel bir 
yer var." 

Çocuğunun elinden tutmuş bir 
anne, adamın tam önüne geçti: 

"Bu salıncak çocuklar için 
kuruldu!" dedi. "Siz oğlunuzu, tek 
başına bindirseniz de kendisi 
sallansa daha iyi olmaz mı?" 

Salıncaktaki adam: 
"Elbette daha iyi olur. Ama 

sallanamıyor işte..." dedi. "Eğer siz 
çocuğunuzu bindirmek istiyorsanız 
biz hemen ineriz." 

Adam oğlunu kucağında tutarak 
kalktı. Kadın alçak bir sesle: 

"Ben çocuklar için söyledim," 



dedi. "Bakın, bu 
çocuklar sallanmak için 
can atıyor." 

Adam oğlunu kucağında sıkıca 
tutuyordu. Kadın ise: 

"Şurada yer var," dedi. "Siz 
sıralardan birine oturunuz. Oğlunuzu 
da kucağınızdan bırakın. O da 
bizimkilerle birlikte sıraya girsin, 
sallansın." 

Adam içini çekti: 
"Keşke," dedi. "Sıraya girip o da 

çocuklarınız gibi sallanabilseydi!" 
Adam, geri geri çekilirken, 

kucağındaki çocuğun bacakları 
pantolonunun içinde cansız gibi 
sallanıyordu. Kadın: 

"Çocuk felci mi geçirdi?" diye 
sordu. 

Adam, "Evet!" diyerek uzaklaştı 
Kadınlar mahcup, çocuklar şaşkın. 
şaşkın adamın arkasından 
bakakaldılar 

Resim: Sibel Demirtaş 
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Carlo Manzoni 

Bay Veneranda adamın birini 
durdurup sordu: 
"Affedersiniz, taksi mi 

lazımdı?" 
"Yoo," dedi adam. 

"Niye sordunuz ki?" 
"Ne demek niye sordunuz?" 

dedi Bay Veneranda. "Taksiye 
ihtiyacı olan biri taksi çağırır, 
ya da bir taksi durağına 
gider. Bu kadar basit." 

"İyi ama benim taksiye 
ihtiyacım yok ki," dedi 
adam. 

"O zaman da, tabii ki taksi 
çağırmanıza, ya da taksi 

durağına gitmenize gerek yok," 
dedi Bay Veneranda. "Ben farklı 
bir şey mi söylüyorum?" 

"Benim taksi çağırmak gibi bir 
amacım yoktu. Benim taksi 
çağırmak gibi bir amacım olduğunu 
size kim söyledi, anlamıyorum," 
dedi adam. 

"Bana kimse bir şey söylemedi," 
dedi Bay Veneranda. "Bana bir 
yığın saçma şey anlatıyorsunuz. 
Şunu bilmelisiniz ki, ben bir şeye 
ihtiyacım olduğunda kendim 
hallederim. Başkalarını rahatsız 
etmem." 

"Özür dilerim," dedi adam, 
"ama ben kimseyi rahatsız 
etmiyorum. Siz bana gelip taksiye 
ihtiyacım olup olmadığını 
sordunuz..." 

"Eee, ne olmuş yani? Ne 
söylemek istiyorsunuz? Taksiye 
ihtiyacınız olup olmadığını sorarak 
sizi ranatsız ettiğimi mi? Bu harika! 
Birazcık kibarlık etmeyegörün, sizi 
rahatsız etmekle suçlarlar." 

"Ama... Ama..." diye kekeledi 
adam. Ne söylemesi gerektiğini 
bilmiyordu. 

"Ama, ama..." diye bağırmaya 
başladı Bay Veneranda. Sabrı 
taşmıştı. "Size ne olduğunu 
söyleyeyim mi: Siz herkesin bolca 
zamanı ve sizinle uğraşacak 
sinirleri olduğunu sananlardansınız, 
değil mi? Şimdi kulaklarınızı iyi 
açın: Bir taksiye ihtiyacınız varsa, 
tutun. Yoksa, tutmayın. Bu beni 
kesinlikle ilgilendirmez, anlaşıldı 
mı?" 

Bay Veneranda adamı oracıkta 
bıraktı ve söylene söylene 
uzaklaştı 

Türkçesi: Fatih Erdoğan 
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enim adım Selen. Se-len. 
Kimse adımı söylemiyor. Hep 

başka şeyler diyor. 
Bilmiyorum neden? Annem her 

sabah, "Günaydın bebeğim!" der. 
"Ben bebek değilim, Selenim!" 
diyorum, Yalnızca gülüp bana 
sarılıyor. Adımı bir türlü 
söylemiyor. Anlamıyorum neden? 
Bakkal amca beni her görüşünde, 
"Merhaba küçük kız!" der. "Ben 
küçük kız değilim, Selenim!" 
deyince çok mutlu oluyor. Bana 
armağanlar (veya şeker, çikolata) 
veriyor. Tanrı bilir neden... 

Ablamla oyun oynarken, "Ben 
tavşanım, sen de kaplumbağa!" 
diyor. "Ben kaplumbağa değilim, 
Selenim!" diyorum. 

"Öff! Aptal çocuk!" deyip surat 
asıyor. "Ben aptal çocuk değilim, 
Selen'im!" deyince çok kızıyor, 
odasına gidiyor. 

"Bu çocukla oyun oynanmaz 

anne!" diyor, Bu 
doğru değil, yalan. 
Adımı söylese her 
oyunu oynarım, 
ters takla bile 
atarım. 

Komşu teyze ne 
zaman bize gelse, 
"Ne haber cici 
kız?" der. 

"Ben cici kız değilim, Selenim!" 
dediğim anda yanaklarıma 
saldırıyor, sıkıştırıyor da sıkıştırıyor. 
Öpüyor da öpüyor. Yanaklarım 
hem acıyor, hem de kızarıyor. 
Öpmese olmaz mı? Kim bilir? 
Akşam babam gelince, "Hoş geldin 
Serdar babacığım!" diyorum, belki 
o da benim adımı söyler diye. Ne 
gezer? "Hoş bulduk meleğim!" 
diyor. "Ben melek değilim, 
Selen'im!" deyip adımı 
hatırlatıyorum. "Biliyorum cici 
kızım," diyor, ama adımı 
söylemiyor. Acaba neden? Adımı 
söyleyen yok sanmayın sakın! 
Yıldızlar, aydede, ayıcığım her 
akşam bana, "İyi uykular Selen!" 
diyorlar. İyi uykular yıldızlar! İyi 
uykular aydede! İyi uykular 
karanlık! İyi uykular ayıcık! 
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Aysel Gürmen 

B 
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Bu güzel havada... 
RefiK Durbaş 

Babam küçük sürprizler yapmayı 
çok sever. Ben ona küçük 

kırmızı öpücükler veririm. 
Anneme de küçük mavi 

öpücükler. 
Bugün de küçük bir sürpriz diye 

bir suluboya takımı ile bir resim 
defteri almış. Oysa bu güneşli 
pazar günü parka gidip kumda 
oynasaydık daha hoş bir sürpriz 
olacaktı. Ne sıkıcı böyle güzel 
havalarda eve kapanıp anlamsız 
resimler yapmak. 

Çocukların bir görevi de 

herhalde anne babalarını hoşnut 
etmek. Neyse, birlikte masaya 
oturduk, suluboya takımını açtı 
babam, önüne de resim defterini 
koydu. Annem bir çay bardağında 
su getirdi. Bir büyük bardak meyve 
suyu getirseydi daha iyi olurdu ya... 

Babam bana renkleri öğretecek. 
"Bak, bu kırmızı," dedi. 

Bilmiyormuş gibi, yüzüne 
bakmadan: 

"Hayır, bu çilek," dedim. 
"Bu, sarı." 
"Hayır, muz" 

Resim: Kemal Gökhan Gürses 



"Bu, beyaz," 
"Kaymaklı dondurma." 
babam kızar gibi oldu, ama 

sevimli görünmeye çalışıyor. 
"Şimdi seninle resim yapacağız," 

dedi. 
Fırçayı suya daldırdı. Sonra 

kırmızı boyaya sürdü. Resim 
defterine bir ağaç yapmaya 
başladı. Bir yandan da bana 
anlatıyor: 

"İşte böyle, fırçayı önce suya 
daldıracaksın, sonra boyaya 
süreceksin. Sonra da deftere resim 
yapacaksın." 

Ben öylece bakıyorum. 
Ağaçlarla çiçeklerle ilk sayfayı 
doldurdu. 

ikinci sayfayı açtı. Bu kez oraya 
çeşitli arabalar yapmaya başladı, 
bir kamyon, bir taksi, bir at 
arabası... 

Üçüncü sayfaya küçük küçük 
evler... 

Defter neredeyse dolacak. Bir 
ara elimi uzatıp fırçayı almak 
istedim, babam, "Bak resim böyle 
yapılır," dedi. 

Fırçayı bırakmaya niyeti yok. 
Mahsuscuktan ağlayayım bari diye 
düşündüm. O kadar da kötü resim 
yapıyor ki... 

Büyükleri fazla üzmemeli. 
Hevesini alınca nasıl olsa bırakır. 

"Baba, bir park resmi yapsana," 
dedim. 

"Park da nereden çıktı?" diye 
söylendi. 

"Yok, hani hava çok güzel de. 
Şimdi parkta olsaydık, ben kumda 
oynarken sen de güzel güzel 
resmimi yapsaydın." 

Fırçayı suyun içine bırakıp 
anneme seslendi: 

"Bilge, bu çocuklar da çok akıllı 
oluyor. Doğru söylüyorsun Alican. 
Bu güzel havada ne diye evde 
oturuyoruz! Hadi kalk, parka 
gidelim," 

Ayakkabılarımı nasıl giyip 
sokağa fırladığımı hatırlamıyorum. 

Şimdi ben de babama küçük bir 
sürpriz yapacağım. Ona güzel bir 
kuruboya takımı alacağım. 

ÜÇ söz 
Kutadgu Bilig 

İnsan iki şey ile kendisini 
yaşlanmaktan kurtarır: 
Biri iyi iş, öteki iyi söz. 

Sözü çok söyleme, sırasında ve 
az söyle; binlerce söz düğümünü 

bu bir sözde çöz. 

Bilgili, bilgisini dili ile ortaya 
çıkarmadıkça, yıllar geçse bile 

onun bilgisi çevresini 
aydınlatamaz. 
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Yerli Yerinde 
Bernard Frio 
Türkçesi: Nükhet İzet 

emre, oyuncaklarıyla sessizce 
oynuyordu. Birden odanın 

kapısının açıldığını gördü. Gelen 
annesiydi. Bir an, dili tutulmuş gibi 
ağzı açık, öylece kalmış, sonra 
haykırmaya başlamıştı: 

"Bu ne rezalet! Odanın altını 
üstüne getirmişsin. Hemen 
toplayacaksın bu dağınıklığı. 
Duyuyor musun, hemen diyorum 

sana! Yarım saat sonra gelip 
bakacağım, her şeyi yerli yerinde 
görmek istiyorum, tamam mı? Her 
şeyi yerine kaldıracaksın!" 

Cemre içini çekti, yavaşça 
yerinden kalktı, sıkıntıyla etrafına 
bakındı. Sonra kararını verdi. 
Odasındaki karton kutuları, plastik 
kutuları, tahta kutuları, cam 
kutuları tek tek önüne dizdi. 
Oyuncaklarını yerleştirmeye 
başladı. 

Bilyelerini, otomobillerini, 
kitaplarını, legolarını, pul 

Resimler: Ferit Avcı 
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koleksiyonunu, çoraplarını, 
defterlerini, trenini, uçağını, 
kaplumbağasını, kumbarasını, 
resimlerini yerleştirdi. Dikkatle, 
özenle, her şeyi yerli yerine koydu. 

Sonra, ortada daha kutu 
kaldığını gördü. Düşlerini, 
isteklerini, sevinçlerini de kutulara 
yerleştirmeye başladı. Üzüntülerini, 
yaramazlıklarını, anılarını, 
şaşkınlıklarını, yalanlarını da 
yerleştirdi... Dikkatle, özenle, her 
şeyi yerli yerine koydu. 

Yarım saat sonra annesi geri 
geldiğinde, artık ortalıkta hiçbir 
dağınıklık kalmamıştı. Oda 
toplanmış, tertipli olmuştu. Oğluna 
seslendi: 

"Cemree, neredesin?" 
"Burdayım anne, yerimde, kendi 

yerimde..." diye bir ses duyuldu. 
Annesi etrafına bakındı, ama 

kimseyi göremedi. Yatağın altına 
baktı. Perdenin arkasına baktı. 

Koltuğun yanına baktı. Yine onu 
göremedi. Telaşla dolabı açtı. Oğlu 
orada da yoktu. Soluk soluğa 
çekmecelere el attı. Hepsinin 
içindekileri yere boşalttı. Tahta 
kutuları, plastik kutuları, karton 
kutuları, cam kutuları, hepsini 
boşalttı. Oyuncak sepetini devirdi, 
dolapların içinde ne varsa dışarı 
çıkardı. Korkunç bir dağınıklık 
yarattı... 

Ve sonunda oğlunu buldu. 
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mürekkep balığının diş ağrısı 
HAYATIN TADI tuzu kalmamış mürekkep balığı için. 

Günlerdir bir tek balıkçık bile yiyememiş. Dişi çok ağrıyor muş. 
Bir şeyleri ısırmaya kalktığında acıdan kıvrandığı için sadece 
yosun çorbası içebiliyor muş. Yosun çorbası da çocukluğundan 

beri en sevmediği yemekmiş. Zavallı, yosun çorbası içmek 
zorunda kaldığına mı üzülsün, diş ağrısına mı? 

Diş ağrısına. Çünkü korkunç bir ağrıymış bu. Hep 
mürekkep balığının peşinde. Her zaman her yerde. 
Nereye saklanırsa saklansın mürekkep balığı, ağrı gelip 
onu buluyormuş. Geceleri yorganın altına gizlenmek bile 
bir işe yaramıyormuş. Ağrı hep başucunda. Bir bu yana, 
bir o yana dönerek geçiriyormuş geceyi mürekkep balığı. 
Sabaha kadar uyuyamıyormuş. 

Sonunda bir sabah canı dişine tak etmiş. "Bu böyle 
süremez!" demiş. Uykusuzluktan ve açlıktan 

ölemem. Toplamış uykusuz bakışlarını, yüklenmiş 
gurultulu midesini ve diş doktoruna gitmiş. 

Neden daha önce gitmemiş? Gidememiş. Çünkü 
mürekkep balığının diş doktorundan ödü kopar. 
Koskocamandır. Yaşını başına almıştır, ama ona diş 
doktoru dediniz mi, tir tir titrer. Kaçabildiği kadar kaçar 
diş doktorundan. Ama bakmış bu sefer olmayacak, 
oturmuş dişçi koltuğuna. 

"Neden daha önce gelmediniz?" diye sormuş dişçi. 
"Bu ağrının çözümü çok basit." 

"Dişi mi mi çekeceksiniz?" 
"Tabii ki hayır. Çekilecek dişiniz yok ki sizin. Basit 

çözüm dişlerinizin olmadığını size söylemek." 
İşte o an ağrı kesilivermiş. Çünkü ağrı 

yakalanmış. Tüm sinsi oyunları 
bitmiş, çekip gitmiş. Mürekkep 

balığı da müthiş bir balık ziyafetine 
koşmuş. 

aslı 
niyazioğlu 
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güneşe Köprü 
seza Kutlar aksoy 

asemin kumsala doğru yürüdü. 
Bir elinde kovayla kürek, 

ötekinde anneannesinin buruşuk 
damarlı eli. Arkadan da uzun bacaklı 
ablasının oyuncak araba gibi 
sürüklediği tokyosunun tıkırtısı. 

Yedisindeydi Yasemin. Birden 
ikiye pekiyilerle geçmişti. Yaz tatilini 
onun kadar hak eden başka biri 
yoktu. Ne iki kırıklı ablası, ne tersine 
dönmüş cırlayan ağustos böcekleri, 

ne deniz, ne de şu güneşin önünü 
örten minik bulut. Ah! Bir de 
annesiyle babası burada olsalardı. 
Taaa İstanbul'da olmasalardı. 
Çalışmasalardı. 

Yasemin anneannesinin elini 
sıkıştırıp sordu: 

"Şu denizin karşısındaki İstanbul, 
değil mi anneanne? Annemle 
babam hemencecik gelebilirler, değil 
mi?" 

Resimler: Bora Özen 
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Ablası sanki çok gerekliymiş gibi 
Yasemin'in yanaklarını sıkıştırdı. 
Dedi ki: 

"Ne İstanbul'u akıllım! İstanbul 
çok uzakta. Annemler de bir ay 
sonra gelecekler." 

Yasemin kovayla küreği yere attı. 
"Yalancı. Orası İstanbul işte! Değil 

mi anneanne?" 
"Aman da kara kuzusu 

anneannesinin," dedi yaşlı kadın. 
"Annesini mi özlemiş? Bak canım, o 
karşıdakiler köy. Hani bizim sitede 
çalışan köylüler var ya, işte onların 
köyü." 

"Hangi köylü?" 
"Hani yolları onarıyorlar, 

bahçelere bakıyorlar ya! Onlar işte. 
Rüstem Amca gibi. Akşam olunca 
oraya, yani köylerine giderler." 

"O zaman biz de köye gidelim 
anneanne. Denizden sonra oraya 
gidelim mi?" 

"Hadi şimdi köyü bırak da kıyıya 
koş," dedi anneannesi. 

Aklı fikri güneşteydi yaşlı kadının. 
Kemiklerinin sızısı belki güneşi 
görünce kaçar giderdi. Şu küçük, 
kara bulut da olmasa! 

Yasemin kovayı, küreği kapıp 
koştu. Beyaz köpüklerin kumlarla 
kucaklaştığı noktadaydı şimdi. 
Kararını çoktan vermişti. Kocaman 
bir köprü yapacaktı. Denizin öte 
yakasındaki yerlerle yazlık siteyi 

birleştiren bir köprü. Uzun mu uzun. 
Annesiyle babası tıpış tıpış yürüyüp 
gelsinler diye. 

Minik sarı kürekle zorlu bir işe 
girişti. Kumlar oyuldukça köpükler 
fııış fışşş diye kafalarını çukura 
sokuverdiler. Ama o da nesi! Kum 
havuzu iki yönlü kavuşup, tam 
köprü oldu olacak derken... 

"Olmuyor işte!" diye bağırdı 
Yasemin. "Köprü yıkıldı işte. Şimdi 
ne olacak?" 

"Yine ne oldu?" dedi ablası. 
Hemen tepesine dikilmişti. Bacakları 
da yaşı gibi Yasemin'inkinin iki 
katıydı. Üstelik sinirli sinirli titreyip 
duruyorlardı. 

"Ne olur, benimle oynasana." 
"Oynamam," dedi ablası. 
Neden oynamayacağını da o 

kadar uzun anlattı ki Yasemin 
yoruldu. Hem yalvarmaktan, hem 
de durmadan çocuk olduğunun 
yinelenmesinden. Zaten her şey 
bozulmuştu. Acımasız abla çöken 
köprüyü çiğneyip uzaklaşmıştı bile. 
Yasemin kumsala baktı. Ağlamasını 
zor tuttu. Kumsalda ondan başka 
çocuk yoktu. Üç beş büyük, bir de 
Rüstem Amca. Tırmığın ucuna 
yosunları takmış Yasemin'e 
bakıyordu. Gözgöze geldiler. 

"Ne oldu küçük abla?" 
Yasemin omuzlarını kaldırıp 

indirdi. Sustu. 
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"Arkadaşın yok mu?" 
Yine sustu Yasemin. Omuzlar iki 

kez kalkıp indi. 
"İşim bitti. Arkadaş ister misin?" 
Yasemin koskocaman gülümsedi. 

Kafasını salladı. Koşup 
anneannesinden izin istedi. Çöken 
köprünün başında buluştular. 
Yasemin, Rüstem Amca'nın 
kocaman omuzlarına, ellerine 
hayranlıkla baktı. 

Dişleri dökülmüş yaşlı arkadaşı 
hemen işe girişti. 

"Küçük abla! Büyüyünce ne 
olacaksın?" 

"Köprücü olacağım," dedi 
Yasemin. Sonra bu işte bir terslik 
sezinledi. Koşup usulcacık ablasına 
fısıldadı: 

"Büyüyünce köprü yaparsam 
köprücü mü olurum?" 

Ablası dalgasını geçip kıkırdadı: 
"Köprücü mü? Ay! Anneanne, 

şuna bak! Ne diyor? Mühendis 
olursun şapşal. Mühendis." 

Yasemin koşup müjdeledi. 
"Mühendis olacakmışım." 
Rüstem Amca inanılmaz bir 

ustalık ve incelikle hemen işi bitirdi. 
Yasemin bakıp şaştı. Şaşıp baktı. 



Uzun mu uzun bir köprüydü bu. 
Yasemin minicik olsa, köprünün 
üstüne çıksa, eğilip aşağıya baksa 
koskocaman, uçsuz bucaksız, 
masmavi denizi bile görürdü. Üstelik 
köprünün öte yakasındaki evlerine 
bile giderdi. Ama evleri nerede? 

Bu yüzden Rüstem Amca'yi 
uyardı: 

"Bizim evimiz İstanbul'da," dedi. 
"Yani şuracıkta." 

Rüstem Amca gösterdiği yere 
sarı, henüz açılmamış bir midye 
koydu. 

"İşte eviniz," dedi. 
"Okulum nerede?" 
İçi pırıl pırıl kumlarla dolu bir 

salyangoz okul oldu. Ardından 
oyuncaklarla dolu mağazalar, 
sinemalar, tiyatrolar, arabalarla koca 
kent tıkış tıkış doldu. Yani renk renk 
taşlarla. 

"Bunların hiçbiri bizim köyde 
yok," dedi Rüstem Amca. 

"Peki sizin köyde ne var?" 
"Zeytin ağaçları var." 
"Başka bir şey yok mu?" 
"Olmaz mı? Bizim köyde kuzular 

var. İstanbul'da var mı?" 
"Yok." 
"Yaaa... Gördün mü? Daha neler 

var neler! İnekler var, tavuklar var. 
Kuş cıvıltıları var." 

İki arkadaş kısa sürede her şeyi 
paylaştılar. Yasemin, 

İstanbul'dakilerin birazını köye taşıdı. 
Rüstem Amca da cıvıltıları, ağaçları, 
kuzuları İstanbul'a. 

Her şey çok güzeldi. Yerli 
yerindeydi. Ama yine de sanki bir 
şeyler eksik gibiydi. Birden evleri, 
yani sarı kapalı midye ilişti gözüne 
Yasemin'in. Heyecanla kapıp 
açmaya çalıştı. Olmadı. Rüstem 
Amca açıp eline verdi. Yasemin 
şaşkın şaşkın midyenin içine baktı. 
Alt dudağı büzüldü. Midye 
kabuklarını yere fırlattı. Neredeyse 
ağlayacaktı. 

Rüstem Amca kaşlarını çatıp: 
"Yine ne oldu?" dedi. "İnci mi 

çıkacak sandın?" 
Yasemin Rüstem Amca'ya kötü 

kötü baktı. 
İçinden annemle babam çıkacak 

sandım, diyemezdi ya. Nasıl olur da 
Rüstem Amca Yasemin'i anlamazdı. 
Her şey onun yüzündendi işte. 
Köprüyü bile Yasemin değil, o 
yapmıştı. Öfkeyle: 

"Bu köprüyü ben yapmadım ki," 
dedi. "Sen yaptın. Mühendis olan 
sensin." 

Rüstem Amca bu sözlere çok 
güldü: 

"Ben mi? Bu yaşımda mühendis 
ha! Hay sen çok yaşa e mi! Benim 
okuma yazmam bile yok evlat." 

Yasemin'in gözlerine kumların 
ışıltısı yansıyiverdi birden. 
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Dudaklarını toparladı. 
"Ben okuma yazma biliyorum," 

dedi keyifle. "Sana da öğretirim. 
Çok kolay." 

Rüstem Amca gülümsedi. Sanki 
Yasemin öğretmen olmuş gibi. Sanki 
kendisi okuma yazma öğrenmiş gibi. 
Üstelik neşeyle ellerini ovuşturup 
ayağa kalktı. Tepeden Yasemin'e 
bakıp şöyle dedi: 

"İyi... iyi... İnsan bildiğini 
başkasına da öğretmeli. Eh! Ben de 
artık arkadaşların yanına varayım. 
İşim çoook..." 

Bu kadarı da fazlaydı artık. 
Yasemin yeni mesleğini Rüstem 
Amca'ya kaptırmak niyetinde 
değildi. 

"Olmaz," diye bağırdı birden. 
"Arkadaşlarına gitme. Böyle 
yaparsan ben de sana öğretmem. 
Sen öğretmen değilsin. Ben 
öğretmenim." 

Rüstem Amca anlamış gibi baktı. 
Sonra küsmüş gibi yaptı. En 
sonunda gülümseyip, küçük kızın 
yanaklarını okşadı. 

"Oldu mu ya!" dedi. "Sana yakıştı 
mı bu küçük abla? Köprüleri boşuna 
mı yaptık? Boşuna mı oyun 
oynadık? Biz arkadaş değil miyiz ha! 
Yarın yine oynarız. Tamam mı? 
Hadi hoşça kal!" 

Yasemin ne diyeceğini bilemedi. 
Bağırarak ablasına koştu. 

"Abla!Abla! Öğretmenlerin 
öğretmeni olursam ne olurum?" 

"Öğretmenci olursun," diye 
kıkırdadı ablası. Yasemin: 

"Yalancı," diye tepindi. "Hadi 
anneanne! Sen söyle. Ne olurum?" 

"Profesör olursun," diye inledi 
yaşlı kadın kumların altından. Hadi 
profesör! Ablanla birlikte denize 
gidin. Giderken de şu küçük buluta 
söyle güneşin önünü kapatmasın." 

Ablası Yasemin'in elinden tuttu. 
Güzel sesiyle bir de şarkı tutturdu. 

"Okşayınca güneş annemiz 
Yıldızlanır bütün kumlar 
Maviye boyanır deniz." 
Yasemin ablasından daha yüksek 

sesle bağırdı: 
"Güneş annemiz. Güneş 

anneeemiiizzzz..." 
Köprünün üstünden denize 

hopladılar. Mavi yumuşacık sular 
onları kucakladı. Minik bulut güneşin 
önünden çekildi. Yasemin'le ablası 
güneşe doğru yüzdüler. 
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uyuyan ebe 
okağımızdaki evlerin tümü 
bahçesiz. Evlerin bahçeleri 

olmadığından, bahçe duvarları da 
yok. Açıkta kalan merdivenleri 
sarkık dilleri andırıyor. Testere ağzı 
gibi diller. Bizim 
sokağa gelseniz, 
hemen aklınıza şu 
gelir: Şu kocaman 
evler yalan 
söylemişler. Yalan 
söyledikleri için 
dilleri ağızlarına 
sığmaz olmuş. 

Şöyle 
düşünenler de 
olabilir: Karşılıklı 
dizilen bu evler, 
birbirlerine dillerini 
çıkarmışlar. 
Bunları hiç 
düşünmeyip de çok farklı 
düşünenler de olabilir... 

Dilleri dışarı sarkmış bu evlerin 
arasına sıkışıp kalmış bir de 
gecekondu var. Sokağımızın 
bahçeli olan tek evi bu. 
Sokağımızda iki tanecik de ağaç 
var: Biri bizim evin önündeki yaşlı 
kavak, diğeri de gecekondunun 
bahçesindeki incir ağacı. 

Saklambaç oynarken genellikle 

gülten Karlı 
gecekondunun mavi boyalı 
duvarına yumarız. Bir de 
saklanmak kolay olsun diye 
akşamları oynarız. Oyun birazdan 
başlar. Ben oynamayacağım 

bugün. Canım istemiyor... 
Arkadaşlar oynarken coşarsam, 
belki oynarım. 

Şu minicik Anıl da hiçbir 
oyundan geri kalmıyor. Anıl, 
Egemen'in kardeşi. İkinci sınıfa 
geçti. 

Geçenlerde birdirbir 
oynuyorduk. Anıl durur mu? "Beni 
de oynatır mısınız?" diye boyun 
bükünce onu da aldık oyuna. 
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Egemen abisi yoktu o gün. Olsaydı 
Anıl'ı kesinlikle oynatmazdı. Anıl 
herkesten küçük. Kimsenin 
üzerinden atlayamadığı için 
ebelikten bir türlü kurtulamadı. 
"Sen oynama Anıl. Bak hep ebe 
oluyorsun," dedim. Ağlamaya 
başladı. 

"Oyna ama öylesine. 
Yalancıktan olsun. Atlayamazsan 
ebe olmazsın." Arkadaşlar da bu 
düşünceme katıldılar, "Anıl 
yalancıktan oynasın," dediler. Anıl 
daha çok ağlamaya başladı. 

Dayanamadık. "Tamam tamam, 
ağlama. Gerçekten oynuyorsun," 
dedik. Tam düşündüğünüz gibi 
oldu. Anıl ebelikten bir türlü 
kurtulamadı. Hep aynı kişi ebe 
olursa, oyunun tadı çıkmıyor. 
Oyunumuzun tadı çıkmayınca biz 
de oyunu bıraktık. 

Saklambaç oyunu başlamak 
üzere. Anıl, ağlaya sızlaya kendini 
oyuna aldırdı bile. Mavi gözleri 
gülüyor. Sayışıyorlar. Sona kalan 
ebe olacak. 

"Muraaat, gelsene!" Cem bu. 
Beni çağırıyor. 

"Ben oynamıyorum." 
"Niçin?" 
"Canım istemiyor. Sonra belki 

oynarım." 
Baran ebe. Tombul ellerini mavi 

boyalı duvara koydu, yumdu. 

Bağıra bağıra sayıyor. Baran 
aramıza yeni katıldı sayılır. Çok 
seviyoruz onu. Hep gülüyor. Kızgın 
olduğunu bir kere bile görmedik. 

"Ceeem, yeşil fıçının 
arkasındasııın. Seni gördüüüm. 
Sobe sobe sobeee!" 

Cem ayaklarını yere vurarak 
fıçının arkasından çıktı. Tişörtüyle 
gözlüklerinin camını silerken 
Baran'a, "Otobüs mü bekliyorsun 
Baran? Ayrılsana ebe yerinden!" 
dedi. 

"N'apalım. Şişkoyum, 
koşamıyorum. Herkes beni geçti... 
Anııl, seni de gördüm çık!" 

Anıl saklandığı yerden: 
"Gördüysen nerede olduğumu 

söyle," diye bağırdı. 
"Arabanın arkasından çık. Sobe 

sobe sobe!" 
Anıl, görüldüğünden emin 

olunca saklandığı yerden çıktı. Bu 
arada Egemen sobeledi. Kolay 
kolay ebe olmaz Egemen. 
Aranmak, bir türlü bulunamamak 
çok hoşuna gider. 

Egemen'in sobelediğini gören 
Selin de çıktı yerinden. Ama Baran 
onu hemen sobeledi. 

En son Şehriye kalmıştı. "Acaba 
nerede? Acaba nerede?" diyerek 
bakmıyordu Baran. 

"İşte seni gördüüüm," diye 
bağırıverdi. "Sobe sobe sobe! 
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Çıksana Şehriye gördüm seni. 
Kavağın arkasındasın." 

Kavağın arkasına en çok 
Şehriye ile Selin saklanıyor. Çünkü 
ikisi de zayıf. Bazen Anıl da 
saklanıyor. Anıl, o denli ufak ki, 
tümden gözükmez oluyor. Zaten 
onun ikinci sınıfa geçtiğini 
bilmeyenler, okula henüz 
gitmediğini sanıyorlar. 

Anıl, kurtarılmak istemese de 
Egemen abisi kurtarmıştı onu. 
Sayıştılar, ebelik Selin de kaldı. 

Yumdu. Sonra Cem'de. 
Sonra yine 

Baran'da. 
Sonra 

Şehriye'de. Bir kere de 
Egemen'de. Ebe olmak için can 
atıyordu Anıl. Ama hiç ebe 
olamadı. 

"Son kez oynuyoruz," dedi 
Egemen. 

"Ben de oynayabilir miyim?" 
dedim. 

"Oynamak istiyorsan, 
yumarsın," dedi Cem. 

"Tamam, yumuyorum." 
Patır patır kaçtılar. Saklandıkları 

yerleri tespit edebilmek için, 
uzaklaşan ayak seslerini iyice 
dinledim. Uzun sürmedi. Egemen 
de dahil hepsini sobeledim. 

"Sayışalım," dedi Egemen. 
"Olur. Say bakalım," dedik. 

Yarım daire şeklinde 
dizildiler. 

Oooo... por-ta-ka-lı 
soy-dum. 

Baş-u-cu-ma koy-dum. 
Ben bir ya-lan uy-dur-

dum. 
Du-ma du-ma dum. 

Kır-mı-zı mum. 
Egemen'in her 

hecesinde öne çıkıyor, 
parmağıyla göğsüne 
vurarak, "Beni 
çıkarma. Beni 
çıkarma," diye sarı 
kafasını kaldırarak 
kopya vermeye 

Resimler: Zerrin Cebeci 



çalışıyordu Anıl. Tam Selin'de 
kalacaktı ki, mum-cu dedi 
Egemen. Anıl çıktı, ebelik Selin'de 
kaldı. Selin hemen duvara dayanıp 
yumdu. 

"Bana ne! Bana ne! Selin'de 
kalmıştı. Ben ebe olacaktım! Niçin 
beni çıkardın?" diye tepinmeye 
başladı Anıl. 

Toplandık. Yeniden sayıştık. 
Yerinde duramıyordu Anıl. İyice 
sabırsızlanmıştı. Sona kalmak için 
elinden geleni yapıyor, durmadan 
yer değiştiriyordu. Sona, Şehriye 
kaldı. 

Anıl bu sefer: 
"Sabahtan beri bekliyorum. Bir 

kere bile ebe olamadım!" diye 
ağlamaya başladı. 

"Bir kerecik ebe olmayla bir şey 
olmaz. Bırakalım olsun. Çok 
istiyor," dedim Egemene. 
Söylemez olsaydım keşke. Anıl bir 
tepinmeye başladı. Nasıl ağlıyordu 
ama. O kızgınlıkla terliklerini bir 
fırlattı. Biri arabanın üzerine, biri 
de benim kafama geldi. Kızmadım 
ona, üstelik hoşuma da gitti bu 
tepkisi. Tadını çıkarmak istiyordu 
oyunun. Kayırılmak hiç hoşuna 
gitmiyordu. 

Egemen öylece duruyordu. 
"Tamam Anıl. Bu sefer sen 
ebesin," dedim. Terliklerini buldum, 
giydirdim. "Hadi yum." Duvara 

dayadım onu. Gözyaşlarını elleriyle 
sildi, tişörtüne sürdü. Sayarken sesi 
titriyordu. 

Önce Şehriyeyi gördü Anıl. 
Niyeti ebe olmak ya... 

"Adı çorba olan kız vardı ya, 
onu gördüüüm. Sobe sobe 
sobeee!" 

Cem, saklandığı yerden 
oynayarak çıktı. "Çömlek patladı! 
Onun adı çorba değil ki, Şehriye," 
dedi. Bunun üzerine biz de 
saklandığımız yerlerimizden çıktık. 
Anıl sevinerek yeniden yumdu. 
Yumdukça keyiflendi. Onu 
keyiflendirmek hoşumuza gitmişti 
ama, bir süre sonra sıkıldık. 

Selin boynunu bükerek, "Çok 
yoruldum Anıl. Artık saklanmak 
istemiyorum," dedi. "Yarın da 
oynarız. Hep sen yumarsın," dedik. 
Anıl bizi duymuyordu. "Hadi, 
hepiniz saklanın!" dedi, duvara 
dönüp yumdu. 

Herkes yavaşça evine girdi. Eve 
girer girmez balkona çıktım. Hava 
iyice kararmıştı. Sayıyordu Anıl. 
Saydı saydı saydı... Birden başlayıp 
yüze kadar birçok kez saydı. 
Ansızın sesi kesildi. Az sonra 
kapıda babasıyla Egemen abisi 
göründü. "Uyumuş," dedi Egemen. 

Babası kucakladı, öperek içeri 
taşıdı Anıl'ı. 
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Yeşil Gözlü Yılan Balığı 

ir zamanlar şehrin fakir mi 
fakir bir semtinde eski mi eski 

bir apartmanın bodrum katında beş 
çocuğu ile birlikte yaşayan dul bir 
kadın varmış. Kadının hiç parası 
yokmuş, o yüzden çocuklarını bazı 
akşamlar yatağa aç karnına 
yollamak zorunda kalıyor ve bu 
yüzden çok mutsuzluk çekiyormuş. 

Yine bir akşam her biri 
kendilerine düşen yarımşar patatesi 
yedikten sonra, aç aç yataklarına 
gitmişler. Aslında tabakları doğru 
dürüst kirlenmemiş bile, ama kadın 
yine de bulaşıkları yıkamak üzere 
mutfağa gitmiş. Orada çocuklarının 
guruldayan karınlarını işiterek 
ağlamaya başlamış. 

Kadının lavaboda bulaşık 
yıkarken döktüğü kocaman 
gözyaşları bulaşık sularına karışarak 
lavabonun deliğinden akıp gitmiş. 
Ama bu gözyaşları o kadar o kadar 
acı ile yüklüymüş ki boruların 
içinde erimeden ta denize 
ulaşmışlar. Denize de karışmadan 
tek başlarına açıklara doğru 
yüzmeye başlamışlar. 

Onlardan birini yosunların 

arasında oynamakta olan yeşil 
gözlü genç bir yılan balığı görmüş. 

"Aa, şuraya bak. Bir gözyaşı 
damlası," demiş. "Ne kadar üzgün, 
ne kadar hüzünlü bir damla." 

Sonra bir damla daha ilişmiş 
gözüne, derken bir tane daha. 
Yılan balığı büyük bir meraka 
kapılarak damlaları takip etmiş. 
Gözyaşlarının denize döküldüğü 
lağımın ağzına gelince de merakına 
yenik düşmüş, burnunu tıkayarak 
lağıma dalmış. 

Gözyaşlarını izleyen yılan balığı 
kadının yaşadığı yere ulaşmış ve su 
borusunun içinden mutfağa 
tırmanmış. Kafasını lavabonun 
deliğinden çıkararak güzel yeşil 
gözleri ile etrafına bakmış. Rafların 
nasıl tamtakır olduğunu, ekmek 
kutusunun bomboş durduğunu 
görmüş. İçeriden kadının 
hıçkırıkları gelmiş kulağına. 
"Demek gözyaşlarının sahibi o," 
demiş kendi kendine. Sonra da 
uyuyan çocukların aç karınlarının 
gurultusunu işitmiş. "Ah, şimdi 
anladım," demiş. "Onlara yardım 
etmeliyim." 
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Yılan balığı hemen denize 
dönmüş, gördüğü ilk balığı 
yakalayarak olabildiğince çabuk, 
yoksul kadının mutfağına yüzmüş. 
Ağzındaki balığı lavabonun 
deliğinden güç bela geçirip oracığa 
bırakmış. 

Kadın çocuklarından birine bir 
bardak su götürmek için mutfağa 
geldiğinde lavabonun içinde yatan 
yeni yakalanmış taze balığı 

görmüş. Önce gözlerine 
inanamamış, tekrar tekrar bakmış, 
ama hayır, hayal falan gördüğü 
yokmuş. Balık gerçekten de 
oradaymış. Kadın uzun zamandır 
kullanmadığı kızartma tavasını 
çıkararak balığı bir güzel pişirmiş 
ve çocuklarını uyandırmış. Hep 
birlikte balığı yiyip karınlarını 
doyurmuş ve bu kez tok olarak 
yataklarına dönmüşler. 
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Kadın sevinç 
içindeymiş. 
Balığın oraya 
nasıl geldiğini 
anlamamış ama 
onu getiren 
talihe 
şükretmekten 
de geri kalmamış. Ertesi akşam 
yılan balığı yeni bir balık yakalayıp 
getirmiş; yoksul ailenin balığı güle 
oynaya yiyişlerini su borusundan 
dinledikten sonra huzur içinde 
denize dönmüş. 

Üçüncü gece kadın dolabın 
arkasına saklanarak beklemeye 
başlamış. Lavaboda beliren 
balıkların sırrını çözmeye 
kararlıymış çünkü. Saklandığı 
yerden, yeşil gözlü güzel bir yılan 
balığının lavabonun deliğinden 
ağzında bir balıkla çıkışını izlemiş. 

"Hey," demiş. "Bir dakika dur!" 
Yılan balığı korkuyla durup ona 

bakmış. 
Kadın, "Ne olur, korkma," 

demiş. "Sana teşekkür etmek 
istiyorum, o kadar. Senin sayende 
çocuklarım aç yatmaktan 
kurtuldular. Sağol." 

Yılan balığı yeşil gözleri dolarak, 
"Ah, hiç önemi yok," demiş. 
Sonra da yine denize dönmüş. 

Günler böylece geçmiş. Yılan 

balığı her 
akşam 
ağzında bir 
balıkla su 
borusundan 
kadının evine 
gelmiş ve 
çocukları 

doyurmuş. Çocuklar da onu tanır 
olmuşlar, akşamları mutfakta 
toplaşıp onu beklemeye 
başlamışlar. 

Bir gün yılan balığı denizde 
dolaşırken yine kadının gözyaşlarını 
görmüş. "Allah Allah,.." demiş. 
"Ne oldu acaba?" Elinden geldiği 
kadar hızla yüzerek yoksul evin 
mutfağına gitmiş. Kadını yine 
üzüntü içinde ağlar bulmuş. 

"Kış geldi," demiş kadın, 
"çocukların ayaklarını çamurdan 
koruyacak ayakkabıları, onları 
sıcak tutacak paltoları yok. Ne 
yapacağımı bilemiyorum." 

Yılan balığı bu duruma çok 
üzülmüş, onlara yardım edecek bir 
çare bulacağını söylerek lavabonun 
deliğinde kaybolmuş ve ertesi gece 
ağzında bir istiridye ile çıkagelmiş. 

"Bunun içindeki inciyi satıp 
parası ile çocuklara kışlık giysiler 
al," demiş. 

Kadın yılan balığının dediğini 
yaparak çocuklarına sağlam 
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ayakkabılar, sıcak mantolar, 
mantoları ile aynı renkte atkılar 
almış. Hepsi son derece mutlu 
olmuşlar. Birkaç akşam sonra yılan 
balığı onlara parası ile başka 
yiyecekler de alabilecekleri bir inci 
daha getirmiş. Bu, birkaç hafta 
daha devam etmiş, fakat yılan 
balığı gündüzleri istiridye 
aramaktan, geceleri de lağımda ve 
su borularında yüzerek mutfağa 
tırmanmaktan yorgun düşmeye, 
sağlığını yitirmeye başlamış. 

Bir gün kadın yılan balığının 
güzel yeşil gözlerinin altında 
belirmeye başlayan koyu renk 
halkalara bakarak, "Sevgili yılan 
balığı, seni çok yorgun 
görüyorum," demiş. "Gün geçtikçe 
de zayıflıyorsun. Sakın hasta 
olmayasın?" 

Yılan balığı kendisini iyi 
hissetmediğini itiraf etmiş. "Eğer 
lağımda yüzmeye devam edersem, 
korkarım çok hasta olacağım," 
demiş. "O yüzden bu size 
getirdiğim son inci olabilir." 

"Ne olur," diye yalvarmış kadın, 
"Sen denize dön. Bizim için 
kendini feda etmene razı olamam." 

"Ama o zaman siz ne 
yaparsınız, nasıl geçinirsiniz? Bu 
getirdiğim incinin parası bitince 
çocuklarını nasıl doyuracaksın?" 

Kadın, "Bilmem," diyerek içini 
çekmiş. "Yeniden aç kalacağız 
herhalde." 

Yılan balığı çocukların boş 
midelerinin nasıl guruldadığını 
hatırlayarak, "Hayır!" diye 
bağırmış. "Onların yeniden aç 
uyumalarına izin veremem. 
Hayatıma mal olsa bile." 

Bunun üzerine kadın ve 
çocukları çaresizlik içinde 
ağlaşmaya başlamışlar. Fakat 
içlerinden en küçüğü, "Yılan 
balığının hayatını bizim için 
tehlikeye atmasına gerek yok 
anne," demiş. "Neden onun 
getirdiği bu son incinin parasıyla 
okula başlayıp para kazanmamızı 
sağlayacak şeyler öğrenmiyoruz?" 

"Okul mu?" demiş yılan balığı. 
"Okul da nedir?" 

Aslında kadın da hiç okula 
gitmediği için, okulun ne olduğunu 
ve onlara ne faydası 
dokunabileceğini bilmiyormuş. 
"Sahi mi?" diye sormuş, "Okula 
gitmenizin size bir faydası olur 
mu?" 

Hiçbirinin aklına, onları yılan 
balığının sağlığı pahasına getirdiği 
incilere muhtaç olmaktan 
kurtaracak başka bir şey 
gelmeyince, okula giderek birer 
meslek öğrenmeyi denemeye karar 
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vermişler. 
Yılan balığı onlara çok tatlı bir 

deniz şarkısı söyleyerek veda etmiş. 
Her birinin yüzüne güzel yeşil 
gözlerine yaşlar dolarak bakmış, 
çocuklar da onun ıslak 
kafacığından sevgiyle öpmüşler ve 
yılan balığı lavabonun deliğinde 
gözden kaybolmuş. 

Kadın inciyi satmış, parası ile 
çocuklarını okula yazdırarak onlara 
kitaplar almış. Önceleri her şey 
çok zor olmuş. Çocuklar 
geçinebilmek için okuldan 
artakalan zamanlarında ufak tefek 
işlerde çalışarak annelerine 
yardımcı olmuşlar. Uzun bir süre 
hayatları sıkıntı içinde geçmiş. 
Ama hepsi de çok çabalayıp birer 
meslek sahibi olarak okullarını 
bitirmişler 

En 
büyükleri 
elektrik 
tamircisi 
olmuş, 
ikincileri 
hemşire, 
üçüncüleri 

marangoz ustası, dördüncüleri 
çocuk doktoru, en küçükleri ise 
öğretmen. Anneleri onlarla gurur 
duyarak yaşlanmış. Hiçbiri yoksul 
bodrum katında geçirdikleri açlık 
dolu günlerini ve onlara yardım 
eden yılan balığını unutmamış. 

Aradan yıllar geçtikten sonra bir 
yaz beş kardeş yanlarına annelerini 
de alarak aileleri ile birlikte bir 
gemi yolculuğuna çıkmışlar. 
Güvertede toplanıp eski günlerden 
konuştukları bir akşam vakti yılan 
balığından öğrendikleri o tatlı deniz 
şarkısını hep bir ağızdan söylemeye 
başlamışlar. Küçük torunlarından 
biri birdenbire, "Aaa, şuraya 
bakın," diye bağırmış. "Ne güzel!" 

Deniz üzerinde bir sürü yeşil 
gözlü genç yılan balığı 
oynaşmaktaymış. Onların ortasında 
duran yaşlı yılan balığını görmüşler 
sonra. Sevgi dolu yeşil gözlerinden 
tanımışlar onu ve sevinçle el 
sallamışlar. Yılan balığı tatlı bir 
gülümsemeyle onlara göz kırpmış 
ve denizin lacivert dalgaları 
arasında gözden kaybolmuş... 
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Kütüphanedeki Kedicik 
miyase sertbarut 

ıpış, bahar güneşinin ılıklığı 
altında yarım saatçik uyumuştu. 

Ne yaramaz bir çocuk, ne bir 
köpek hiçbir şey rahatsız etmemişti 

onu. 
Uyanınca bir güzel gerindi, uzun 

uzun esnedi. Yarı kapalı gözleri 
yerde kırıntı arayan serçelere 
ilişince kocaman oldu. Şunlardan 
birini kapsam ne güzel olur, diye 
düşündü. Daha önceleri de 
denemişti bu kuş avını, ama bir 
tane bile yakalayamamıştı. Belki 
bugün şanslı günü olabilirdi. 
Karnını yere yapıştırarak, 
neredeyse sürünerek yaklaştı ürkek 
serçelere. Arada bir duruyor, 
serçeler kendisini farketti mi diye 

kontrol ediyordu. Bir tanesi görse 
hepsi birden kaçardı. Tıpış, daha 
önceki deneyimlerinden biliyordu 
bunu. 

Kedicik, bıyıklarını titreterek 
yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı... 
Gözüne kestirdiği, küçücük bir 
serçeydi. Kurulmuş bir yayın 
boşanması gibi birden atıldı 
küçük serçenin üzerine... Olmadı 
ama, bir saniye önce 
atlayabilseydi belki başaracaktı. 
Bütün kuşlar uçmuş, en yakın 
ağacın dallarına birer yaprak gibi 

konmuşlardı. 

Başarısızlığın verdiği moral 
bozukluğu ile orada kalakalmıştı 
kedicik. Ne yapmalı, ne etmeli de 
şu kuşları avlamayı öğrenmeli? 
Kendisini arada bir seven, yiyecek 
getiren Selin'i anımsadı. Selin 
içinden çıkamadığı bir durumda, 
zor bir ödevi olduğunda 
kütüphaneye giderdi. Acaba 
kendisi de? Olur mu canım? Tıpış'ı 
kütüphaneye kabul ederler mi? O 
da bodrumun penceresinden girer. 
Kediler kimseden izin almak 
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zorunda değil ki... Evet, 
en iyisi böyle yapmak 
diye düşündü Tıpış. 
Orada kuşlarla ilgili bir 
çok kitap, ansiklopedi 
bulabilirdi. Patisiyle açar 
sayfaları, resimlerine 
bakar. Okuma yazma 
bilmese de resimlere 
baktıkça kuşlar 
hakkında bilgi edinir. 
Yalnızca bilgi mi? 
Düşler kurar, kuşları nasıl avladığını 
hayal eder, böylece mutlu olur. 

Bu düşüncelerle ağır ağır 
kütüphanenin yolunu tuttu kedicik. 
Çok uzak değildi zaten, işte bahçe 
duvarı göründü bile. Bir zıplayışta 
duvarın üzerine çıktı Tıpış, oradan 
da hooop bahçe çimlerinin 
üzerine. Ooo... Burası tam bana 
göre diye düşündü. Birkaç ot 
çiğnedi, keyfi yerine geldi. Şimdi 
açık unutulmuş bir pencere 
bulmalıydı. 

Binanın çevresini dolaştı. 
Bodrum katının pencereleri hem 
küçük hem demirliydi, ama Tıpış o 
kadar tombul bir kedi olmadığı için 
sığabilirdi. Sonunda aralık 
bırakılmış bir pencere gördü. 
Demirlere sürtünerek içeri girdi. 

Raflarla dolu koca bir odadaydı, 
biraz karanlıktı. Burası arşiv 

olmalıydı; yani her zaman gerekli 
olmayan kitapların, belgelerin 
saklandığı yer. Çok tozlu diye 
düşündü Tıpış... Sabah yalayarak 
pırıl pırıl ettiği tüyleri toza 
bulanmıştı şimdi; ama aldırmadı, 
bu serüvenin sonunda kuşlar vardı 
ya, gerisi önemli değildi. 

Acaba arşivde kuşlarla ilgili bir 
kitap bulabilir miydi? Raflardan 
birine yaklaştı, patisiyle kitaplardan 
birini çekti. Üzerindeki resme 
baktı. Çiçek resimleri vardı kitabın 
üzerinde. Hayır, bugün çiçeklerle 
ilgilenmiyordu Tıpış. Onun 
yanındaki kitabı çekmeye çalıştı. 
Ne kadar da kalın bir kitap! Gücü 
yetmeyecek neredeyse... Bütün 
enerjisini harcayarak çekmeye 
çalıştı. Kitap pat diye yere düştü. 
Neredeyse ayağı ezilecekti. Kuş 
avlamaktan daha zor diye geçirdi 



aklından. Kalın kitabın kapağında 
bir hayvan resmi vardı, ama o da 
ne? En sevmediği yaratıktı bu; bir 
köpek! Kocaman, dili dışarıda, sivri 
dişleri görünüyor... Tıpış'a göre 
köpekler çok sevimsiz yaratıklardı 
tabii, onlarla ilgili kitapları da 
beğenmemesi doğaldı. Üstelik 
ayağını ezmeye kalkışmıştı bu çok 
kalın kitap. 

Üff! Kuşlarla ilgilenmiyor mu 
kimse? Üçüncü kitabı çekti 
patisiyle, bu da kalındı ve simsiyah 
bir cildi vardı. Pat... Onu da 
düşürdü. Kapakta resim yok, 
yalnızca yazı var! Tıpış bilmez ki 
okumayı... Kapağı açmak zorunda. 
Kuşlarla ilgili olacağını sanmıyor 
aslında; çünkü böyle simsiyah, 
kalın bir kitap ancak köpeklerle ya 
da kedisevmez insanlarla ilgili 
olabilir diye düşünüyor. 

Kapağı açmak, kitabı çekmekten 
daha zor. Ya yine sipsivri dişli bir 
köpek çıkarsa karşısına? Hemen 
kapatırım o zaman diye düşündü. 
Kalın cildin kapağını patisiyle 
açmayı başardı. Bu simsiyah 
kapağın arkasında böyle güzel bir 
resim olacağı kimin aklına gelir? 
Hem de kuş resimleri! Her tür kuş 
var bu resimde: Serçeler, 
papağanlar, muhabbet kuşları, 
kanaryalar, saka kuşları, bülbül, 

güvercin, kumru... Bir kuş 
cenneti... 

Tıpış yalanmaya başladı. Sanki 
kuşlar canlıymış gibi gelmişti ona. 
Resimler öyle güzel yapılmıştı ki! 
Kâğıdı yese, kuş eti yenmiş gibi 
olacak. Birkaç kez yutkundu Tıpış, 
acaba kağıdı yesem mi diye. 
Vazgeçti sonra bu düşüncesinden, 
ya Pelin kuşlarla ilgili bir ödev 
alırsa? Kaynak kitap aramak 
zorunda kalıp bulamazsa ne 
olacak? Hayır, resimleri 
yememeliydi. En iyisi onlara 
bakarak tadını çıkartmak. İlk 
sayfaya doyasıya baktı kedicik, 
baktıkça karnı da doyuyormuş gibi 
geldi ona. Sonra öbür sayfayı 
çevirdi. Orada da kuşların daha 
büyük resimleri vardı. O sayfaya da 
uzun süre baktı. Düşlere daldı. 
Sanki bu kuşları avlamış da istediği 
zaman yiyecekmiş gibi görüyordu 
kendisini. Hepsi elinin altındaydı, 
Tıpış'tan korkmuyor, hiçbir yere 
kaçmıyorlardı. 

Kuşlar ansiklopedisinin başında 
bir saat kaldı kedicik. Bu kalın 
kitap hem karnını, hem gözlerini, 
hem de düşlerini doyurmuştu. 
İstediğim zaman gelirim buraya, 
dedi kedicik. Umarım bodrum 
penceresini hep açık unuturlar. 
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İşte abone olabilmenin birkaç yolu: 

1) Telefon edebilirsiniz? Hemen, Şimdi... 

(Canım, durun bi sabah olson. Uyuyoruz, di mi!) 0212-320 21 30 

2) İnternete girip oradan abone olabilirsiniz. Adresimiz: www.kirmizifare.com 

Bu adrese girince kendinizi "binbirkitap.com" adlı internet mağazamızda bulacaksınız. 

Karşınıza bir fare resmi çıkacak. Burayı tıklayarak abone olabilirsiniz, ama önce siteye 

üye olun. Bu da çok kolay. Sağ tarafa doğru bakın; orada "üye olmak istiyorum" diye 

bir yer var. Orayı tıklayıp adınızı ve adresinizi, doğum tarihinizi gireceksiniz, hepsi bu. 

Abonelik bedeli olan 49YTL'yi isterseniz kredi kartıyla, isterseniz banka hesabımıza 

havale yaparak ödeyebilirsiniz. (Tabii, bu işlemleri büyüklerinizle birlikte yapmanız 

gerektiğini biliyorsunuz herhalde.) 

Yeri gelmişken söyleyelim, Kırmızıfare ile mektuplaşabilirsiniz. 

Mektup adresimiz: Kırmızıfare Mavibulut Yayıncılık Perpa B Blok. 

Kat:11. No: 1930 Okmeydanı İstanbul 

Kırmızıfare'nin elektronik posta adresi: kirmizifare@superonline.com 

Abonelik 
bedeli olan 49 YTL 

karşılıgında bir yıl boyunca 12 
dergi alacaksınız. Tabii bazı 

sürprizlerimiz de 
olabilir. 

Abone 
olduğumda kaç 
dergi alacağım? 

Kırmızıfare nin 
bana hep gelmesi için 

ne yapabilirim? 

Abone 
olabilirsiniz! 

http://www.kirmizifare.com
http://binbirkitap.com
mailto:kirmizifare@superonline.com


iyi ÇOCUK Kitabının adresi 

www.binbirKitap.com 
özenle seçilmiş... indirimli... 

Temmuz-Ağustos aylarında www.binbirkitap.com'dan alışveriş 
yapan herKese Kırmızıfare'nin 2006 sayılarından ilk 6'sı hediye! 

http://wujuj.binbirKitap.com


Bu öyküyü siz yazın! 
Haydi kâğıdı kalemi alın. 
Resimlerin öyküsünü siz 
yazın. Sonra da öyküyü, 
adınızı, yaşınızı ve adresinizi 
de yazarak Kırmızıfare'ye 
gönderin. (Varsa bir de 
resminizi gönderin.) Öykü 
gönderen herkese Kırmızıfare 
bir kitap armağan edecek. 

Mavibulut Yayıncılık Perpa B Blok Kat:11 No:1930 Okmeydanı istanbul 
Tel: 0212 320 21 30 kirmizifare@superonline.com 

Haydi bir öykü yazın! 

öykü yazdırıyor... 

mavibulut 


