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Cahit Külebi 

RÜZGÂR 
Şimdi bir rüzgâr geçti buradan 
Koştum ama yetişemedim. 
Nerelerde gezmiş tozmuş 
Öğrenemedim. 

Besbelli denizden çıkıp 
Kıyılar boyunca gitmiştir. 
Tuz kokusu, katran kokusu, ter kokusu 
Yüreğini allak bullak etmiştir. 

Sonra başlamış tırmanmaya dağlara doğru 
Bulutları koyun gibi gütmüştür, 
Okşayıp otları yaylalarda 
Büyütmüştür. 

Köylere de uğradıysa eğer 
Islak karanlık odalarda beşik sallamıştır, 
Güneş altında çalışanlara 
İmdat eylemiştir. 

Sonra başlamış alçalmaya ovalara doğru 
Haşhaş tarlalarında eflâtun, pembe, beyaz, 
Kıraçlarda mavi dikenler... 
Toz toprak gözlerine gitmiştir. 

Şehirlere de uğramış ki yanımdan geçti. 
Haşhaş çiçeğine benzer kızlar görmüştür. 
Bir gülüş, bir tel saç, allık pudra 
Alıp gitmiştir. 

Şimdi bir rüzgâr geçti buradan 
Koştum ama yetişemedim. 
Sorsaydım söylerdi herhalde 
Soramadım. 

Resimleyen: Erdoğan Uğurlu 



Gianni Rodari 
İtalyanca'dan çeviren: Aslı Özer 

BAY FALLANİNNA öyle hassasmış 
öyle hassasmış ki, duvarda bir karınca 
gezinse gürültüden rahatsız olur, gözüne 
uyku girmezmiş. Öyle hassasmış ki, 
karınca taşıdığı toz şekerin bir zerresini 
yere düşürecek olsa Bay Fallaninna ayağa 
fırlar, "İmdat! Yardım edin, deprem 
oluyor!" diye bağırmaya başlarmış. 

Bay Fallaninna gibi birinin, gök 
gürültüsüne, motosiklet sesine ve hele 
çocuklara asla dayanamayacağını siz de 
tahmin edebilirsiniz herhalde! 

Bay Fallaninna çok da titizmiş. Yerde 
yürürken ayaklarının altındaki tozlardan 
nefret edermiş. İşte yalnız bu nedenle, 
evde bile olsa yürümek istemezmiş. Bu 

Resimleyen: İrfan Sayar 

BAY FALLANİNNA 



yüzden de Bay Fallaninna kendisini 
taşıması için çok güçlü bir hizmetçi 
tutmuşmuş. Hizmetçinin adı Guglielmo 

imiş. Bay Fallaninna sabahtan akşama 
kadar evin içinde, "Yavaş ol Guglielmo! 
Daha yavaş, canımı acıtacaksın!" diye 
bağırır dururmuş. 

Yürümeye yürümeye her geçen gün 
biraz daha şişmanlayan Bay Fallaninna, 
şişmanladıkça hepten hassaslaşıyormuş. 
Günden güne artık Guglielmo'nun elinin 
kemiklerinden bile rahatsız olur hale 
gelmiş. 

"Beni taşırken eldiven tak diye sana 
kaç kez söyleyeceğim!" 

Guglielmo her seferinde 
homurdanıyor, her seferinde daha kalın 
eldivenler takıyormuş. Öyle ki artık 
eldivenleri bir hipopotama bile 
büyük gelecek boyutlara ulaşmış 

Bay Fallaninna her gün 
biraz daha ağırlaşıyormuş,zavallı 
Guglielmo mevsim 

kış olduğu halde yazları nasıl terliyorsa 
öyle terliyormuş. Bir gün Guglielmo kendi 
kendine, Bay Fallaninna'yı balkondan aşağı 
atsam ne olur acaba, diye düşünmüş. 

Ve evet... İnanamayacaksınız ama, bir 
gün bu düşündüğünü yapıvermiş! Bay 
Fallaninna'yı balkondan aşağı atmış. İşe 
bakın ki, o gün Bay Fallaninna'nın 
üzerinde bembeyaz giysiler varmış. 
Balkondan atılınca düşe düşe zavallı Bay 
Fallaninna bir sinek pisliğinin tam üstüne 
düşmesin mi! Sinek pisliği de Bay 
Fallaninna'nın bembeyaz giysilerini 
lekelemesin mi! Doğrusu lekeyi 
görebilmek için büyüteç gerekirmiş, ama 
dedim ya çok hassasmış Bay Fallaninna, 
lekeyi görünce üzüntüsünden ölüp 
gidivermiş. 

59 



ASIK YÜZLÜ SARAY HALKI VE 
DANS EDEN ROBOT 
Dilek Aykul Bishku 

"Sayın kral, öyle- çatalınızla oynayıp 
durmayın. Baklavanızı yiyecekseniz yiyin, 
yoksa mutfağa geri götürüyorum 

KRAL BİMBO o kadar üzgünmüş, o 
kadar üzgünmüş ki en sevdiği yiyecek 
olan kırmızı biberli baklavaya 
dokunmamış bile. Üzüntüsünün nedeni 
ise saray halkının son zamanlardaki asık 
yüzlülüğü imiş. Kraliçeden hizmetçilere, 
prensten aşçı yamağına, vezirlerden 
bahçıvanlara kadar herkesin yüzünden 
düşen bin parçaymış. Aylardır sarayda tek 
bir kahkaha işitilmemiş. Yüksek sesle 
gülmek bir yana, kimse gülümsemiyormuş 
bile. 

Zavallı Kral Bimbo kırmızı biberli 
baklavasının başında kara kara 
düşünüyormuş. İçeri giren aşçı: 

Aşçıyı sinirlendirmekten çekinen Kral 
Bimbo: 

"Peki," demiş, "götürebilirsin." Sonra 
da kendi kendine "Şimdi ne yapmalı 
acaba?" diye sormuş. "Şu saray halkını 
güldürmek için ne çare bulmalı?" 

Kral çok iyi kalpli, yufka yürekli bir 
insanmış. Etrafındaki insanları neşeli 
görmek için her şeyi yapmaya razıymış, 
ama aklına o güne kadar denemediği 
hiçbir yol gelmiyormuş. Sonunda konuyu 
bir uzmana danışmaya karar vermiş. 
Çıngırağını çalmış, ayaklarını sürüye 
sürüye gelen başmabeyinciye: 

"Bana hemen soytarıyı çağır!" diye 
emir vermiş. 

Başmabeyinci, "Hu, olur. Başüstüne,' 
demiş ve geldiği gibi ayaklarını sürüye 
sürüye gözden kaybolmuş. 

Resimleyen: Feridun Oral 
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Aradan saatler geçmiş, Kral 
Bimbo'nun içine fenalıklar çökmüş, 
derken Kraliyet Soytarısı bıkkın bir ifade 
ile kapıda belirmiş. Elindeki topu bir kez 
havaya atıp tutmuş, sonra da isteksiz 
isteksiz,"Evet, majesteleri," demiş. 
"Emrinizdeyim." 

Kral, "Bana saz çal," diye buyurmuş. 
Soytarı eline sazı almış, tek bir tele 

dokunup 'TINNN!..' diye ahenksiz bir ses 
çıkarmış, sonra da sazını sırtına asmış. 
Kral hayal kırıklığı ile: 

"Hepsi bu kadar mı?" diye sormuş. ' 
"Kusura bakmayın Kral Hazretleri, 

içimden gelmiyor," diye cevap vermiş 
soytarı. 

Kral bu kez de: 
"Bir de eğlenceli kafiyeleri dene 

bakalım, belki o içinden gelir," diye ısrar 
etmiş. 

Soytarı uzun uzun düşünmüş, sonra 
da ağır ağır: 

"Bir karanfil kokluyorum..." demiş ve 
gözlerini yere dikerek beklemeye 
başlamış. Aradan dakikalar geçmesine 
rağmen soytarıdan ses çıkmadığını gören 
kral: 

"Peki sonra?" demiş. "Bir karanfil 
kokluyorum. Sonra?" 

Soytarı gözlerini yerden ayırmadan: 
"Düşünüyorum," demiş. "Ama kafiye 

gelmiyor aklıma." 
Bunun üzerine fena halde sinirlenen 

kral: 

"Öyle mi?" diye bağırmış. "İşte sana 
kafiye: 

Bir karanfil kokluyorum, 
Ben seni kovuyorum!" 
Soytarı umursamaz bir havayla: 
"Tebrik ederim majesteleri," demiş. 

"Gerçekten güzel bir kafiye." 
Kral öfkeyle: 
"Anlamadın mı yoksa? Seni 

kovuyorum! Kovuldun!" diye tepinmeye 
başlamış. Soytarı ise hiçbir şey 
söylemeden omuzlarını silkmiş ve yerlere 
kadar eğilerek kralı selamlamış. Anlaşılan 
kovulmak umurunda bile değilmiş. 

Duruma fena halde canı sıkılan Kral 
Bimbo sekiz somurtkan atın çektiği 
kraliyet arabasına atladığı gibi soluğu en 
yakın arkadaşı Kral Zimbo'nun sarayında 
almış. Kral Zimbo onu büyük bir sevinçle 
karşılamış, derdini öğrenince de yardımcı 
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olabilmek için çareler aramaya başlamış. 
"Herkesin gülümsemesini buyursan?" 

demiş. "Belki o zaman surat asmaktan 
vazgeçerler." 

Kral Bimbo, "Denemedim mi 
sanıyorsun?" diye yakınmış. "Ertesi gün 
buyruğa karşı gelme korkusuyla hiç kimse 
evinden çıkmadı. Çıkanlar da, ya sırıtan 
maskeler takmışlardı yüzlerine ya da 
ağızlarını iki yandan kulaklarına 
tutturmuşlardı." 

Kral Zimbo düşünceli düşünceli: 
"Eh, haklılar," demiş. "Zorla güzellik 

olur mu? Gülmek dediğin insanın içinden 
gelmeli. Peki onları neşelendirecek bir 
şeyler denemedin mi?" 

"Denemez olur muyum?" diye cevap 
vermiş Kral Bimbo. "Küçük küçük 
kâğıtlara en komik fıkraları yazıp her yere 
serpiştirdim. Hiçbir faydası olmadı. Sarayın 
duvarlarına GÜLÜMSE! yazan renkli 
posterler astım, kimse umursamadı. 
' Gülmek sağlığa yararlıdır, Somurtmak ise 
ömrü kısaltır' kampanyası açtım, bir 
kulaklarından girdi, öbür kulaklarından 
çıktı. Artık ne yapacağımı şaşırdım." 

"Neşeli şarkılar besteletseydin. Müzik 
üzgün insanlara çok iyi gelir." 

"Kraliyet şarkıcıları en hareketli 
şarkıları ağıt okur gibi söylüyor, ben bile 
gözyaşlarımı tutamıyorum." 

"Komiklik yarışması aç." 
"Açtım. Benden başka başvuran 

olmadı." 
Kral Zimbo sonunda, "Benden pes," 

demiş, "senin denediklerinden başka çıkar 
yol gelmiyor aklıma." 

Bu sözleri duyan zavallı Kral 
Bimbo'nun son umutları da suya düşmüş. 
Arkadaşının ne denli üzgün olduğunu 

gören Kral Zimbo: 
"Haydi," demiş. "Böyle somurtup 

durma. Sana dans eden robotumu 
göstereyim de eğlen biraz." 

Sonra da soytarısını çağırarak dans 
eden robotu getirmesini emretmiş. 

Soytan az sonra komik elbiseler 
giymiş plastik bir adamla geri dönmüş. 
Kral Bimbo o güne dek böyle bir şey 
görmediğinden şaşkınlıkla seyretmeye 
başlamış, Soytarı: 

"İşte size dans eden bir robot, 
Yemez asla ne et, ne de ot, 
Dans etmektir biricik arzusu, 
Varsa eğer bir müzik kutusu," 

diyerek robotu tanıtmış. 
Kral Bimbo çoktan derdini unutmuş, 

heyecanla robotun gösterisini izlemeye 
hazırlanıyormuş. 
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Soytarı; 
"Robot deyip geçmeyin, 
Sakın yemek seçmeyin. 
Derdim çaresiz diye, 
Umutsuzluğa düşmeyin," diye neşeli 

bir tekerleme savurduktan sonra ortaya 
kocaman bir müzik kutusu çıkarmış. 
Kutunun kapağı açıldığında hareketli bir 
melodi yayılmış etrafa. Dans eden robot 
da bu melodinin oynak ritmine uyup 
görenleri hayran bırakacak bir dansa 
başlamış. Kral Bimbo robotun dansını çok 
sevmiş. Ellerini çırparak müziğe eşlik 
ediyor, kahkahalar atıyormuş. 

Derken hiç beklenmedik bir şey 
olmuş, robot ansızın sendelemeye 
başlamış. O ana kadar hareketlerindeki 
zarafetle herkesi kendine hayran bırakan 
zavallı plastik adamın ayaklan birbirine 

dolaşıyor, kolları havada acayip daireler 
çiziyormuş. Kral Bimbo büyük bir üzüntü 
ve korkuyla: 

"Eyvah," demiş, "ne olacak şimdi?" 
Soytarı neşeli bir sesle: 
"Majesteleri korkmayın, 
Üzüntüden solmayın, 
Hemen tamir ederiz, 
Yine güler söyleriz " dediği gibi 

çantasından süslü bir tornavida çıkarmış 
ve robotun alnındaki vidaları gevşetmeye 
koyulmuş. Kral Bimbo: 

"Hayır, hayır!" diye bağırmış. "Yanlış 
yapıyorsun, robotun sorunu ayaklarında, 
başında değil." 

Soytarı: 
"Robot tökezledi mi, 
Kral Bimbo üzülür, 
Ayakların sorunu, 
Bazen baştan çözülür!" diye cevap 

vermiş ve işine devam etmiş. Kral bu işe 
akıl erdirememiş. Öyle ya, robotun derdi 
ayaklarında iken niye kafasını tamire 
kalkışıyorlar anlaşılacak gibi değilmiş. 

Soytarı elindeki tornavida ile robotun 
kafasının içindeki bir yerlere dokunmuş, 
kapağı kapatıp vidaları sıkıştırmış. Müzik 
yeniden başlayınca robot bir önceki kadar 
güzel bir dansa başlamış. Kral Bimbo 
şaşkınlıkla: 

"Ama nasıl olur?" diye bağırmış. 
"Nasıl yaptın bunu?" 

Soytarı: 
"Bütün sorun kralım, 
Bağlantıyı bilmekte 
Başı ayağa bağlayan, 
İnce teli görmekte!" demiş ve robotu 

Kral Bimbo'nun yanına getirmiş. Kral 
önce bir şey anlamadan bakmış, 
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diye sormuş 

'Eee?.." demiş sabırsızlıkla. "Ne var 
burada?" 

"Nedenler ve sonuçlar, 
Öyle hemen görülmez, 
Dikkat etmeyen gözler, 
Bağlantıyı sezemez." 
Kral Bimbo biraz daha dikkatli 

bakınca robotun aslında şeffaf bir 
plastikten yapılmış olduğunu fark etmiş. 
Biraz daha dikkatli baktığında ise robotun 
bütün organlarını birbirine bağlayan 
incecik telleri görmüş. 

"Bu teller de ne böyle? 
merakla. 

Soytarı: 
"Nedenler ve sonuçlar, 
Birbirine bağlıdır, 
Teller incedir ama, 
Önemleri fazladır!" cevabını vermiş. 
Kral Bimbo yavaş yavaş soytarının ne 

demek istediğini anlamaya başlamış. 
"Bağlantılar ha? Hımmm... Hımmmmm... 
Haaahımmm..." diye mırıldanarak 
düşünmeye başlamış. Sonra da soytarıya 
dönüp: 

"Söyle bana," demiş. "Sarayımdaki 
insanların asık yüzlülüğünün nedeni de 
tıpkı dans eden robotun ayakları gibi 
uzakta bir yerlerde olabilir mi?" 

Soytarı tatlı tatlı gülümsemiş. 
"Tabii, neden olmasın? Belki 

sandığınızdan daha yakındadır aradığınız 
neden," demiş. 

Kral Bimbo: 
"O sarayın beyni benim. Sorun 

bende olmasın sakın?" diye sormuş 
çekinerek. 
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Kral Zimbo heyecanla: 
"Olabilir, neden olmasın?" demiş, 

"Hatırla bakalım, Saray halkının asık 
suratlılığı ne zaman başladı?" 

Kral Bimbo: 
"Altı ay kadar önce," diye cevap 

vermiş. 
"Peki, altı ay önce onların canını 

sıkacak önemli bir olay oldu mu?" 
"Hayır, öyle bir şey olmadı. Tam 

tersine krallığımızın ihraç ettiği 
böğürtlenler o kadar çok para getirdi ki 
ben bir emir vererek bundan böyle saray 
halkına hiç ayrım yapılmadan benim 
yediğim yiyeceklerden pişirilmesini 
buyurdum." 

Kral Zimbo şaşkınlıkla: 
"E, bu çok iyi bir şey," demiş. 

"Hepsinin buna çok sevinmesi gerekir." 
"Tabii ya, artık her akşam reçelli 

balık yiyebiliyorlar." 
Kral Zimbo ve soytarı bir ağızdan: 
"Ne?!" diye bağırmışlar. "Reçelli balık 

mı? Böğğğğ..." 
Kral Bimbo: 
"Sahi mi? Siz balığı üzerine reçel 

dökmeden mi yersiniz?" diye sormuş. Kral 
Zimbo: 

"Doğrusunu istersen ben balığımın 
üzerine limon sıkarım, ayrıca her akşam 
balık yemeyi de hiç istemem," demiş. 

Soytarı da: 
"Siz yemeklerinizi istediğiniz gibi 

yiyebilirsiniz majesteleri ama tüm saray 
halkını bunları yemeye zorlamanız çok 
fena. Her akşam reçelli balık yemek 
zorunda bırakılsam benim de yüzüm 
gülmezdi," diye görüşünü belirtmiş. 

Bunu o güne kadar aklına bile 
getirmemiş olan Kral Bimbo duyduklarına 

o Kadar şaşırmış Ki cevap verememiş. 
Soytarı: 

"Peki," demiş, "nasıl oldu da kimse 
size reçelli balık sevmediğini söylemedi?" 

Kral Bimbo: 
"Benim ülkemde kralın emirleri 

hakkında görüş belirtmek yasaktır," diye 
açıklamış. Sonra da dostları kralla 
soytarının bir şey söylemesini 
beklemeden, "Ama keşke bu yasak 
olmasaydı. Her şey ne kadar kolay 
halledilirdi," demiş. 

Kral Bimbo ülkesine döner dönmez 
bir duyuru yayımlayarak akşam 
yemeklerinde reçelli balık yeme 
zorunluluğunun kaldırıldığını halka 
bildirmiş. Ayrıca bundan sonra aldığı 
kararlar hakkında görüşlerini bildirmeleri 
için de ricada bulunmuş. 

O günden sonra Kral Bimbo'nun 
sarayında hiç kimse asık yüzle 
dolaşmamış. Kral ve çevresindekiler 
birbirlerine akıl danışarak ülkelerini adalet 
içinde yönetmiş, günlerini neşe içinde 
geçirmişler. 

Reçelli balık mı? Hayır, kimse reçelli 
balık yemeye devam etmemiş ama Kral 
Bimbo'nun ülkesini gezmeye gelen 
turistler bu duyulmadık yemekten 
tatmadan gitmez olmuşlar. Tarifi mi? 
Gerçekten bilmiyorum. Sanırım Kral 
Bimbo'nun ülkesine gitmeniz gerek bu 
leziz yemeği tadabilmek için, 
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Ay, Güneş ve Karpuz Dilimi 
Süleyman Bulut 

SESSİZ BİR yaz gecesiymiş... 
Ay, gökyüzünde ince, ipince 

ipincecikmiş. Ama ışığı geceyi 
şenlendirmeye yetiyormuş. 

Aklıkıtlar'dan Halim'le Selim, ' Kim 
daha iyi avcı' tartışmasından bıkınca, 
kendilerini kahveden dışarı atmışlar. 

İp gibi incelen ayı, önce Halim 
görmüş. 

"Selim, şu aya bak!" demiş, "karınca 
beli gibi ince mi ince." 

Selim, bakışlarını gökyüzünde 
gezdirip: 

"Hani nerde ay?" demiş. 
"Parmağımın ucunda," demiş Halim. 

"Parmağımın ucuna bak." 
Yukardaki ayı göstermiş. 
"Gördün mü şimdi?" 
Selim gülmüş. 
"Gördüm ama, o ay değil ki!" 
"Ya ne?" 
"Güneş." 
Halim, arkadaşını durdurup, dik dik 

bakmış. Dalga geçip geçmediğini 
öğrenmek istiyormuş. 

Bakmış ki, ciddi: 
"Yapma yahu," demiş, "ay ne 

zamandan beri güneş oldu." 
"Lafı dolaştırma... Güneş güneştir." 
"Asıl sen dolaştırma, bu aydır..." 
"Bu güneştir!" 
Bir karara varamamışlar. Halim, "Ay," 

demiş. Selim "Güneş." 

Derken Kerim de kahveden çıkmış 
evine dönüyormuş. Halim ile Selim'i 
görmüş. 

"Hayrola, ne tartışıyorsunuz yine?" 
Halim atılmış hemen: 
"Kerim, sana bir şey soracağım ama 

dosdoğru söyleyeceksin... Şu yukarıdaki 
ışığı görüyor musun, nedir o?" 

Kerim, bakmış bakmış: 
"O orağı kim atmış oraya?" demiş. 

"Hem de sapsız bir orak, sapı yok." 
Halim'le Selim bakakalmışlar. Haklı 

çıkma isteğiyle Selim Kerim'e sormuş 
hemen. 

"Kerim," demiş, "o orak dediğin, 
sapsız orak dediğin ay mı, güneş mi 
sence?" 

Kerim bir kahkaha atmış: 
"Yahu siz deli misiniz!" demiş. "O ne 

güneş, ne de ay! O bir orak. Sapsız bir 
orak." 

Derken, Nedim görmüş onları. 
"Ne o yahu, siz evlerinize gitmiyor 

muydunuz?" demiş. 
Üçü birden atılmış: 
"Bak Nedim, sana bir şey soracağız?" 
"Sorun bakalım ne soracaksanız?" 
"Şu yukarıdaki incecik şey... 

Görüyorsun değil mi, o incecik şey, ay 
mı, güneş mi, yoksa orak sapı mı?" 

Nedim, aya bakmış bakmış... Bir kere 
daha bakmış. Dönüp arkadaşlarını süzmüş. 

"Sınav mı bu?" demiş. 

Resimleyen: Kayıhan Keskinok 
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"Yok canım," demiş ötekiler. 
"Öğrenmek istiyoruz o kadar." 

"Madem öğrenmek istiyorsunuz, 
söyleyeyim... Birisi karpuz yemiş, bir 
dilimini de bırakmış..." demiş. Yürüyüp 
gitmiş. 

Arkadaşları şaşkınlıktan bir süre 
ağızlarını açamamışlar. Açınca da yeniden 
başlamışlar tartışmaya. 

Ta ki, güneş doğuncaya kadar. 
Güneşin doğuşunu görünce Halim 

atılmış; 
"İşte bak güneş yeni doğdu. Akşamla 

aydı," demiş. 
Selim, güneşe bakmış, bakmış... 
"Yok arkadaş," demiş, "akşamki 

güneşti... Ama karpuz dilimi kadar 
güneşin de ışığı ancak o kadar olur." 
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Lucretia Hale 

İngilizce'den çeviren: Fatih Erdoğan 

PETERKİNLER KAHVALTI masasının 
çevresinde oturmuş bundan böyle ne 
yapacaklarını düşünüyorlardı, çünkü sık 
sık akıl danıştıkları Filadelfiyalı bayan 
gitmişti. Artık kendilerine akıl verecek hiç 
kimseleri yoktu. "Keşke biraz daha akıllı 
olabilseydik!" dedi Bay Peterkin. Bunu 
nasıl başaracaklardı? Agamemnon lisede 
okumuştu. Öteki çocuklar da okula 
gitmişlerdi, ama yine de hiçbiri akıllı 
değildi. İçlerinden biri: "Bence bu 
kitaplarla olur," dedi. "Çok kitabı olan 
kişiler çok akıllı." Bunun üzerine evdeki 
kitapları saymaya başladılar. Sadece birkaç 
okul kitabıyla Bayan Peterkin'in bir yemek 
kitabı vardı. "Buldum!" dedi Agamemnon. 
"Bir kitaplık gerekli bize!" Solomon John, 
"Bir kitaplık gerekli bize," diye tekrarladı 
ve hep bir ağızdan, "Bir kitaplık gerekli 
bize!" diye sevinçle bağırdılar. 

Resimleyen: Betül Sayın 

Bayan Peterkin, "Nasıl bir kitaplık 
edinebileceğimizi düşünelim," dedi ve 
bilgiç bir tavırla, "Akıllı insanlar böyle 
durumlarda uzun uzun düşünüyorlar," 
diye ekledi. 

Bunun üzerine hepsi oturup uzun bir 
süre düşündüler. Sonunda yine sessizliği 
Agamemnon bozdu. "Ben bir kitaplık 
yapacağım," dedi. "Odunlukta biraz 
kereste, benim de çekicim ve çivilerim 
var. Birkaç da menteşe ödünç alabilirsek 
kitaplığımız hazır demektir." 

Bu fikri hepsi çok beğendiler. 
Elizabeth Eliza, "Bu işin kitaplık 

kısmı," dedi. "Fakat kitaplar nerede?" 
Bunun üzerine yeniden kara kara 

düşünmeye başlamışlardı ki bu kez 
Solomon John atıldı: 

"Ben bir kitap yapacağım!" 
İşte bu müthiş bir fikirdi. Hepsi ona 
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hayranlıkla baktılar. 
"Evet," dedi Solomon John. "Kitaplar 

bizi akıllı yapacak ama önce bir kitap 
yapmalıyım." 

Kitabı yapmak üzere hep birlikte 
oturma odasına geçtiler. Fakat 
mürekkepleri yoktu. Nereden bulacaklardı 
ki? Elizabeth Eliza meşe mazısı ve sirkeyle 
çok güzel mürekkep yapıldığını 
duyduğunu söyleyince biraz mürekkep 
yapmaya karar verdiler. Sıra meşe 
mazılarını bulmaya gelmişti. Bayan 
Peterkin şapkasını ve pelerinini giydi, 
küçük oğlanlar da lastik çizmelerini 
ayaklarına geçirdiler. Meşe mazısı aramak 
üzere ormana doğru yola çıktılar. 

Meşe mazılarını bulmak zordu. 
Ormanda meşe mazısından başka her şey 
vardı; kestaneler, cevizler, küçük fındıklar, 
ve bir sürü sincap... Bu nedenle 

aradıklarını bulana dek epey yürümeleri 
gerekti. Sonunda eve içinde yalnızca iki 
tane meşe mazısı bulunan koca bir 
sepetle döndüler. 

Evde sirke de yoktu. Bayan Peterkin 
evdeki son sirkeyi önceki gün yedikleri 
pancar salatasında kullanmıştı. Elizabeth 
Eliza papazın karısından biraz sirke 
istemeyi önerdi. Yeniden yola çıkarak hep 
birlikte papazın karısına gittiler. Kadın 
Peterkinlerin sirke istediklerini duyunca 
mahzene bir fıçı elma suyu yatırarak bir 
veya iki yıl içinde güzel bir sirke elde 
edebileceklerini anlattı. Peterkinler sirkeyi 
hemen istediklerini açıklayınca da içeriden 
bir bardak dolusu sirke getirdi. 

Sonunda her şey hazırdı. Meşe 
mazılarıyla sirkeyi karıştırarak akşama 
doğru çok güzel bir mürekkep elde 
ettiler. 
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Sonra Solomon John bir kalem istedi. 
Agamemnon'da çelik bir kalem vardı, 
fakat Solomon John, "Şairler tüy kalem 
kullanırlar," diyerek onunla yazmayı 
reddetti. Eliza kümese giderek bir kaz 
tüyü almayı önerdiğinde hava kararmıştı 
bile. Neyse ki iki tane fenerleri vardı. 
Küçükler de komşudan ödünç fener 
aldılar ve alay halinde kümese doğru yola 
koyuldular. Oraya vardıklarında 
hayvanların hepsi tüneklerinde oldukları 
için onlara rahatça bakabilirlerdi. Fakat 
içlerinde hiç kaz yoktu. Benekli, paçalı, 
irili ufaklı çeşit çeşit tavuklar, horozlar, 
ördekler ve hindiler vardı, fakat bir tane 
bile kaz yoktu! 

Eve dönerken Bayan Peterkin, "Kaz 
yok biz varız," dedi nükteyle. Bu arada 
bu garip alayın görüntüsü bütün kasaba 
halkının ilgisini toplamıştı. Kasabadaki 
bütün çocuklar, "Bir fener alayı!" diye 
bağırarak alay sancağını almak için 
Peterkinlerin evinin önüne doluştular. 
Bayan Peterkin bunun sadece kümesi 
ziyaret eden ailesi olduğunu açıklamadan 
önce onları içeri davet ederek elma suyu 
ve zencefilli çörek ikram etmek zorunda 
kaldı. 

Kalabalık dağıldıktan sonra Solomon 
John yeniden yazısını düşünmeye başladı. 
Agamemnon bir tüy kalem almak için 
kitapçıya gitmeyi kabul etti. Ötekiler de 
peşine takıldılar. O sırada kitapçı 
dükkânını kapatmak üzereydi. Yine de 
içeri girip bir tüy kalem getirmeyi kabul 
etti. Peterkinler kalemi alır almaz eve 
koştular. 

Solomon John yeniden oturdu, fakat 
bu kez de kağıt yoktu ve artık kitapçı da 

kapanmıştı. Bay Peterkin postanın gelmek 
üzere olduğunu, eğer kendisine mektup 
varsa üzerine yazmak için zarfı 
kullanabileceklerini söyledi. Bunun üzerine 
küçükler lastik çizmelerini giydiler ve yine 
hep birlikte postaneye yollandılar. Bay 
Peterkin'e gerçekten de bir mektup vardı. 
Bunu duyan Peterkinler öyle sevindiler ki 
attıkları sevinç çığlıkları postane 
müdürünü meraklandırdı ve neler olup 
bittiğini öğrenmek istedi. Olanları 
öğrenince de Solomon John'a kitabı için 
bir bütün sayfa kâğıt vereceğini söyledi. 
Artık hiçbir sorun kalmamıştı. Kâğıdı 
alarak sevinç içinde eve döndüler. 

Hepsi birden masanın çevresinde 
oturarak gözlerini Solomon John'a dikti. 
Kalemi vardı, mürekkep ve kâğıdı da 
vardı. Solomon John kalemini mürekkebe 
batırdı ve kâğıdın üzerine götürdü. Sonra 
durdu, bir dakika düşündü ve, "Üff, 
aklıma da yazacak hiçbir şey gelmiyor," 
dedi. 
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Mustafa Balel 

PAZARCILARIN, PORTAKAL 
kasalarından tutuşturdukları ateşlerin 
başında, ellerini ısıtmaya çalıştıklarına 
bakılırsa dışarısı soğuk olmalıydı. Ayrıca 
kazağımın yeniyle sildiğim camın ikide bir 
buğulanışı, bu soğuğun pek öyle yabana 
atılır türden olmadığını gösteriyordu. 
Satıcıların kimi, yüzleri gocuklarının 
yakalarına gömülü, tek ayak üstüne sekip 
dururken bir kısmı da var gücüyle malını 
övmeye bakıyordu. 

"Çaya çorbaya, ıspanağa pırasaya 
limon! Koş bayan, safi su bunlar!" 

Resimleyen: Zerrin Cebeci 

"Kabağa gel, kabağa! Halis 
Adapazarı!" 

"Ispanağın hası bunlar! Kuzu ıspanak, 
kuzu!" 

Şu açelya konusu, pencerenin 
pervazına dirseğimi dayamış, onları 
seyrederken gelmişti işte aklıma. Ve 
birden sırtımdaki ağır yük kalkmış, kuşlar 
gibi hafifleyivermiştim. Islık çalmalar... 
Aynanın karşısına geçip kendimle 
bokslaşmalar... Bir takla atmadığım 
kalmıştı. Onu da yapardım ama, kutu 
kadar oda, yürüyemiyordun ki, takla 
atasın! Sağa gitsen soba, sola gitsen 
koltuklar... Beri tarafta azıcık ayaklarımı 
ağır basayım desen ortalığı bardak ve 
fincan şangırtısına boğan büfe... 

Sevincime diyecek yoktu doğrusu. 
Gidip öğretmenden özür dilemem ve 
çekilişe katılamayacağımı bildirmem 
gerekmeyecekti artık. Annemin söylediği 
gibi baştan savma bir şey götürüp 
arkadaşlarımın gözünden düşmek de 
yoktu. Tutturmuştu iki bin lira! Bugün iki 
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bin liraya ne alınırdı? En adisinden bir 
anahtarlık. Demiyordu ki, elalem saatler, 
kazaklar, gömlekler, dolmakalem setleri 
götürürken, bu çocuk, ucuz bir 
anahtarlıkla nasıl geçiştirir. 

Babam dersen, yüzünü bile zor 
görüyordum. Sabahın altısında fabrikaya 
gitmek üzere yola çıkıyor, akşam, doğru 
öteki işe... Gece saat on bire kadar bir 

muhallebicinin kasasında oturuyordu. 
Neyse artık hepsi bitiyordu. Şu 

açelyayı götürdüm mü sorunum 
çözülecekti. Pencerenin içi saksıdan 
geçilmiyor. Biri eksik olsa nerden 
anlayacaktı ki babam! Üstelik yalnızca 
pazardan pazara evde oluyor, onun da 
çoğunu yatakta geçiriyordu. Öğleye doğru 
kalkıp karnını doyuruyor, ver elini kahve! 
Çoğu kez kendisinin uyanmasına bile 
fırsat bırakmadan, arkadaşları damlıyor, 
kargatulumba götürüyorlardı onu. 

Saksıyı kapmamla fırlamam bir 
oluyor. Bu arada saksının etrafını ıslak bir 
bezle silmeyi ve sararmaya yüz tutmuş 
birkaç yaprağı koparmayı ihmal 
etmiyorum tabii. 

Saksıyı kapıp fırlamak bir şey değil 
de, evin sıcacık havasına alışmış çiçeğin 
dondurucu ayazda bir anda soğuktan 
donacağını nerden akıl edebilirdim ki! 
Zaten sıfırın altında bilmem kaç derece, 
bir de tozu gitsin, parlak dursun diye bol 
suyla yapraklarını yıkayarak o canım 
çiçeği donduracağım nerden aklıma 
gelsin. Bir kere satıcı olduğumu bile 
anlamıyordu kimse. Koltuğunda donmuş 
bir açelya saksısı, bir direğin dibinde 
büzülüp durduğumu gören, şöyle bir 
tuhaf tuhaf yüzüme bakıyor, sonra 
annesinin alışverişi bitirmesini bekleyen 
bir çocuk sanıp dudaklarını buruşturarak 
uzaklaşıyordu. Zaman zaman umutsuzluğa 
kapılıp ardıma baka baka evin yolunu 
tuttuğum olmuyor değildi tabii. Ama tam 
sokağın başına gelince, bakarsın biri çıkar, 
alır umuduyla, bir kez daha denemeye 
karar veriyordum. 

Gelgelelim iki, yo yo, ne ikisi, tam iki 
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buçuk saat pazarı karış karış arşınladığım 
halde, bir Allah'ın kulu da çıkıp, "Evladım 
bu saksıyı neden taşıyıp duruyorsun?" 
diye sormamıştı. 

Yazık ki eve saksı kucağımda dönmek 
ve Bağcılar'daki bir akrabaya elbise 
biçtirmeye giden annemi, biraz önce 
açelyayı paslı teneke saksıdan alıp 
sardunyanın sırlı saksısına koyayım 
derken, sağa sola döktüğüm toprakları 
temizlerken bulmak varmış. Koltuğumda 
saksı, elim yüzüm morarmış, karşısına 
dikildiğimi görünce bir şaşırdı, sormayın! 
Önce bir bağırma. Ardından bir köşeye 
çekilip içini çeke çeke ağlama... Bir 
yandan da söyleniyordu. Ama bana değil. 
Ev kiralarının el yakıcılığına, sebzenin 
meyvanın ateş pahası oluşuna... Babamın 
ev geçindireceğim diye canını dişine takıp 
geceli gündüzlü çalıştığını söylerken 
öylesine mutsuzdu ki! Neyse çabucacık 
kendini toparladı ve döküp saçtığım 
toprakları bana temizletmediği gibi 
açelyanın donmasının sorumluluğunu da 
üstüne aldı annem. Güya sabahleyin 
ortalığı süpürürken havalandırmak için iki 
dakikalığına pencereyi açmış ve kapatmayı 
unutmuş. Öyle dedi babama. 

Yılbaşını atlatmıştım ama son üç gün 
ne çektiğimi gelin de bana sorun! 
Uyurgezerden farksızdım. Yılbaşı 
çekilişinde karşılıklı olarak birbirimize 
armağanlar alacağımız arkadaşımın 
karşısında küçük düşeceğim korkusuyla 
ölüp ölüp diriliyordum. 

Bereket, durumum bir öğretmenimin 
dikkatini çekmiş de sordu. Ben de 
anlattım. İyi de etmişim! Bir bakkaldan 
isteyeceğim birkaç boş kutuya bakıyormuş 

meğer bütün iş. Orası öyle ama yine de 
tedirginlikten kurtulmuş değildim. 
Paketler açılmaya başlanıp da sıra 
benimkine gelince, her tarafımdan soğuk 
soğuk terler boşanmıştı. Ne var ki, sınıf 
başkanıyla çekiliş görevlisi öteki iki 
arkadaşın sınıfın huzurunda açtıkları dev 
kutudan armağan değil de bir başka kutu 
çıktığını görenlerin heyecan ve coşkusu 
karşısında, büyük bir ferahlık yayılmıştı 
içime. Bir kutu, bir kutu daha. Bir kutu, 
bir kutu daha, bir kutu daha, bir daha... 
Ve bir EMZİK! 

Sınıf bir anda alkış seslerine 
boğuluvermişti. En pahalı biblolar, 
elektronik saatler, gömlekler, cüzdanlar 
görmemişti benim kutuların gördüğü 
ilgiyi... . . - • . , . 
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OKULA GİTMEDİĞİM bir gün, evde 
otururken, birisi karnımın sağ alt köşesini 
bastırıyormuş gibi oldu. Eğilip baktım, 
kimse yoktu. Ama ben hâlâ 
hissediyordum. Bunun, görünmez birinin 
bana yaptığı bir şaka olduğuna karar 
verdim. Emin olmak için babaya gidip, 
görünmez birisinin gösterdiğim yere 
parmağıyla bastırdığını söyledim. Baba bu 
şakayı çok önemsemedi ve bu saçmaları 
bırakıp, ödevimi yapmamı söyledi. Babayı 
"saçma" değil, "şaka" diye düzelttim. 
Üstelik bunu benim değil, onun, yani 
görünmez adamın yaptığını söyledim. 
Babanın bakışlarını görünce daha fazla 
konuşmadan gidip ödevimin başına 
oturdum. Çünkü bu bakışları daha önce 
de birkaç kez denedim. Sonuç hep 
aynıydı. Üstelik hiç eğlenceli bir sonuç da 
değildi. 

Ödevimi yapmak için tekrar 
oturduğumda aynı parmağı yine hissettim. 
Demek görünmez adam şakayı yapmak 
için beni masanın başında bekliyordu. 
Babanın yanına gitmeye cesaret 
edememişti. Doğrusu haksız da 
sayılmazdı. Benim de artık babanın yanına 
gidecek cesaretim kalmamıştı. Sonra 
birden, bir şeylerin içimden ağzıma doğru 
yükseldiğini hissettim. Ağzımdan çıkıp 
yere halının üstüne dökülünce de, bu 
yükselenin biraz önce yediğim çilekli 
pasta olduğunu anladım. Şimdiki hali, 
yerken ki görüntüsüne pek benzemiyordu 
ama ben gene de tanımıştım. Görünmez 
adamla ilgilenmeyen baba, bu içimden 
çıkan çilekli pastayla çok ilgilenmiş 
olmalıydı ki hemen yanıma geldi, iyi olup 
olmadığımı sordu. Ben de şimdilik iyi 
olduğumu ama her an vücudumun çilekli 

Elvan Pektaş Deniz 

Resimleyen: Huban Korman 
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pasta kaybına uğrayabileceğini, onun için 
bana hemen bir tane daha çilekli pasta 
yedirmeleri gerektiğini söyledim. Baba, 
yerken çilekli pastanın şeklini bozmuş 
olmama çok öfkelenmişti herhalde. Çünkü 
bu isteğime "hayır," dedi. Sonra da 
doktora gideceğimizi söyledi. Kendisini 
çok mu kötü hissettiğini sorduğumda da, 
doktora benim için gittiğimizi, hasta 
olabileceğimi sözlerine ekledi. Ben yine, 
doktora götürmek yerine, bir dilim çilekli 
pasta vermesinin her şeyi düzelteceğinde 
ısrar ettim. Üstelik, bu sefer yerken 
pastanın şeklini bozmayacağıma da söz 
verdim. Ama baba her zaman olduğu gibi 
çok kararlıydı. 

Doktora gittiğimizde doktor beni 
yatırıp, parmağıyla kamımın altına 
bastırmaya başladı. Şimdi anlamıştım, 
görünmez adam doktordu. Çünkü o da 
aynı yere bastırıyordu. Bunu anladığımı 
kendisine söylemek yerine sadece,göz 
kırptım. Çünkü söylesem, baba ona da 
bakışlarından birini gönderebilirdi. Ama 
canım da yanmaya başlamıştı. Doktora bu 
yaptığının nankörlük olduğunu söyledim. 
Bu kelimeyi dün öğrenmiştim. Ben onu 
babadan koruyordum, o ise benim canımı 
yakıyordu. Doktor bu söylediklerime hiç 
aldırmadan babaya dönüp, ameliyat 
edilmem gerektiğini, çünkü apandisitimin 
patlamak üzere olduğunu söyledi. Ben 
hemen söze karışıp apandisitimi 
patlamaya bırakmanın çok eğlenceli 
olabileceğini söyledim. Bayramda da 
mantar patlatmaya bayılmıştım. Baba 
telaşla bunu yapamayacağımızı, doktorun 
dediği gibi ameliyat olmam gerektiğini 
söyledi. Bense apandisitimin patlarken 
çıkaracağı sesi duymak istiyordum. Ayrıca 

apandisit benim olduğuna göre böyle bir 
şeye yalnız ben karar verebilirdim. Öyle 
ya, istemiyorlarsa onlar kendi 
apandisitlerini patlatmayabilirlerdi. Buna 
kimse karışamazdı. 

Baba bana korkmamamı, ameliyatın 
korkulacak bir şey olmadığını, çünkü 
hiçbir şey duymayacağımı söyledi. Bunun 
üzerine babaya, işte asıl şimdi korkmaya 
başladığımı, çünkü hiçbir şey duymamanın 
korkunç olacağını, ameliyat denen şeyin, 
kulakları sağır etmek demek olduğunu şu 
anda öğrendiğimi söyledim. Öyle ya, 
kulaklarımı sağır ederse teneffüs zilini 
nasıl duyardım? Baba, ameliyatın kulakları 
sağır etmek demek olmadığını söyleyince 
de ona, annenin dediği gibi, artık fena 
halde yaşlandığını ve söylediklerini 
unuttuğunu söyledim. Anne geçen gün 
babaya aynen böyle söylemişti. 

Doktor, bana yardım etmesi 
gerekirken, babanın tarafına geçip, 
kaybedecek vaktimizin olmadığını, 
ameliyata girmemiz gerektiğini söyledi. Bu 
doktor gerçekten nankördü. 

Ameliyat, hastane denen bir yerde 
yapılıyormuş. Bu hastanede bir dolu yatak 
vardı ve herkes yatıyordu. Buraya neden 
hastane dediklerini anlayamadım. Bence 
burası yatak odaları binasıydı. Ah şu 
insanlar, nasıl da her şeyi birbirine 
karıştırıyorlardı. 

Beni de bir yatak odasına soktular. 
Beyazlar giyinmiş bir kadın geldi 
yanımıza. Ona neden beyaz giydiğini 
sordum. Beyaz kıyafetler oynarken çok 
çabuk kirlenirlerdi çünkü. Ona koyu 
renkler giymesini tavsiye ettim. Anne 
bana hep koyu renk giydirirdi. Tam koyu 
renklerin hangileri olduğunu sayacakken, 
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bana popomu açmamı söyledi. Elindeki 
iğne denen sivri şeyi popoma 
batıracakmış. Böyle bir şeyi tabii ki kendi 
isteğimle kabul etmeyeceğimi söyledim. 
Bana içindeki ilacı vücuduma akıtmak 
zorunda olduğunu söylediğinde de, böyle 
can yakıcı bir yol yerine, içindekini 
içmemin benim için daha kolay olacağını 
söyledim. O, yine de elindeki şeyi 
popoma batırmakta ısrarlıydı, ben de 
canımın yanacağında. Sonunda gerçekten 
batırdı. Canım o kadar yanmamıştı ama 
biraz önce canımın yanması ile ilgili 
olarak söylediklerimde haksız çıkmamak 
için yine de bağırdım. Sonra beni 
tekerlekli bir masaya yatırıp, maskeli 
adamların olduğu bir yere getirdiler. Hey, 
bu oyunu çok sevmiştim. Bunu o maskeli 
adamlara da söyledim. Hepsini tek başıma 
kolayca yenebileceğimden de emindim. 
Ama o adamlardan biri bana, birazdan 
uyuyacağımı söyledi. Haksızlıktı bu. 
Oyunun en heyecanlı yerinde beni 
uyutuyorlardı. Tabii, kendilerini 
yenmemden korkmuşlardı. Bunların hepsi 
oyunbozandı. 

Uyandığımda, babayla annenin 
başucumda durduklarını gördüm. Benim 
uyanmama çok sevinmiş gibiydiler. 
Hayret, diğer sabahlar hiç böyle 
başucumda uyanmamı beklemezlerdi 
oysa. Yerimden kalkmak istediğimde, 
doktorun bastırdığı yer çok acıdı. Demek 
ki çok kuvvetli bastırmıştı. Ben kalkmaya 
çalışınca anneyle baba beni hemen 
yatırdılar. O acıyan yerimi doktorların 
kestiklerini ve apandisitimi aldıklarını 
söylediler. Şimdi ameliyatın ne olduğunu 
anlamıştım. Tam o sırada içeri doktor 
girdi. Kendisine beni kesmeden önce 
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ellerini yıkayıp yıkamadığını sordum. 
Yıkamış. Sonra da o kesilen yere baktım. 
Olamaz, siyah iplikle dikmişlerdi. İşte 
buna çok kızdım. Doktora öfkeyle, neden 
etimin rengine uygun bir iplikle 
dikmediğini sordum. Geçen gün baba da, 
mavi çorabını beyaz iplikle diktiği için 
anneye çok kızmıştı. Ayrıca dikmek 
yerine oraya fermuar takmanın daha 
akıllıca olacağını, bir kez daha 
apandisitimin alınması gerektiğinde, bu işi 
yapmak için sadece fermuarı açmanın 
yeterli olacağını sözlerime ekledim. 
Doktor gerçekten nankörmüş. Çünkü 
bana artık bir daha hiç apandisitimin 
olmayacağını söyledi. İşte şimdi gerçekten 
çok kızmıştım. Çünkü benim tek ve 
biricik apandisitimi almıştı. Beni 
sakinleştirmek için, kavanoz içinde duran 
apandisitimi gösterdiklerinde, apandisit 
denen şeyin pek de matah olmadığını, 
olmasa da olabileceğini düşündüm ve 
öfkem yatıştı. 

Hastaneden eve dönerken yolda çok 
üzgün duran bir kedi gördüm. Belki onun 
da apandisiti yoktu ve buna çok 
üzülüyordu. Hemen kavanozda duran 
apandisitimi çıkarıp, annenin ne 
yapıyorsun çığlıkları arasında kedinin 
önüne koyuverdim. Kedi de bunu kaşla 
göz arasında yuttu. Benim apandisitim 
artık kedinindi. Yaşasın, kediyle apandisit 
kardeş olmuştuk. Bunu söylemek için 
anneye döndüğümde yerdeydi, bayılmıştı. 
Baba da onu kendine getirmeye 
çalışıyordu. Babaya, hazır anne 
bayılmışken hemen onun da apandisitini 
aldırabileceğimizi söyledim. Sonra da 
bunu bir kediye verirdi. Belki bir apandisit 
kardeşinin olması onu da mutlu ederdi. 
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Melek Güngör 

TONTİ UÇAN daireler hakkında hiçbir 
şey bilmiyordu. Hem bilmek de istemezdi 
zaten. Onun derdi başkaydı. Kendisine 
Tonti denilmesinden hoşnut değildi. 
Herkes kendi ismiyle çağrılırken o niçin 
Tonti diye çağrılıyordu. Tonti aşağı, Tonti 
yukarı. Annesi bu adın ona sevimli 
olduğu için takıldığını ve asıl adı yerine 
Tonti diye çağrılmasının aslında ona 
önemli bir ayrıcalık verdiğini ne kadar 
söylerse söylesin o bu isimden nefret 
ediyordu. Odasına girip, "Ayrıcalıklı 
olmak istemiyorum," diye homurdandı. 
Hava epeyce kararmıştı. Lambayı yakıp 
ders çalışmak istedi ama bir şey onu 
pencereden bakmaya zorluyordu. 
Gözlerine inanamıyordu, pencerenin 
kenarında bir karpuz duruyordu ve nasıl 
yapıyorsa yapıyor, pencereyi tıklatıyordu. 
Panik içerisinde kaçmak istedi Tonti. Ama 
onu küçük bir bebek gibi Tonti diye 
çağıranlara, görünmek istemediğinden 
vazgeçti. Cesaretini toplayarak cama 
yanaştı. Basbayağı bir karpuzdu bu. 
Kocaman, parlak yeşil ve çizgileri olan bir 
karpuz. Üstelik sadece camı tıklatmakla 
kalmıyor, bir yandan da, "Pencereyi aç, 
pencereyi aç," diye sesleniyordu. 

Tonti, "Alt tarafı bir karpuz, bakayım 
derdi ne," dedi kendi kendine ve camı 

açtı. Pencere kenarında duran karpuz da 
kendini hemen içeri atıverdi. 

"Üff," diye rahat bir soluk alıp 
yatağın üzerine sıçradı. Bir karpuz ne 
kadar yayılabilirse o kadar yayıldı yatağa. 
Tonti'nin tepesi atmıştı. 

"İn çabuk yatağımdan," diye tersledi 
onu. "Senin yerin mutfak olmalı, benim 
yatağım değil!" 

Karpuz: "Mutfak yemek yenen yer 
değil mi? Niçin orada olacakmışım, ben 
acıkmadım ki," dedi. Tonti katılırcasına 
güldü buna. 

"Ben canlıyım, yemek için acıkmam 
da çok doğal, niçin gülüyorsun?" diye 
sordu karpuz. 

"Karpuz tarlasında iken belki 
canlıydın ama şimdi ne sapın var, ne 
yaprağın ne de kökün. Yenmeye hazır bir 
meyvesin şimdi. Hem benimle nasıl 

Resimleyen: Sumru Ekşioğlu 
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konuşabiliyorsun anlamadım," diye 
sıkıntıyla söylendi Tonti. Anlaşılan onu 
odasında istemiyordu. Karpuz ağlamaklı: 

"Yenecek bir meyve mi? Söylesene 
siz dünyalılar yamyam mısınız?" 

Tonti şaşırmıştı. 
"Yoo, yamyam falan değilim ben! 

Ama sen karpuzsun, karpuzlar yenir. Hem 
sen bize niçin dünyalı diyorsun?" 

"Ben Tonti Gezegeni'ndenim," diye 
cevapladı karpuz. "Gezegenimizin adının 
burada sıkça söylendiğini duyduğumuz 
için beni araştırma yapmaya gönderdiler. 
Uçan dairemin konduğu yerde senin 
karpuz dediğin şeylerden çokça gördüm 
ve dünyalıların öyle olduğunu sandığım 
için ben de karpuz kılığına girdim. Söyler 
misin, Tonti adı niçin sıkça söyleniyor 
buralarda?" 

Tonti önce cevaplamak istemedi, 
sonra sıkıntıyla; 

"Tonti benim adım," diye 
homurdandı. "Şey yani asıl adım değil 
ama beni ayrıcalıklı yapıyormuş. Bu 
yüzden bana Tonti diyorlar." 

"Yaşasın!" diye haykırdı karpuz. 
"Demek Tonti bir ad, bir dünyalı adı 
hem de. Hemen raporumu yazmalıyım. 
Tontililer de bilmeli bunu." 

"İyi ama eğer karpuz biçiminde 
kalmak istiyorsan bunu yapman biraz 
olanaksız," dedi Tonti. "Şey, çok iştah 
açıcı ve parlak görünüyorsun. Ağabeyim 
obur bir dünyalıdır, ne görse siler 
süpürür, mideye indirir." 

"Mideye indirir, mideye indirir, aman 
tanrım yani yer mi demek istiyorsun. 
Tonti, lütfen sakla beni." 

"Madem istediğin kılığa girebiliyorsun 
sen de karpuz olmaktan vazgeç, insan 

gibi ol," dedi Tonti. 
"Ama bu o kadar kolay değil" diye 

ağladı. "Bir kılıktan başka bir kılığa girmek 
için iki Tonti gününün geçmesi gerek. Bu 
da sizin bir gününüze eşit bir zaman." 

"Hımmm! O halde senin yarın 
akşama kadar ağabeyimden ve meraklı 
kız kardeşimden saklanman gerek. 
Kız kardeşim evin her köşesini 
karıştırmakla ünlüdür. Seni bulursa hemen 
ağabeyime haber verir." 

"Of, çok kötü, ne yapacağız şimdi?" 
diye sızlandı karpuz. 

Tonti artık sıkılmıştı. 
"Neden biz diyorsun. Karpuz olan 

sensin, ben sadece Tonti'yim. Yakalanırsan 
seni yiyecekler, beni değil." 

"İşte sorun burada," dedi. "Tonti 
adını senden geri almamız gerek. Çünkü 
sen bizler gibi değilsin, bencilsin. 
Gezegenimizin dengesini bozan buymuş 
demek. Tonti adlı bir dünyalı tüm Tonti 
Gezegeni'ni mahvedecek. Hemen rapor 
yazmalıyım." 

"Bak, ben de bana Tonti denmesine 
meraklı değilim zaten," diye üsteledi 
Tonti. 

Karpuz çok şaşkındı. 
"Ama neden? Tonti olmak çok 

önemlidir, demin sen de diyordun, 
ayrıcalıklı bir şeydi Tonti olmak." 

"Olsun ben gene de Tonti olmak 
istemiyorum. Sanki köpek adı gibi." 

"Köpek adı mı? Köpek de ne? Neye 
benzer?" diye sordu. Tonti Gezegeni'nden 
gelen kapuz biçimindeki yaratık, "Köpek 
bir hayvandır." Bizler onu çok severiz, 
bize arkadaşlık eder, evimizi bekler." 

"O zaman ondan rica edeyim, beni 
yemek isteyenlerden korusun bari." 
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Tonti katılırcasına güldü, sonra da 
köpeğin bir karpuzu koruyacağını 
sanmadığını çünkü köpeklerin onu canlı 
varlık gibi algılayamayacağını anlatmaya 
koyuldu. 

"Peki, bütün gün boyunca hep birisi 
gelip beni yiyecek diye korkuyla 
bekleyecek miyim?" diyerek üzüntüyle 
yerinde sallandı karpuz. Tonti uzaylı 
karpuzun yanına oturdu. 

"Bak bir fikrim var," dedi. 
"Neymiş fikrin?" 
Tonti canı sıkkın, "Şu Tonti adı 

canım," dedi. "Artık kimsenin bana Tonti 
demesini istemiyorum. Eğer seni 
yenmekten kurtarırsam karşılığında bu 
adın unutulmasını sağlar mısın?" 

"Ama bir Tonti olmak çok önemli... 
Her neyse zaten dedim ya sen Tonti 
Gezegeni'nin dengesini bozuyorsun. 
Bencilin tekisin. Senin yüzünden 
gezegenimiz iyice yan yattı. Bu adı 
memnuniyetle senden geri alacağım. Hadi 
şimdi sen de beni sakla." 

Bu sözü alan Tonti karpuzu 
karyolanın altına sokmak için epeyce 

uğraştı ama sığdıramadı. Yatağının içine 
sokup üstüne yorganı çekti, kocaman bir 
tümsek oluştu. 

"Şu dolap ne güne duruyor?" dedi 
karpuz. "Beni oraya saklasana." 

Tonti dolabın kapısını açtı ama içerisi 
tıka basa doluydu. Üzüntüyle başını 
salladı. 

"Odada seni saklayabileceğim hiçbir 
yer yok," dedi. Tam o sırada küçük kız 
kardeşin çığlık çığlık sesi duyuldu 
dışardan. 

"Uçan daire! Uçan daire gördüm!" 
diye bağırıp duruyordu kız. 

"Ah beni aramaya gelmişler," diye 
sevinçle söylendi karpuz. Ama ne yazık ki 
bu halimle onlara kavuşmam çok zor!" 
diye üzülerek ekledi. 

Tam bu sırada küçük kız fırtına gibi 
Tonti'nin odasına daldı. 

"Tonti, Tonti!" diye bağırıyordu. "Bir 
uçan daire gördüm, yemin ederim." 
Sonra durup karpuza baktı. 

"Aaa! Nereden buldun bu kadar 
güzel karpuzu. Ağabeyim görmesin, 
hemen yemek ister!" 

Karpuz ağlamaya başladı. 
"Bak, bu karpuzdan ağabeyimize söz 

etmezsen iyi olur," dedi Tonti 
kız kardeşine. 

"Peki ama susmamın karşılığında 
bütün renkli bilyelerini bana verir misin?" 
diye sordu. 

Tonti sıkıntıyla: 
"Çok açgözlüsün ama peki vereyim," 

dedi. 
Bu kazançlı anlaşma küçük kıza 

büyük keyif vermişti. 
"Tamam anlaştık," dedi. Sonra da, 

"Peki bu karpuz niye ağlıyor?" diye 
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sordu. 
Uzaylı karpuz: 
"Ben Tonti Gezegeni'ndenim "'dedi. 

"Uçan daire ile geldim buraya." 
"Uzaylı bir karpuz, ne ilginç!" dedi 

küçük kız ve Tonti'ye dönerek. 
"Unutma," diye yineledi, "bütün 

renkli bilyelerin benim olacak." Sonra da 
çıktı gitti. 

"Bencil ve çıkarcısınız," diye sızlandı 
karpuz. "Neden karşılıksız bir şey 
yapmıyorsunuz? Bizim gezegenimizdeki 
canlılar böyle yapsalardı gezegen hiç 
dengede kalamaz, savrulur uzayda 
kaybolurdu." 

"Ben onu bunu bilmem," dedi Tonti 
renkli bilyelerine üzüntüyle bakarken. 
" Senin yüzünden tüm renkli bilyelerimden 
oldum. Verdiğin sözü tutmaya 
mecbursun. Hem şimdilik bir tehlike 

kalmadı. Ağabeyim bu odaya hiç 
uğramaz. Hiç yiyecek bulunmadığını bilir 
çünkü. Hadi artık uyuyalım." 

Böylece Tonti ve uzaylı karpuz 
uykuya daldılar. Ertesi sabah küçük kız 
geldiğinde ilk hatırlattığı şey susmasına 
karşılık alacağı renkli bilyeler oldu. 
Tonti'cik defalarca söz vermek zorunda 
kalıyordu bunun için. Bütün gün Tonti ile 
karpuz, ağabeyin odaya girmemesi için 
çare arayıp durdular. Şu aptal küçük 
kız kardeş o kadar tehdit savurmasa belki 
bunu başaracaklardı ya, onun ikide birde 
odaya dalıp, "Bak söz verdin, yoksa 
ağabeyime haber veririm ha!" demesi 
ağabeyin dikkatini çekti. Sonunda o da 
bir ara kafasını uzatıp baktı ve bakmasıyla 
da yemyeşil karpuzu görmesi bir oldu. 
Ağzının suyu akmıştı. 

"Hımm! Ne güzel bir karpuz," 
diyerek odaya daldı. "Kim bilir içi de ne 
kırmızı ve tatlıdır!" 8ı 



Karpuzun üzerinde boncuk boncuk 
terler oluşmuştu. 

"Ne olur yeme beni!" diye yalvardı. 
"Ne biçim karpuz bu, konuşuyor," 

diye söylendi ağabey. 
Tonti de ona bunun bir karpuz değil 

bir uzaylı olduğunu söylemek zorunda 
kaldı. 

"Ne olur beni yeme!" diye yineledi 
karpuz. 

"Niçin seni yiyeyim ki? Sen 
kardeşimin arkadaşısın!" diye cevap verdi 
ağabey ve odadan çıktı. 

"Rapor etmeliyim, rapor etmeliyim," 
diye haykırdı karpuz. "İnsanlar bencil, 
çıkarcı ama şaşırtıcılar da. Arkadaşlık diye 
güzel bir şey biliyorlar." 

İki Tonti günü bitmek üzereydi. 
"Gezegeniniz bu yüzden yan 

yatmıyor demek," diye devam etti 
karpuz. " Hem iyiler var hem de kötüler. 

Dengeyi böyle sağlıyorsunuz." 
"O kadar da değil canım," dedi 

Tonti. "Kim bilir sizin gezegende 
yaşayanların da ne değişik yanları vardır. 
Baksana gezegeninizin dengesi beni Tonti 
diye çağırmalarından kaynaklanmıyormuş. 
Çünkü iyi duygularım denge sağlıyor." 

"Rapor etmeliyim, rapor etmeliyim." 
diye tekrarladı uzaylı karpuz. 

Sonra Tonti'ye döndü. 
"Hâlâ Tonti olmak istemediğinden 

emin misin?" diye sordu. 
"Şey pek o kadar da kötü değil 

galiba," diye düşüncesini belirtti Tonti. 
Karpuz yavaş yavaş ortadan 

kayboldu. Giderken Tonti'ye bir yığın 
bilye bırakmıştı. Tonti sevinçle onlarla 
oynamaya başladı. O sırada kız kardeşi: 

"Uçan daireler, uçan daireler 
gidiyor!" diye haykırıyordu. "Tonti gel de 
bak, gökte bir sürü uçan daire var." 

Tonti kız kardeşinin onu Tonti diye 
çağırdığını fark etti, adının 
unutulmadığına sevindi. Bilyeleri havaya 
fırlatarak. "Tonti gerçekten de ayrıcalıklı 
bir ad," diye haykırdı, 
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cesi almış, doktorasını 1983'de İs
tanbul Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü'nde tamamlamıştır. 1989 
yılında Marmara Üniversitesi'nde 
"Okulöncesi Gelişimi ve Eğitimi" 
konusunda doçentlik sınavını başa
rıyla verdikten sonra 13 yıl anao-
kullarında öğretmen ve müdür 
olarak çalışmıştır. Daha sonra Bo
ğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakülte
sinde görev yapmıştır. İlk çocuk 
kitabı Şıp Şıpla Tıp Tıp 1972'de Ar
kın Kitabevi'nin Çocuk Edebiyatı 
yarışmasında birincilik ödülünü al
mış, 1974 yılında da basılmıştır. 
Daha sonra Birkaç Masal Birkaç Şi
ir adlı kitabı yayımlanmıştır. Yaza
rın en son yayımlanan kitabı 
Masallarla Dünya Gezisi adını ta
şır. Çeşitli çocuk dergilerinde öykü 
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MASALLARLA 
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Yazan: Gülçin Alpöge, 

Resimler: Şekip Davaz. 

Redhouse Yayınevi, 1989, 

I. hamur kâğıda, 

ciltli, 64 sayfa. 

Masal 

Resimli 

Bu Gezinin Tadı Başka... 
Adeta, bir masal atına binip, dünya turuna çıkmak gibi bir şey... Her masal, 

alt olduğu ülkeyle beraber karşınıza çıkıyor. Önce masalın doğduğu ülkenin özel
liklerini anlatan, sıkılmadan okuyabileceğiniz kısa bir yazı sonra da,' Bir varmış, 
bir yokmuş, evvel zaman içinde..." diye başlayan çeşit çeşit masallar. 

Gülçin Alpöge'nin sizler için bir araya getirdiği bu masalların her biri, ma
sal dünyasından yeni tatlar sunacak size: İrlanda'dan Tilki ile Çörek, İtalya'dan 
Sinekle Karınca, Hindistan'dan Kaplan, Hintli ve Çakal gibi, birçoğunun kahra
manları hayvanlardan oluşan tam on beş ayrı masal. Her birisiyle, ait olduğu 
ülke hakkında da bilgi sahibi olarak tanışacak; bildiğiniz masallara yenileri ekle
necek. Belki de içlerinden birkaçını, arkadaşlarınıza da anlatacaksınız. Masalla
rın her birinde, hem yeni şeyler öğrenecek; hem de, öğrenirken eğlendiğinizi 

hissedeceksiniz. Kitapta adı geçen ülkeleri, sadece haritadaki yerleriyle değil, bir 
de masallarıyla tanıyacaksınız. Almanya'dan söz edildiğinde, Kedi ile Fare adlı 
masalı, Çin'den söz edildiğinde ise Midye ile Martı masalı aklınıza gelecek. Bu
nun yanısıra, başka ülkelerdeki çocukların okudukları masalların bir kısmıyla kar
şılaşacak; onların zevkini paylaşmış olacaksınız. Hiç tanımadığınız çocuklarla, 
onların okuduğu masalları da okuyarak; yani masalları paylaşarak onlarla uzak
tan arkadaş olacaksınız. 

Kırmızıfare Çocuk Edebiyatı Dizisi'ndeki kitaplardan biri olan Masallarla Dün
ya Gezisi nde, kimi zaman şaşıracak, kimi zaman gülecek, kimi zaman da, doğru 
ve güzel düşüncelerle olduğu kadar, yanlış düşüncelerle de tanışacaksınız. De
dim ya, bu gezinin tadı başka!.. Sizin için kitaptan bir ülke seçtik. 

İyi yolculuklar! 

lerl yayımlanan GülçinAlpöge "Ben 
bazı öyküleri çocukların bana sor
duğu sorulardan yola çıkarak yazı
yorum. Örneğin: Su kaynayınca 
niçin uçar? Yağmur nasıl yağar? 
Güneş sıcak, ay soğuk mu? Bir haf
ta ne demek? Çok beklenecek mi? 
Bu sorulan masal gibi anlatarak 
yanıtlamak istedim," diyor. Bir de 
bizim halk hikayelerimizden esinle
nerek yazdığı masallar var. Masal
larla Dünya Gezisi de çeşitli 
ülkelerde anlatılan ama bizim ma
sallarımıza çok benzeyen masalla
rın derlenip yeniden yazılmasından 
oluşmuş. Bunlardan başka, bir de 
kendi hayal gücünün ürünü olan öy
küleri var. Onların, çocuklarla pay
laşmak istediği duygu ve 
düşüncelerinin ürünü olduğunu söy
leyen yazarımız bunları yazmanın 
daha uzun sürdüğünü anlatıyor. 
"Bence çocuk hikayesi yazmanın en 
güzel yanı onları çocuklara anlata
bilmek, " diyen Gülçin Alpöge Fran
sa'da yaşıyor, evli ve bir çocuk 
annesi. 



ANGOLA 
Ekvatorun güneyinde, yani dünyanın güney 

yarısında bulunuyoruz. Buraya kadar gelmişken 
bir de Afrika ülkesine uğrayalım. Afrika büyük 
bir anakara, gelin biz güneyde gelişigüzel bir yer 
seçelim. Diyelim Angola. 

Angola Afrika'nın güneybatı kıyısında bulu
nuyor. Burası da ovalar ve tepelerden oluşan ye
şillik bir ülke. Ülkenin küçük bir kısmı çöllük. Bu 
ülkede havalar sıcak. Ama ülke güney yarıküre
de olduğu için sıcak aylarla soğuk aylar bizimki
lerden farklı oluyor. Orada Ocak ayları sıcak. 21 
derece. Haziran ise serin. 16 derece. 

Ülkenin halkı genellikle çiftçilerden oluşuyor. 
Kahve ve tütün yetiştiriyor çiftçiler. Hepimizin 
sevdiği muz da yetişiyor Angola'da. Bu ülkede 
halkın çoğu okuma yazma bilmiyor. Masallar ku
laktan kulağa, anlatıla anlatıla sürüp gidiyor. İş
te size böyle bir masal. 

Kurbağa ile Fil 

Evvel zaman içinde bir küçük kurbağa ile ko
caman bir fil varmış. Masal bu ya, koca fil ile kü
çük kurbağa aynı kıza sevdalanmış. Güzel kız bir 
kurbağaya bir de file bakmış, koca fili beğenip 
elini ona uzatmış. "Seninle evlenmeyi kabul edi
yorum," demiş. 

Aradan zaman geçmiş. Akıllı kurbağa güzel 
kıza gitmiş. "Senin seçtiğin koca fil aslında be
nim binek atımdır," demiş. "Sana bunu göstere
ceğim." 

Sonra, kurbağa akıllı ya, file gitmiş. "Nişan
lını görmeye beraber gidelim, ben de ona bir ar
mağan götüreyim," demiş ve filin gönlünü etmiş. 
Fil hazırlanmış, kurbağa armağanını almış, yola 
koyulmuşlar. 

Fil büyük, adımları da kocaman ya, filin ya
nında kurbağa koşar gibi yürümek zorundaymış. 
Bir süre sonra da yorgunluktan nefes nefese kal
mış. File yalvarmış. "Beni sırtına alır mısın? Bak 
nefes nefese kaldım. Ben çok hafifim, beni sırtın
da hissetmezsin bile." 

Fil, "Gel sırtıma bin küçüğüm, demiş. Böy
lece kurbağa filin sırtına binmiş. Az sonra başka 
bir kurnazlık düşünmüş. File, "Sen çoook büyük
sün, yerden çoook yükseksin, düşerim diye kor
kuyorum, iple kendimi senin dişlerine baglasam 
olur mu?" diye sormuş. 

Fil kurbağayı küçümseyerek, "Olur ufaklık," 
demiş. Böylece, kurbağa filin dişlerine ip bağla
mış. İpin ucunu da eline almış, yollarına devam 
etmişler. Az gitmişler, uz gitmişler, güzel kızın kö
yüne gelmişler. Tam bu sırada kurbağa, "Bir kü
çük dal alıp şu çevrendeki sinekleri kovayım, 
güzel nişanlın sinekleri görmesin," demiş. Fil bu
na da izin vermiş. Kurbağa filin sırtında bir elin
de ip, öbür elinde kamçı, tam bir efendi gibi, kızın 
evine varmış. Kız onları öyle görünce gözlerine 
inanamamış. Şaşıp kalmış. 

File, "Sen gerçekten bir binek atı olmuşsun!" 
deyip, küçük kurbağaya varmış. 
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1. İtalyan yazar Carlo Collodi'nin 
kitabındaki tahta kuklanın adı. - Küçük bitki. 
2. Ben de Çocuktum, Borçtu Olduklarımız, 
Bu Yurdu Bize Verenler, Anıtı Dikilen Sinek, 
Şimdiki Çocuklar Harika adlı kitapların 
yazarı. 3. Ateşli ve tehlikeli bir bağırsak 
hastalığı, karahumma. - Bir kimseye kendi 
adından ayrı olarak sonradan takılan ad. 
4. Gelenek. - İnsanın ve kimi hayvanların 
kanını emerek yaşayan, iyi sıçradığı için 
kolay yakalanamayan, küçük asalak böcek. 
5. Almanya Afacanları, Yatırım Çocuklar, 
Uçan Tilki ve Küçük Yarışçı adlı kitapların 
yazarının ad ve soyadının baş harfleri. -
Karşıt. 6. Asker, - Soğukla sıcak arası. -
Kuzu sesi. 7. Gizli tutulan şey, giz. - Tanrı. 
8. İri gövdeli bir hayvan. 9. Uçurtmam 
Bulut Şimdi, Karşı Pencere adlı kitapların, ve 
derginizin birinci sayısındaki Benim Adım Titi 
adlı öykünün yazarının adının ve soyadının 
baş harfleri. - TERSİ, Düz ya da desenli 
bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka 
kumaşa işlenmiş durumu. 10. Atletizmle 
uğraşan kişi. - Tahılın tarlaya atıldığı andan 
harman oluncaya değin aldığı duruma 
verilen ad. 

SOLDAN SAĞA 

Hazırlayan: Aslı Özer 

BİR SÖZCÜK 
BİN SÖZCÜK 

YUKARIDAN AŞAĞIYA 

1. Toprak altında gelişen, nişastaca zengin 
bir bitki. - Kasaba sözcüğünün ortası. 
2. Müsaade. - Bacaksız Kamyon Sürücüsü, 
Bacaksız Okulda, Bacaksız Paralı Atlet, 
Bacaksız Sigara Kaçakçısı, Bacaksız Tatil 
Köyünde, Küçükçekmece Okyanusu, ve 
Hababam Sınıfı adlı kitapların yazarının adı. 
3. Geçimsizlik, anlaşmazlık. 4. Son yıllarda 
deliğin büyümesiyle adından sıkça söz 
edilen atmosferdeki tabaka. 5. Cenan ön 
adlı ünlü bestecimizin soyadının sessiz 
harfleri. - Bir kimseye ilgililerce belirli bir 
konuda yeterli olduğunu belirtmek için 
verilen belge. 6. Rüzgâr. - Giyim, üst baş, 
giysi. 7. TERSİ, Bir kimsenin, herhangi bir 
ücretin bütününden ya da bir bölümünden 
bağışık tutulduğunu gösteren belge. -
TERSİ, Bir renk. - Kiler sözcüğünün sesli 
harfleri. 8. Bir doğumda dünyaya gelen iki 
kardeş. - Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta 
olan insan topluluğu. 9. Onarmak eylemi, 
tamirat. - Matematikte sabit bir sayı. 

10. James M. Barrie'nin ünlü klasikler 
arasında yer alan, büyümemeyi ve uçmayı 
başaran bir çocuğun öyküsünü anlattığı 
kitabın ve kahramanının adı. 

Çözümü S. sayımızda. 



ikinci sayımızdaki bulmacayı çözüp, Gülçin Alpöge'nin MASALLARLA DÜNYA GEZİSİ adlı ki
tabını kazanan üyelerimiz. 

Barış Üvey, Başak Şenkoş, Can Balaban, Can Hızıroğlu, Deniz Ekin Tanrısever, Dilek Bayrak, 
Emek Yurdakul, Esin Saraç, Fikri Erdoğmuş, Gözde Yılmaz, Güneş Tanya Özbey, Hamdi İş-
bilir, Hüseyin Deniz, Levent Tamgörgü, Martı Şahin, Meral Dülger, Nadide Ekin Alioğlu, Olgu 
Çalışkan, Pelin Aydemir, Remzi Can Samsun, Sahavet Çiçekli, Zeynep Uskur 

Geçen sayımızdaki 

bulmacanın çözümü 

KIRMIZİFARE ANI DEFTERİNDEN: 



REDHOUSE SUNAR: 
Kırmızıfare Çocuk Yayınları 

Dünya Masalları Dizisi 
(27cm x 19,5cm, renkli, poster armağanlı, 16 sayfa) Redhouse Dünya Masalları hem çocukların, 
hem büyüklerin kitaplığında bulunması gereken değerli bir çalışmadır. Türk masallarının ve dünya 
masallarının en güzel örneklerinin çizerlerimizin birbirinden güzel resimleriyle işlendiği bu dizi 
ülkemizde ilk kez bu kadar kapsamlı bir takım halinde sunulmaktadır. Özenle hazırlanmış me
tinler çocuklarda dil ve edebiyat zevkinin oluşmasına, anlatım zenginliklerinin artmasına yardımcı 
olurken masalların resimlenmesindeki özgün yaklaşımların da çocuğun estetik zevkinin geliş
m e s i n e katk ıda b u l u n a c a ğ ı n a inanıyoruz. 

DÜNYA MASALLARI DİZİSİ 
Dünya Masalları Cilt 1 
Dünya Masalları Cilt 2 
Dünya Masalları Cilt 3 

1 Hansel ile Gretel 
2 Jack ve Fasulye Ağacı 
3 Kırmızı Başlıklı Kız 
4 Bremen Çalgıcıları 
5 Uyuyan Güzel 
6 Güzel ve Canavar 
7 Kurbağa Prens 
8 İmparatorun Yeni Giysileri 
9 Bengiboz ve Küçük Şehzade 
10 Pamuk Prenses 
11 Şahmaran'ın Yüzüğü 
12 Çalıkuşunun Krallığı 
13 Mutlu Prens 
14 Ay Kız 
15 Karlar Kraliçesi 
16 Kunduracı ve Cinler 
17 Çizmeli Kedi 
18 Kurşun Asker 
19 Altın Çocuklar 
20 Çirkin Ördek 
21 Küçük Denizkızı 
22 Külkedisi 
23 Gerçek Prenses 
24 Rapunzel 
25 Parmak Kız 
26 Kaz Çobanı Prenses 
27 Gökkuşağı ve Ekmek Çiçeği 
28 Balıkçı ile Karısı 
29 Parmak Çocuk 
30 Değirmencinin Kızı ile Cüce 
31 Güneşin Doğusu Ayın Batısı 
32 Kara Dev ile Kotan 
33 Büyülü Çiçekler 

"Kırmızı Başlıklı Kız benim ilk aşkımdı. Öyle 
sanıyordum ki, eğer onunla evlenebilseydim gerçek 
mutluluğu bulacaktım..." 

Charles Dickens 

İsteme Adresi: 
KIRMIZIFARE ÇOCUK YAYINLARI 

Redhouse Yayınevi 
Rızapaşa Yokuşu No:50 
Mercan 34450 İstanbul 



Çocuklar 
Remzi Kitabevi 'nin 
ai lesine hoş geldiniz ! 

SUSAM SOKAĞI 
OKULA HAZIRLANALIM 

Alıştırma Kitapları 
• 1.2.3 
• Matematik 
• Tek Başıma 

• Birlikte Öğrenelim 

Oyun Kitapları 
• Resimleri Tamamlayalım 1 
• Resimleri Tamamlayalım 2 

YUVA DİZİSİ (Hazırlanıyor) 

Can Göknil 

• Büyük-Küçük 
• Sayılar 
• Mevsimler 
• Nerede 
• Şekiller 
• Renkli Öcüler 

ÇOCUKLARA ÜNLÜ 
MASALLAR 

• Kırmızı Başlıklı Kız 

• Parmak Çocuk 
• Alaettin'in Lambası 
• Kül Kedisi 
• Pamuk Prenses 
• Kibirli Farecik 

CANCAN'IN MACERALARI 
• Cancan ile Boncuk 
• Yaramaz Cancan 
• Cancan ile Korkunç Kurt 
• Cancan ile Sıpacık 
• Cancan Hasta 
• Cancan ile Arkadaşı 

ÇOCUKLARA SEÇME 
MASALLAR 
• Kunduracı Doktor 
• Fareler Kurultayı 
• Kent Faresi ile Kır Faresi 
• Çıngıraklı Kedi 
• Sütçü Kız 
• Eşek ile At 
• Eşek ile Köpek 
• Güzel Kız ve Aynası 

BOYAMA KİTAPLARI 

• Hayvanlar (1) 

• Meyveler ve Çiçekler (2) 

• Hayvanlar ve Bitkiler (3) 

• Evimiz-Ailemiz (4) 

• Okulumuz (5) 

• Oyunlar ve Oyuncaklar (6) 

• Çevremiz (7) 

• Mevsimler (8) 

MİNİ ÇOCUK DİZİSİ 

Heidi 

• Heidi Dağların Kızı 

• Heidi Kentte 

• Heidi Eve Dönüyor 

• Heidi Mutlu 

Grimm Masalları 

• Henzel ile Gretel 

• Kırmızı Başlıklı Kız 

• Çizmeli Kedi 

• Kül Kedisi 

Andersen Masalları 
• Küçük Deniz Kızı 
• Minik Kız 
• Kralın Yeni Elbisesi 
• Kar Kraliçesi 

ÇOCUK KİTAPLARI 
(Serüven Peşinde Dizisi) 
• Esrarlı Bilezik 
• Amansız Öç 
• Cenevre Casusu 
• Üç Aslan Hanı 
• Prens Eric 
• Düşman Kardeşler 
• Mavi Gezegen 
• Hamburg Serüveni 

BİLİM - KURGU DİZİSİ 
• Dalekler 
• Korkunç Karadamları 
• Sibermenler 
• Gizli Silâh 
• Dalek Baskını 
• Otonlar 

REMZİ KİTABEVİ A.Ş. Selvili Mescit Sok. No.3 Cağaloğlu-istanbul Tel: 522 72 48 - 522 05 83 


