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için her zaman yaptığı şeyi yaptı: Eşyalarını kurup re-
sim yapmaya başladı; ancak eli titrediğinden pek de ko-
lay olmuyordu bu. O sırada karşıda uzun boylu, kah-
verengi uzun saçlı bir kız belirdi. Katanta ayağa kalkıp 
ona baktı. Mida’yı tanımıştı. Ona doğru koşmaya baş-
ladı. Mida da Katanta’ya doğru... O esnada Katanta dü-
şünüyordu: Eğer Mida kendi farklılığı yüzünden ona 
yardım etmeseydi asla bu noktaya gelemezdi. Gökku-
şağı, yeni yeni oluşmaya başlıyor ve güneş hiç olmadı-
ğı kadar ışıyordu. Mida ve Katanta büyük bir sevgiyle 
sarıldılar birbirlerine. Katanta, kalbinin üstünde onun 
kalbini duyuyordu... ■ 

Ceren Kuran
“Bir Demet Çiçek” öyküsü
6. sınıf öğrencisi
İstanbul, Özel Şişli Terakki Vakfı İlköğretim Okulu 

“‘Bir Demet Çiçek’ adlı öyküyü yazarken iki şeyden çok 
etkilendim. Birincisi; Suzanne Collins’in yazdığı Açlık Oyunları 
adlı kitap serisiydi. Bu seriyi okurken ‘Bir gün bir kitap yazacak 
olursam anlatımımın Suzanne Collins gibi akıcı olmasını ve 
insanları hikâyenin içindeymiş gibi hissettirmesini isterim,’ 
demiştim ve öykümde bu dili kullanmaya çalıştım. İkinci 
olarak da, yardıma muhtaç insanların yaşamlarından çok 
etkilenirim. Her zaman onlara karşı hoşgörülü olunması 
gerektiğini düşünmüşümdür. Umarım öykümle bu duyguyu 
hissettirebilmişimdir.”

üçüNcülük  
ödülü

Yaş grubuna uygun bir algı 
ve dille, içten bir anlatımla, 
kısa öykülemenin başarılı  
bir örneği olması nedeniyle... 
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bir demet çiçek

Kırlarda koşuyorum; ona doğru, kendi etrafında dönen 
arkadaşıma doğru. Durdum. Aramızda en fazla beş met-
re var. O da durdu. İfadesiz bir bakışla bana kilitlenmiş-
ti. Her zaman yaptığım şeyi yaptım. Çimlerde yuvarlan-
dım, aşağıya doğru. Sonra durdum ve onun da yavaş 
yavaş, gözleri kapalı bir şekilde yuvarlanmaya başladı-
ğını fark ettim. Dönmeyi ve yuvarlanmayı seviyor be-
nim gibi. Aramızda kurulan en güçlü bağlardan biri bu. 
Başta annem onunla görüşmeme izin vermedi; ama ben 
pes etmedim ve onu ikna ettim. 

Şu anda yanımda. 
Ona baktım ve, “Seninle olmaktan çok mutluyum,” 

dedim. Karşılık vermeyeceğini düşünürken yanıt beklen-
medik oldu: “Sen diğer insanların yapmadığını yapıyor-
sun. Bana normal biri gibi davranıyorsun,” dedi. İçim-
den “hoşgörü” dedim. Beni bunu yapmaya iten şey bu 

olmalıydı. Farkında olmadan onu süzdüğümü fark et-
tim. Utandım ve bakışlarımı onun üzerinden çektim. 
Herkesle konuşmadığını biliyordum. Onu ürkütmeme-
liydim. O yüzden konuşmayı ona bakmadan devam et-
tirdim. “İnsan neye karşı bunları hisseder bilmiyorum; 
ama ben kendi seçimimle buradayım. Buradayım; çün-
kü seninle birlikte olmak bana hem mutluluk hem de 
ne olduğunu anlamadığım duygular hissettiriyor,” de-
dim. O da bana, “Ben arkadaş edinmeyi beceremeyen, 
insanlarla iletişim kuramayan, annesiyle bile konuşa-
mayan biriyim. Benimle neden arkadaş olasın ki?” de-
di. Haksızdı, ama beni en çok düşündüren annesiyle 
yaşadıklarını paylaşma isteğiydi. “Annenle konuşamıyor 
musun?” dedim. Cevabın “Evet” ya da “Hayır” olmasını 
bekledim; ama cevap yine beklediğim gibi değildi. “An-
nem senin gibi davranmıyor. Küçücük bir hatada beni 
odama kilitliyor. Bana bakmaya bile dayanamıyor. Ye-
mek de az veriyor, sadece hayatta kalmak için. Onu 
hoş görmeye çalışıyorum. O da her anne gibi isterdi.” 
Durdu. “Normal olmamı.”

Bu konuşmayı devam ettiremezdim, o yüzden dü-
şüncelerini dağıtmak için onunla birlikte koşmaya ka-
rar verdim. “Haydi, gel,” dedim. Elini tutmadım, çünkü 
bundan rahatsız olacağını biliyordum. Bunu tuhaf bul-
mamalıydı; çünkü herkes böyle olmalıydı. Koşmaya baş-
ladık. O arada bir duruyor ve hızlı hızlı nefes alıyordu. 
“Sırtındaki ağırlıktan olmalı,” diye düşündüm. Ben de 
sabırla nefesinin yerine gelmesini bekliyordum. 

Her hafta sonu annemle buraya gelip hava alırız. O 
gelişlerin birinde tanıdım onu. Kendine bakmaya bile 
dayanamayan annesi de onu hava almaya getiriyor ol-
malıydı. Dinlendikten sonra tekrar koşacağımızı sanır-



58

ken, “Beni sevdiğini biliyorum; ama adını bilmiyorum. 
Ne garip değil mi?” dedi. Haklıydı. Çok uzun zamandır 
görüşüyorduk; ama onun adını da, neleri sevip sevme-
diğini de bilmiyordum. “Adım Melisa. Ya seninki?” de-
dim. Yüzü garip bir hal aldı, sanki söylemeye utanıyor-
muş gibi. “Benim adım önemli değil,” dedi. “Haksızlık 
etme, senin adın en az senin kadar önemli,” dedim. Yü-
zünde acı bir gülümseme belirdi ve bana, “Otur,” dedi. 

Ne düşündüğünü bilmiyordum. Yan yana çimlerin 
üzerine oturduk. Neler söyleyeceğini merakla bekliyor-
dum. “Bak. Bu olanları sana anlatmamın bir sebebi var-
dı. Sana güvenebileceğimi hissediyorum. Ne yazık ki 
benim dünyamda bana kimse senin gibi davranmıyor. 
Herkes bencil, kötü ve acımasız. Beni doğuran kişi ta-
rafından bile sevilmedim. O yüzden...”

Sustu. Sanki benim anlamamı bekliyordu. Birden 
ayağa kalkmaya çalıştı. “Hayır. Kaçamazsın. Beni yalnız 
bırakamazsın,” dedim. “Üzgünüm,” dedi. Bunu söyledi-
ğinde kabarıklığı, kamburunu işaret ediyordu. 

Bana sarıldı. Gözlerimin dolmasına engel olamadım. 
Ona sımsıkı sarıldım. Sonra bir anda ellerini çekti ve 
koşmaya başladı. Bu onu son görüşümdü; bana mut-
luluk veren ve aynı zamanda umutsuz bırakan kişiyi... ■

.

“Onların arasında olmak  
için neler vermezdi.” 

Zeynep Cemali’nin Gül Sokağı’nın Dikenleri  kitabından.

2013  
tema

sı

ARKADALIK

son  

başvu
ru

15 MAYIS  

2013
SEÇ‹C‹ KURUL

Necati Güngör  
Gülsüm Cengiz  
Aslı Tohumcu  

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün 
Dr. Müren Beykan


