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TAŞ DİYAR
Mert sabah erkenden uyandı. Okula gitmek için
hazırlandı. Ayakkabılarını her zamankinden daha sıkı
bağladı. Çantasını sırtına taktı. Siyah, düz saçlarını hafifçe geriye doğru düzeltti ve beresini taktı. Saçları
beresinin önünden çıksa da bu halini seviyordu.
Bugün okula yürüyerek gidecekti. Uzun boylu ve zayıf olduğu için çok hızlı yürüyebiliyordu. İri, biraz çekik
siyah gözlerini gökyüzüne doğru çevirdi. Dışarıda tuhaf
bir hava vardı. Gökyüzündeki bulutlar kıpkırmızı olmuştu.
“Bulutların rengi ne kadar da tuhaf böyle.“ dedi.
İleride arkadaşı Aslı’nın evi vardı. Okula giderken Aslılar’ın kapısını çaldı. Aslı evden çıkmak için
hazırlanıyordu. Açık kahverengi bukle bukle saçlarını
at kuyruğu yapmıştı. Kâkülü ela gözlerinin üzerinde
bitiyordu. Kitap okurken saçlarını hep toplar. Sürekli
kitap okuduğu için de saçları hep toplu. Aslı, odasından çıkmadan eliyle tokasını düzeltti ve kapıya doğru
koştu. Kapıyı açar açmaz Mert’e:
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— Günaydın Mert, dedi
— Günaydın Aslı. Nasılsın?
— İyiyim Mert. Sen nasılsın?
— Ben de iyiyim. Baksana bugün havada bir tuhaflık var, dedi Mert.
Aslı kafasını göğe kaldırdı:
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— Aaaa, gerçekten de bulutlar ne kadar farklı
görünüyor, dedi. İki arkadaş yolda yürümeye başladılar. Onlar yürüdükçe mavi bir bulutun onları takip
ettiğini fark etmediler bile. Kırmızı bulutlarla kaplı bir
gökyüzünde bir tane mavi bulut vardı.
Aslı ve Mert yolda hızlı hızlı yürüyerek okula gittiler. İlk ders fen bilgisiydi. Cengiz Öğretmen 3-C
sınıfını laboratuvara götürdü. Laboratuvarda deney
günüydü. Aslı ve Mert’in yanına Alp de geldi. Alp,
kahverengi dalgalı saçlı, iri kahverengi gözlü bir çocuk. Her güldüğünde sağ yanağında gamzesi çıkıyor.
Yemek yemeyi çok seviyor.
Mert, Aslı ve Alp birlikte çok eğleniyorlar. Teneffüslerde de hep birlikte oynuyorlar. Sınıfta ve laboratuvarda da birbirlerine yakın oturuyorlar.
Cengiz Öğretmen deney yapacağı şişeleri ve karışımları dolaptan tek tek çıkardı. Sabırla ve büyük bir
titizlikle masaya yerleştirdi. Sonra masanın üzerindeki
şişelere bir müddet bakıp “Çok ilginç...“ dedi.
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— Çocuklar bu şişeleri benden önce karıştıran biri
oldu mu? diye sordu.
— Haaayııır, dedi öğrenciler hep bir ağızdan.
Sınıf başkanı Gülçin:
— Ne oldu öğretmenim? Neden sordunuz? dedi.
Cengiz Öğretmen:
— Bu şişelerin içindeki sıvılar garip görünüyor.
Renkleri değişmiş gibi sanki, dedi.
Sınıfta bir kıpırdanma oldu. Herkes fısır fısır konuşmaya başladı. Öğrenciler de bugün havanın tuhaf
olduğunu fark etmişlerdi. Şimdi de şişelerin renkleri
tuhaftı. Herkes şaşkınlıkla etrafa bakıyordu.
Mert:
— Öğretmenim, bugün bulutların rengi de çok tuhaftı. Sizce neden öyle olmuş olabilir?
Cengiz Öğretmen:
— Demek siz de fark ettiniz. Emin değilim çocuklar.
Mevsim geçişlerinde, değişik hava olaylarında gökyüzünün rengi farklılaşır.
— Ama böyle bir rengi daha önce hiç görmemiştik,
dedi Arzu.
6
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Cengiz Öğretmen:
— Önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biz
deneyimizi yapalım. Meteoroloji uzmanları gerekirse
açıklama yaparlar, biz de öğreniriz, dedi.
Ardından eline hidrojen şişesini aldı. O gün maddenin hallerini işleyeceklerdi.
Şişeyi deney kabına yerleştirdi. Bir yandan da
dersi anlatmaya başladı:
— Evet çocuklar, maddenin üç hali vardır. Katı hal,
sıvı hal ve gaz hal. Mesela bu masa katıdır. İçtiğimiz
su sıvıdır. Bu tüpün içindeki hidrojen ise gazdır. Bu hidrojen gazına, oksijen gazı eklediğimizde su oluşur. Yani
maddeler gaz halden, sıvı hale geçebilir, dedi.
Bu sırada hidrojen dolu tüp titremeye başladı.
Ardından deney masası bir sağa bir sola oynamaya
başladı. Laboratuarın tavanındaki lambalar sallanmaya başladı. Çok tuhaf sesler çıkıyordu. Öğrenciler
telaşlanmaya başladılar Cengiz Öğretmen ise tam
konuşacaktı ki “Baaaaammmmmmmm!“ diye bir sesle
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her taraf duman oldu. Kimse ne olduğunu anlamadı.
Herkes iyiydi. Kimsenin canı yanmamıştı.
Duman hızla ortadan kayboldu. Aslı, Mert ve Alp
korkudan masanın altına eğilmişlerdi. Kafalarını kaldırıp masadan çıktılar. İlk önce Mert ayağa kalkıp
etrafa baktı.
— Çocuklar bunu görmeniz lazım, dedi şaşkınlıkla.
Alp ve Aslı hızla Mert’in yanına geldiler. Üçü de
şaşkınlıktan küçük dillerini yutmak üzereydiler.
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VERETA’YA HOŞ GELDINIZ!
Fen bilgisi laboratuarı gitmiş, yerine pembe bir ova
gelmişti. Etrafta daha önce hiç görmedikleri çiçekler
vardı. Çiçekler sürekli hareket ediyor, havada uçan küçük böcekleri yapraklarıyla yakalayıp yiyorlardı.
Biraz ileride minicik filler vardı. Bir el büyüklüğünde minicik kırmızı filler birbirleriyle oynuyor, etrafta
koşuyorlardı. Bazıları ise kulaklarını çırparak uçuyor,
çiçeklerin üzerlerinde uçuyorlardı. Etraftaki ağaçların
hepsi ters dikilmiş gibiydi. Mavi renkli ağaç gövdelerinin üzerinde yeşil renkli kökler vardı. Yerin altında olması gereken ağaç köklerinin hepsi gövdenin
üstündeydi. Neredeyse her yer bu mavi, yeşil tuhaf
ağaçlarla kaplıydı. Kırmızı minik filler ise her yerdeydi.
Aslı, Mert ve Alp bir süre hiç kıpırdamadan etrafa
baktılar. Şaşkınlık, korku, heyecan duyguları birbirine
karışmıştı. Alp:
— Cengiz Öğretmenimiz nerede? diye sordu.
Aslı:
— Sadece Cengiz Öğretmen mi Alp? Sınıf nerede?
10

Arkadaşlarımız nereye kayboldu? Laboratuar nerede?
Burası neresi? Bu canlılar nereden çıktı? diye konuştu.
Mert:
— Rüya mı görüyoruz yoksa? diye yanağını sıktı.
Sonra “Rüya da değilmiş.“ dedi sessizce.
Alp:
— Nasıl çıkacağız buradan? dedi heyecanla.
Mert:
— Buradan çıkabilmek için önce buranın neresi olduğunu anlamalıyız, dedi.
Aslı:
— Birbirimize yakın duralım. Birbirimizi kaybetmeyelim. Üçümüz yan yana giderek kısa bir keşif gezisi yapalım. Sonra ne durumda olduğumuzu konuşuruz, dedi.
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Üç arkadaş birbirlerine iyice sokuldular. Yavaş yavaş yürümeye başladılar. Üçü de meraklı gözlerle etrafı inceliyorlardı. Yürürken önlerine bakmadıkları için
Mert’in ayağı küçük bir kayaya takıldı ve yere düştü.
Diğerleri hemen Mert’i kaldırmaya çalıştılar. O sırada
Mert’in ayağının takıldığı kaya birden başını kaldırdı.
— Kayanın başı mı varmış? dedi Aslı hayretle.
Bu sırada kaya sandıkları şey, ayaklarının üzerine
kalktı. Başını ve kollarını çıkardı. Kaplumbağa gibi bir
canlıydı. Ama kabuğu yerine gri bir kaya taşıyordu ve
uzuvlarını o kayanın içine sokabiliyordu.

12

— Hâlâ bir özür bekliyorum, dedi kayaya benzeyen canlı.
Mert, Aslı ve Alp az daha bayılacaklardı.
— Ay bir de konuşuyor, dedi Aslı korkmuş bir ses
tonuyla.
— Ben 230 yıldır konuşuyorum küçük kız. Yeni
bir şey değil bu. Konuşmayı 8 yaşında öğrendim. Şu
anda da 238 yaşındayım. Tabi matematik biliyorsanız
siz de hesaplayabilirsiniz. Gerçi özür dilemeyi bile bilmeyen insanların matematik bilmesi ne işe yarar emin
değilim, dedi kızgınlıkla.
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— Özür dilerim, dedi Mert kendini toplayarak.
Size çarpmak istememiştim.
Mert ve kaya konuşurken Alp elleriyle yanaklarına vuruyor ve kendi kendine “Uyan Alp, uyan. Bu
mümkün olamaz.“ diyordu.
Kaya,
— Özrünüz kabul edildi. Buralarda yenisiniz galiba,
dedi. Gerçi sizden önce de insanlar gelmişti buraya
ama epey zaman oldu. En son geldiklerinde ben 200
yaşındaydım. Ondan öncekinde de 100 yaşındaydım.
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Sonuçta her 100 yılda bir kapı açılıyor. Ama şimdi
burada olmamanız gerekiyor. Daha kapının açılmasına 62 yıl vardı. Bu işte bir tuhaflık var, dedi.
Kaya birden endişelenmeye başladı ve sağa sola
koşturmaya başladı.
— Ne oluyor? diye sordu Mert, kayanın peşinden
koşarak.
Kaya hızlıca kafasını Mert’e çevirdi.
— Ne olacak, davetsiz misafirlerimiz var. Bu da
bazı dengelerin bozulduğu anlamına geliyor, dedi ve
birden başını yukarı kaldırarak,
— Eyvahlar olsun, gökyüzü masmavi olmuş, hele şu
bulutlara bakın . Bembeyaz, dedi.
— Ne var bunda, gayet normal, dedi Mert.
— Hatta bizce buradaki en normal şey, dedi Aslı.
— Size göre normal, dedi Kaya. Vereta’da bulutlar kırmızı olur. Koruyucu bulutumuz da mavi bir
buluttur. Kırmızı gökyüzünde tek bir mavi bulut olur.
Normali budur, dedi.
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— Vereta da ne? diye sordu Alp.
Kaya bir müddet Alp’e baktı ve başını hafifçe
eğerek:
— Vereta’ya hoş geldin Alp, dedi.
Alp şaşkınlıkla:
— Bulunduğumuz yerin adı Vereta mı? Dahası adımı nereden biliyorsunuz? diye sordu.
— Çok fantastik bir yaratığa benziyor, adımızı da
bildiğine göre çok özel güçleri olmalı, dedi Mert.
Kaya:
— Ne özel gücüm olacak. Sıradan bir kaputayım ben. Demin kendi kendine vuruyordun “Uyan Alp,
uyan“ diye. Oradan öğrendim adını, dedi.
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Bunun üzerine Mert ve Aslı kahkahalarla gülmeye başladılar. Bir anlığına bütün korkuları, heyecanları
geçmişti.
— Kaya Bey, bize evimize nasıl gideceğimizi söyler
misiniz? diye sordu Aslı nazik bir şekilde.
— Kaya Bey kim? diye sordu hiddetle kaya.
— Sizsiniz... Kayaya benziyorsunuz ya adınız Kaya’dır diye düşünmüştüm.
Kaya bu cevaba çok sinirlendi. Hiddetle:
17

— Sen de üzerindeki siyah beyaz çizgili kazakla
zebraya benziyorsun. Öyleyse ben de sana Zebra
Hanım mı demeliyim? dedi.
Aslı kabalık ettiğini anlamıştı. Bu yaptığı karşısında
çok utandı ve hemen özür diledi:
— Gerçekten çok üzgünüm, hiç böyle düşünmemiştim,
haklısınız. Adınız nedir söyleyebilir misiniz? diye sordu.
— Benim adım Zeni dedi. Zeni Taşadur. Yüzyıllardır bu topraklarda gelen misafirleri ağırlarım. Ancak
siz misafir misiniz ondan emin olamadım. O yüzden sizi
Taş Diyar sınırlarından içeri sokmadan test yapmalıyım.
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Şimdi adlarınızı söyler misiniz bana? Alp seni öğrendik. Küçük kız senden başlayalım, kimsin sen? dedi.
— Benim adım Aslı. Üçüncü sınıfa gidiyorum.
— Ben de Mert. Aynı sınıfa gidiyoruz. Gidiyorduk
desek daha doğru aslında. Sınıfımıza ne oldu onu bile
bilmiyoruz.
— Memnun oldum, dedi Zeni. Meraklanmayın benim de cevaplanması gereken sorularım var ve zamanla hepsine yanıt bulacağız. Ama önce sizi teste sokmam
gerek. Bazı problemleri çözmek için aklınızı kullanmalısınız. Önce Aslı sana soralım. 6 kere 9 kaç eder?
— 54, dedi Aslı hızlıca.
— Peki Alp sıra sende. Benim bir keçim var. Günde 3
litre süt veriyor. 4 günün sonunda kaç litre sütüm olur?
— 12 litre sütünüz olur tabii ki.
— Maalesef bilemedin, dedi Zeni.
— Nasıl bilemez, 3 kere 4, 12 eder. Doğru hesapladı dedi, Mert.
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— Ben size 3 kere 4 kaç eder diye sormadım. 4
günün sonunda ne kadar süt olur diye sordum.
— 4 gün boyunca 3 litre süt veriyorsa 4. günün
sonunda 12 litre süt olur. Arkadaşlarım doğru hesapladılar, dedi Aslı.
Zeni:
— Bazı problemleri çözmek için dört işlem yeterli
değildir. Aklınızı çok iyi kullanmalısınız.
— Düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum, sonuç
nedir söyler misiniz? dedi Alp.
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— Sonuç sıfır tabi ki dedi. Dördüncü günün sonunda hiç süt kalmaz; çünkü ben hepsini içmiş olurum,
hahahaahahahahahah, diye kahkaha atmaya başladı
Zeni. O kadar çok güldü ki gülerken dengesini kaybetti ve sırtındaki kayanın üzerine düştü. Ayakları ve
kolları havaya bakakalacak şekilde öylece kaldı.
— Yardım edin, beni çevirin çabuk, dedi çocuklara.
Çocuklar hızlıca Zeni’yi çevirdiler. Bu arada hepsi
kahkaha ile gülmeye başladı. Geldikleri bu yeni yer, Zeni,
sorduğu komik sorular çocukları güldürmeyi başarmıştı.
— Son soru da Mert’e dedi Zeni ve sorusunu sordu:
Küçük bir sepetim var. Sepete 50 tane büyük taş yerleştirdim. Sonra 100 tane daha taş koydum. Sepette
kaç taşım oldu? İyi düşün, öyle cevap ver, dedi Zeni.
Mert tam “150 tane taşın olur.“ diyecekti ki kendini tuttu. Biraz düşündü.
Alp o sırada:
— 150 işte. 150 desene. Elli, yüz daha yüz elli
eder, deyip duruyordu.
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Mert uzun uzun düşündükten sonra:
— Sepet yırtılır Zeni, dedi. Sepette hiç taş kalmaz.
Hepsi düşer.
Zeni şaşkınlıkla Mert’e baktı:
— Aferin Mert, bildin, dedi.
Aslı, Zeni’ye dönerek:
— Peki bana neden çarpım tablosundan sıradan
bir soru sordunuz? dedi.
Zeni, Aslı’nın büyük kahverengi gözlerinin içine
baktı ve:
— Çünkü sen daha büyük bir problemi çözmek
zorunda kalacaksın. Seni yormak istemedim, dedi
— Ne büyük problemi? diye sordu Aslı merakla.
Zeni:
— Şimdilik bunları söyleyebilirim. Kapı normalden
erken açıldığına göre gelişinizin çok önemli bir sebebi
olmalı. Bu önemli sebep de hem bizim hem de sizin için
büyük bir problem demek. Şimdi beni takip edin, dedi.
Zeni önde, çocuklar arkada yürümeye başladılar.
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Bu sırada kırmızı minik fillerden biri Alp’in ayaklarına
hortumunu doladı.
— Yardım ediiin, diye bağırdı Alp. Bu minik fil ayağıma dolandı.
— O minik fil değil; bir lavsu o. Üstelik oldukça
yaşlı bir lavsu. Lavsular zararsızdır. Senin ayaklarına hortumunu doladığına göre, senin çok iyi bir insan
olduğunu düşünüyor. Onu omzuna alabilirsin. Seninle
olmaktan mutlu olacaktır, dedi Zeni.
Alp, biraz şaşkın biraz da mutlu bir halde lavsuyu ellerine aldı. Onu biraz inceledikten sonra omzuna
koyarak:
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— Bu bizim fillerin aynısı. Sadece minicik ve bir de
renkleri kırmızı. Başka bir farkı yok gibi, dedi.
— Lavsular sizin ne hissettiğinizi anlarlar. Çok duygusal çiçeklerdir, dedi Zeni.
— Ne çiçeği? Fil işte onlar. Tamam minik olabilirler
ama sonuçta fil, yani bir hayvan, dedi Aslı.
Zeni:
— Ah çocuklar siz hâlâ anlamadınız. Burası artık
sizin bildiğiniz dünya değil. Kapıdan geçtiniz. Artık Vereta’dasınız. Burada gökyüzü kırmızıdır, mavi koruyucu
bulut vardır. Sizin fil sandığınız şeyler de buranın bitki
örtüsüdür. Her yerden kırmızı fil fışkırır. Hortumlarıyla
etrafa su saçarlar. Bazen de su birikintilerindeki suyu
tüketirler. Onlar olmazsa diğer bitkiler ve hayvanlar
da olmaz.
Zeni’nin bu sözleri Alp’in aklına daha çok soru getirmişti. Bu sırada hâlâ yürüyorlardı. Adımlarını hızlandırdı ve Mert’e yetişti. Mert’in kulağına bir şeyler
fısıldadı. Mert de bunun üzerine “Ben sormam, sen
sor.“ dedi sesli bir biçimde. Bunu duyan Zeni:
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— Ne soracaksınız bakalım? Çekinmeyin sorun, dedi.
— Ben hayatta sormam. Alp merak etti, Alp sorsun, dedi Mert.
— Sorarım ama kızma sakın Zeni.
— Sor sor.
— Bak kızmayacağına söz ver.
— Vereta sözü.
— Filler şey yani lavsular bitkiyse siz bir hayvan
mısınız?
Zeni bu sorunun üzerine koca bir kahkaha attı.
— Bunda kızacak ne var? Hayvan olmakta bir
sakınca yok ki. Ancak ben bir hayvan değilim.
Alp, Aslı ve Mert’e yaklaşarak:
— Ne yani hayvan değil miymiş? diye sordu.
Zeni bu söylenenleri duymuştu; çünkü kulakları çok
hassastı. Çok uzakta konuşulanları bile duyabilirdi.
— Hâlâ merak ediyorsunuz. Ben Vereta’nın en
yaşlı canlılarından biriyim. Bir kaputayım.
Alp yine kendini tutamadı ve sessizce:
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— E kaplumbağaya benziyorsunuz, sonuçta kaplumbağa da bir hayvan işte. Ayrıca kaputanın söylenişi kaplumbağaya da benziyor, dedi.
Zeni bunu duyunca gülerek,
— Hayvanlar, ekosistemin en önemli canlılarındandır. Ama ben bir hayvan değilim, dedi.
Alp:
— Hayatımda ilk kez sizin gibi birini görüyorum.
Hayvanlar, bitkiler hepsi birbirine karıştı burada, dedi.
Tam bu sırada Zeni, Alp’ e cevap verecekti ki birden Alp’in omzundaki lavsu kendini yere attı.
— Dikkat edin çocuklaaaaar! diye bağırdı Zeni.
VOKANMI DE NEDIR?
Ancak uyarmakta oldukça gecikmişti. Aslı, Mert
ve Alp birdenbire sırılsıklam oldular. Başlarından aşağıya pembe bir sıvı döküldü sanki. Üçünün de kıyafetleri pespembe oldu. Suratlarından pembe yapışkan bir
sıvı akıyordu. Elleriyle yüzlerini ve kıyafetlerini temizlemeye çalıştılar.
26

Bu sırada Zeni elini göbeğine koymuş “Hah hah
haaa“ diye gülüyordu.
— Ne oldu bize böyle? Bu pembe şey de nereden
geldi? diye sordu Aslı.
— Vokanmi’yi görmediniz tabi siz. Vereta’ya izinsiz
girdiğiniz için görü gözlükleriniz yok. Bu yüzden vokanmileri göremiyorsunuz. Alp’in omzundaki lavsu, vokanminin hapşırmak üzere olduğunu gördü ve kendini
yere attı, dedi Zeni.
— Vokanmi de nedir? dedi Mert, elindeki pembe
yapışkan şeylerden kurtulmak için elini sallarken.
Zeni:
— Vokanmi az önce yüzünüze hapşıran hayvan
işte, diye cevapladı Mert’i Zeni.
Alp:
— Hayvanmış işte. Nihayet bir şeyin hayvan olduğunu söyledi; ama o hayvanı da biz göremiyoruz.
Harika! dedi sinirle.
27

Aslı:
— Bu pembe şey de Cengiz Öğretmenimizin anlattığı gibi maddenin sıvı hali galiba, dedi.
Üç arkadaş Aslı’nın bu esprisine güldüler.
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Zeni:
— Her yüz yılda bir kapı açılır. Sizin yaşadığınız yerden bizim yaşadığımız yere özel çocuklar gelir.
Barışı sağlamak adına bu gereklidir. Onlar geldiklerinde kapıda özel görü gözlükleri verilir. Buradaki
her türlü canlıyı görebilmeniz için. Görü gözlüğünüz
olmadan sadece benim gibi birkaç canlıyı ve bir de
bitkileri görebilirsiniz, dedi.
— Filleri yani? dedi Alp.
— Kaç kez diyeceğim fil değil onlar diye. Demin
size hapşıran da vokanmiydi. Şu vokanminin sevimliliğine
bakın tam üstünüzde duruyor, dedi Zeni gülümseyerek.
Çocuklar aynı anda kafalarını kaldırıp vokanmi
denilen hayvanı görmeye çalıştılar; ama hiçbir şey göremediler. Başlarının üzerinde koca bir boşluk vardı.
— Aaah tabi görü gözlüklerinizi alana kadar göremezsiniz. Neyse hızlı hızlı yürüyelim de bir an önce
neler olduğunu anlayalım. Çok az yolumuz kaldı, neredeyse geldik sayılır, dedi Zeni.
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Zeni önde, çocuklar arkada biraz daha yürüdüler.
Bu sırada Alp’in omzundan kendini yere atan lavsu,
geri Alp’in omzuna çıktı. Alp ve lavsu birbirlerine iyice
alışmışlardı. Lavsu arada hortumuyla Alp’i seviyordu.
— İşte geldik, dedi Zeni.
Çocuklar ise etrafta hiçbir şey göremiyorlardı.
Zeni tekrar bir kayaya dönüştü. Elleri, kolları, başı,
ayakları kayboldu. Sıradan bir kaya parçası olmuştu.
Mavi yeşil ağaçlardan oluşan yolda Aslı, Mert, Alp,
Alp’in omzundaki lavsu bir de önlerindeki Kaya Zeni
öylece duruyordu.
— Şimdi ne olacak? Zeniiiii? Zeni bizi duyuyor musun? diye seslendi Mert.
Bu sırada ağaçların kök şeklindeki dalları kıpırdamaya başladı. Hışır hışır sesler çıkıyordu. Lavsuların hepsi bir anda uykuya daldı. Minik bir kaya parçası olan
Zeni, büyümeye başladı. Kaya parçası büyüdü büyüdü
ve kocaman bir dağ haline geldi. Çocuklar meraklı
gözlerle önlerinde yükselen dağı izliyorlardı. Dağ büyüdükçe geri adım atarak kendilerini korumaya çalıştılar.
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Kayanın daha doğrusu dağın büyümesi tamamlanınca,
tam çocukların olduğu kısımda bir kapı açıldı. Kapı büyük bir sesle açılmaya başladı, içeriden o kadar yoğun
bir ışık çıkıyordu ki... Çocuklar kapıdan çıkan ışık yüzünden hiçbir şey göremiyorlardı. Gözlerini kısıp içeri
doğru bakmaya çalıştılar ama ışık çok fazlaydı.
— Giriiiiiiiin! dedi kalın ve güçlü bir ses.
Çocuklar birbirlerine baktılar.
— Girelim, dedi Aslı.
Üç arkadaş birbirlerine tutunarak yavaş adımlarla
kapıdan içeri girdiler. Çocukların kapıdan girmesiyle
birlikte “daannnnnn“ diye sertçe kapandı kapı. Ardından ışıklı kapının çevresi yanıp sönmeye başladı ve
kapının olduğu yer tamamen kayboldu.
İleriden biri çocuklara doğru yaklaşıyordu. Yaklaştıkça çocuklar ne olduğunu daha net görmeye başladılar.
Bu gelen pelerin takmış bir insandı. Neredeyse... Sadece
saçları sanki kilden yapılmış gibiydi. Kaya gibi gri renginde çok iri telli saçları vardı. Gözleri de bal rengiydi.
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— Mert, Aslı, Alp haydi gelin artık, dedi Zeni.
— Aaa adımızı nereden biliyorsunuz? Dahası siz
kimsiniz? diye sordu Aslı.
— Ben Zeni. Tanıştık, uzunca bir süre yol yürüdük.
Buraya kadar geldik. Unuttunuz mu? dedi.
Alp:
— Ama o kaplumbağaya benzeyen bir hayvandı.
Siz insansınız... Şey... Yani sanırım, dedi.
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Zeni:
— Bak hâlâ bana kaplumbağa diyor. Benim kaputa soyundan geldiğimi kaç kez söylemem gerekiyor?
diye sordu.
Alp:
— Tamam tamam. Gerçekten inandım, evet siz Zeni’siniz, dedi.
Aslı:
— Hayatımızda hiç görmediğimiz yaratıkların olduğu bir yerdeyiz. Demin kaya şeklinde bir canlıydınız,
şimdi ise bir insan gibi görünüyorsunuz. Şaşkınız, dedi.
Zeni:
— Haklısınız çocuklar. Sıra dışı bir gün geçiriyoruz. Her şey olması gerekenden çok farklı. Gökyüzü
değişti, kapı zamansız açıldı, siz buradasınız... Bunların
hepsinin bir cevabı olmalı, dedi.
Bu sırada gökten gürültüler gelmeye başladı. Çocuklar korkuyla birbirlerine baktılar. O sırada Mert’in
başına beyaz şeyler düşmeye başladı. Aslı:
— Mert başında bir şeyler var. Aa benim de başıma düşmeye başladı, dedi.
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Gökyüzünden önce birkaç tane sonra da binlerce
küçük beyaz şey düşmeye başladı.
Alp avuçlarını yukarı doğru çevirdi ve ellerinin o
beyaz şeyle dolmasını bekledi. Ardından:
— Bu patlamış mısır. Gökten patlamış mısır yağıyor, dedi.
Bu sözlerin üzerine Mert de beyaz şeylerin eline
dolmasını bekledi ve gözünün önüne doğru yaklaştırdı.
Ardından kokladı ve:
— Gerçekten de gökten patlamış mısır yağıyor. Bu
kadar saçma bir şey olabilir mi? İnanamıyorum, dedi
hayretle.
Aslı:
— Evet, her şey normal. Bir tek bu saçma, değil
mi Mert?
Aslı’nın bu sözleri üzerine üç arkadaş gülmeye
başladılar.
Alp:
— Keşke gökten biraz sandviç yağsa da karnımızı
doyursak. Ben çok acıktım, dedi.
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Bu sırada Zeni, devasa bir ağacın mavi gövdesindeki küçük böcekleri inceliyordu. Pembe, sarı, mor,
yeşil renkteki minik çekirge benzeri böcekler ağızlarından renkli baloncuklar çıkarıyorlardı. Bu baloncuklar
gökyüzüne doğru yükseliyor ve birleşip kocaman rengarenk bir baloncuk olup patlıyordu. Zeni, gözlerini
çocuklara doğru çevirdi ve:
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— Gerçekten çok tuhaf. Çiçeklerin hepsinin renkleri birbirine karışmış. Baloncuklar kırmızı ve tonlarında
olurdu normalde. Şimdi farklı farklı renkteler. Bu iş bizi
oldukça yoracağa benziyor, dedi.
Alp:
— Zeni sorun çok büyük anlıyorum, ama acaba buralarda dönerci falan var mıdır? diye sorunca Zeni Alp’e:
— Dönerci mi? diye sordu.
Alp:
— Döneri biliyorsundur diye düşünüyorum. Döner
hani küçük küçük kesilen etler, mis gibi susamlı ekmek,
arasında domates. Tabi en yakın arkadaşı ayran ile.
Oooh, anlattıkça acıktım, dedi.
Mert:
— Demin kayaya benzeyen bir yaratığa, döner ve
ayran ikilisini anlattığının farkında mısın?
Aslı da Alp’e bakıp kafasını iki yana salladı.
Zeni:
— Anladığım kadarıyla acıktınız, dedi.
Bu sırada Alp eline gökten yağan patlamış mısırları biriktirdi. Tam ağzına atacaktı ki Zeni bağırdı:
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— Sakıııııın! Sakın yeme Alp. Eğer yersen sen de
dev bir patlamış mısıra dönüşürsün.
Alp birden elindeki mısırları yere attı. Ağzına değen yerleri de eliyle hızlı hızlı silmeye başladı. Bir yandan eliyle ağzını siliyor bir yandan da:
— Ağzıma değdi, ağzıma değdi. Yine de mısıra
dönüşecek miyim? diye mızırdanıyordu.
Zeni bir kahkaha attı:
— Şaka şaka. Tabii ki de patlamış mısıra dönüşmezsin. Öyle saçma şey mi olur? O yağan şeylerin
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adı tantur. Bitki örtüsünü beslemek için, siz tadını sevmezsiniz, dedi.
Çocuklar başlarını çevirdiklerinde; yerdeki minik
kırmızı fillerin mısırları, yani tanturları hızlı hızlı büyük
bir iştahla yediklerini gördüler.
— Bitki örtüsü dediği de fil, dedi Alp dalga geçer
biçimde.
Zeni:
— Haydi çocuklar beni takip edin, şu patikanın
sonunda Kaputa Diyarı’na gelmiş olacağız.
Mert:
— Zeni’nin sırtındaki kaya büyüdü dağ oldu, dağdan kapı çıktı içeri girdik. İçinde bir de patika ve diyar
var. Gerçekten inanamıyorum. Acaba zehirli bir mantar yedik de hayal mi görüyoruz? diye sordu.
Aslı:
— Ben evden çıkmadan peynirli tost ve domates
yemiştim. Yani bunların hayal olduğunu zannetmiyorum. Biz gerçekten de bambaşka bir diyardayız, dedi.
Mert:
— Ama neden? diye sordu.
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— İşte onu ben de merak ediyorum, dedi Zeni ve
eliyle patikayı kapatan büyük dev bir yaprağa dokundu. Zeni’nin yaprağa dokunmasıyla yaprak görünmez
oldu ve önlerinde muhteşem bir manzara belirdi.
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Pembe otlar yeri kaplamıştı. Otların üzerinde yine
minik kırmızı fillerden vardı. Mavi gövdeli, kökleri havada olan ters ağaçların üzerinde rengârenk yaratıklar vardı. Az ileride belki de bin katlı bir yapı vardı.
Sanki binlerce ağaç gövdesi birleşmiş de tek bir bina
hâline gelmişti. Binanın çeşitli yerlerinde kapılar vardı.
Kapılardan ışıklar sızıyordu.
— Kaputa Diyarı’na hoş geldiniz çocuklar, dedi Zeni.
Üç arkadaş etrafı inceleyerek Zeni’yi takip etmeye
devam ettiler. Alp yere eğildi ve:
— Şu pembe otlara bakın. Harika kokuyorlar. Annem için biraz toplamak istiyorum, dedi.
Zeni:
— Alp onları toplarsan bitki örtüsüne zarar vermiş
olursun. Onlar, lavsuların gübreleri dedi.
Alp:
— Gübre miiii? Iııyk, diye elindeki bir iki tane pembe otu yere attı.
— Bambaşka, sihirli bir diyardan annene götürmek
için seçe seçe gübreyi mi seçtin Alp? diye sordu Mert.
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Bunun üzerine Zeni de dâhil herkes gülmeye başladı.
— Bu gördüğünüz bin katlı yapı bizim evimiz. Biz
buraya Taş Diyar diyoruz. Dışarıdan size büyük gelebilir; ama içerisi göründüğünden 100 kat daha büyüktür, dedi Zeni.
— Etrafta senden başka kimse yok mu? diye sordu Mert.
— Aslında şu ana kadar pek çok kaputa görmemiz
gerekiyordu; ama nedense kimse ortada yok, dedi Zeni.
Zeni ve üç arkadaş devasa yapı Taş Diyar’ın önünde durdular.
— Eğer siz doğru kişilerseniz kapı kendiliğinden
açılacak çocuklar. Yoksa maalesef buradan hızla çıkmanız gerekir. Kapı açılmazsa burada istenmiyorsunuz demektir ve siz hızla çıkmazsanız başınıza korkunç
şeyler gelebilir, dedi Zeni.
— Doğru kişi mi? Doğru kişi olduğumuzu nasıl anlayacak bir kapı? diye sordu Aslı.
Zeni:
— Şimdiye kadar anlamışsınızdır, diye düşünüyordum. Buradaki kapılar sihirlidir Aslı, dedi.
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Taş Diyar’ın kapısı bir ağaç gövdesi gibiydi. Üzerinde çeşitli semboller vardı.
— Aslında sıradan tahta bir kapıya benziyor, dedi Alp.
Mert:
— Alp, bu söylediğinden sonra kapı açılacaksa da
açılmaz zaten, dedi.
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Zeni biraz tebessümle başını kapıya kaldırdı ve,
— Sen seçersen seçilmişler seçkinleşir, diye bağırdıktan sonra kapıya üç kez vurdu.
Üç arkadaş başlarını yukarı doğru kaldırıp kapıya
baktılar. Üçünün de kalbi heyecandan çok hızlı atıyordu. Kapı açılmazsa başları büyük dertteydi. Açılırsa
da başlarına neler gelecekleri hakkında en ufak fikirleri yoktu.
...
1. kitabın sonu
Acaba kapı üç arkadaşa açılacak mı? Aslı, Alp ve
Mert Taş Diyar’da nelerle karşılaşacaklar? Taş Diyar’da
daha hangi garip canlıları görecekler?
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DEYİMLER VE KELİMELER

1. Aşağıda geçen deyim ve atasözlerinin anlamlarını, deyim ve atasözleri sözlüğünden bakarak
yazınız.
şaşkınlıktan küçük dilini yutmak:

...............................

...................................................................................................
..................................................................................................

Kendini tutmak:

..................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................

2. Aşağıda yer alan kelimelerin anlamlarını sözlükten bakarak yazınız.
Uzuv:

......................................................................................

...................................................................................................

Ekosistem:

.............................................................................

...................................................................................................

3. Yukarıdaki deyim, atasözü ve kelimeleri bir arkadaşınızla birlikte karşılıklı olarak cümle içinde
kullanın.
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KELİME AVI

Listedeki kelimeleri kutunun içinden bulunuz.
TAŞ DİYAR
VERETA

ZENİ
KAPUTA
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SUDOKU

Sudoku nasıl oynanır: Sudoku oyununda her satır
ve sütunda 1’den 6’ya kadar olan sayıların sadece bir kez kullanılarak dizilmesi gerekir. Aynı
zaman da sudoku oyununda 6 hücreden oluşan
her bir kutu içinde 1’den 6’ya kadar sayıların bir
kez kullanılarak dizilmesi gerekir.
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