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YA Z A N 
Tülin Kozikoğlu

R E Sİ M L E Y E N
Serkan Aka



Bu küçük kız Peri.
Bu da değneği, üstelik sihirli!
Annesi onun isteklerini yerine getirmeyince,
Sallayıverir Peri değneğini,
Önce sağa, sonra sola, 
Yukarı ve aşağıya.
Böylece her şey döner tersine bir anda, 
Peri için işler girer yoluna.



Dün Peri’yle annesi çarşıya çıktılar.
Anne-kız sokaklarda vitrinlere bakarak 
keyifle dolaşırken,
Peri oyuncakçı dükkânında 

harika bir uçurtma fark etti.

“N’olur alalım! 
Lütfen, çok güzel!” diyerek
Annesini eteğinden çekiştirdi.

Annesi Peri’nin bu isteğine 
kulak asmadı,
O güzelim uçurtmayı almaya 
hiç yanaşmadı. 
Neymiş efendim ev uçurtma 
doluymuş,
Bir tane daha almak 
savurganlık olurmuş.



Peri bunu ilk kez duymuyordu annesinden;
Ne zaman çarşıda bir şeyler almak istese,
Annesi “Niye buna paramızı harcayalım?” diyordu,
“Ondan bizde var zaten!”

Evet, belki kırmızı bir uçurtma vardı evde.
Mavi de vardı, yeşil de.
Mor, sarı, turuncu ve de pembe…
Ama böylesi yoktu işte!
“Anneciğim, böyle rengârenk, gökkuşağı gibi bir uçurtmayı 
Görüp de istemeyecek kim var, söyle!”



“Sen de biliyorsun ki, evde yeterince uçurtman var.
Küçük olanı ben aldım, büyük olanı baban.
Biri dedenin karne hediyesi,
Diğeri doğum günün için teyzenden geldi.
Hatırlıyorum, ilkini biriktirdiğin parayla almıştın,
Sonuncuyu da kendi ellerinle yapmıştın.”

Peri annesini ikna etmek için ne kadar uğraşsa da,
Uçurtmayı aldırmak için sebepleri ardı ardına sıralasa da,
Önce kibarca “Çok istiyorum ama lütfen!” diye ısrar edip
Sonrasında “Alalım da alalım,” diye tuttursa da,
İstediği olmayınca mızırdanıp ağlasa da,
Annesi Nuh dedi, peygamber demedi. 



Bunca uğraş boşa gidince,
Peri amacına erişemeyince,
“Yetti artık!” dedi.
Bu iş canına tak etmişti!
Çocuklara istediklerini almayan annelere
Bir ders vermenin zamanı gelmişti.

Salladı hemen değneğini Peri,
Önce sağa, sonra sola, 
Yukarı ve aşağıya.
Her şey döndü TERSİNE bir anda.

“İşte,” dedi, “oldu istediğim.
Ne yapılıp ne yapılamayacağına 
Artık ben karar vereceğim.
Hemen istediğim uçurtmayı 
alıp eve götüreyim.
Hazır başlamışken…
Birkaç yeni oyuncak,
Birkaç yeni kitap,
Birkaç yeni boya,
Birkaç yeni toka,
Ve birkaç da yeni kıyafet  
satın alıp gideyim.”



Fakat Peri planlarını yaparken
Annesi bir anda “İstiyorum işte, istiyorum!!” diye
Söylenmeye başlamasın mı?
Ağacın dallarında tepindikçe,
Yapraklar dökülüp kuşlar kaçışmasın mı?
Olup bitenler bayağı tuhaftı doğrusu.

Etraflarında biriken kalabalık başladı söylenmeye:
“Cık, cık, cık!! Bu ne şımarıklık?! 
Haydi bizi umursamıyorsun ama
Bu zavallı ağaca, bu tatlı kuşlara yazık.”

Çarşıda dolaşanlar şaşırıp kaldı, 
Herkes dönüp dönüp baktı. 


