
7BEN  VE SEN

Yaz tatili iyi geçmişti. Hem eğlenebilmiş hem 

de dinlenmişti. Lezzetli yemekler yemiş, nefis 

içecekler içmiş, dip köşe de temizlik yapmıştı. 

Yakışıklı erkek arkadaşıyla ilgili her şeyi, evde 

biriken gereksiz şeylerden kurtulur gibi, yapış 

yapış sıcak, kavurucu bir öğleden sonrasında, 

derleyip toplayıp çöp poşetine koyup atmış, 

onunla ilgili her türlü anıyı aklından silmişti.

Marina, büyük bir kentin yakınlarındaki küçük 

bir kasabanın kütüphanesinde çalışıyordu. Şeh-

rin son evleriyle kasabanın evleri birbirine karı-

şıyordu. Şehirlerarası yol levhaları ayırıyor olsa 

da, kentle kasaba iç içe geçmiş durumdaydı. 

Kütüphanede, yıllar boyunca bilgileri kata-

logladıktan, dosyaladıktan, kitap arayıp bulup 
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ödünç verdikten, danıştıktan ve ona danışılma-

sından sonra, Marina kendine özel bir uğraş 

edinmişti.

Bir düşünce üzerinde yoğunlaşıyor, düşün-

ceyi bir projeye dönüştürüyor, daha sonra bu 

düşünceyle projeyi kütüphaneye düzenli gelen 

çocuklarla paylaşıyordu. Böylece ortaya, bir yıl 

boyunca süren bir uğraş, bir eğlence, yeni in-

sanlarla tanışma, yeni bir şeyler keşfetme, ye-

ni bilgiler edinme, yeni yeni sürprizlerle karşı-

laşma fırsatı çıkıyordu.

Yaz tatili, o yılki projeyle ilgili okumaya, 

belge bilgi toplamaya ve derinleşmeye yarıyor-

du. Ekimde ilk adımlar atılıyordu. Ancak bu yıl, 

temmuz ayı bitmiş olmasına karşın çaresizdi. 

Güçlü bir fikir bulmaya çalışıyordu, ama aklına 

hep ufak tefek şeyler geliyordu.

Derken, aşırı sıcakların yaşandığı 4 Ağustos 

günü aniden o fikir belirivermişti. Birileri sıcak-

tan kafayı yiyordu, ama Marina’nın aklı başına 

gelivermişti. En sonunda, bir yıl boyunca işle-

yecekleri konuyu bulmuştu!

Rahatlamış olarak soluğu denizde aldı. Her 

zamankinden daha uzaklara açıldı. Deniz, saf 
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ipek gibi, derisini okşuyordu. Güneş, huzur için-

de dalgalanan su yüzeyinde inci tanesi gibi par-

lıyordu. ‘Benim için de bir inci tanesi var,’ diye 

düşündü. ‘Kaybetmemek uğruna onu avucuma 

hapsetmeyeyim, yeter.’
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Birinci Bölüm

MELO VESPERTINO KÜTÜPHANESİ

7  -  11 yaş arası çocuklar için 
YAZI ATÖLYESİ

“Yaşam, Yazarlarını Bekleyen  
Bir Hikâyedir. Kim Anlatmak İster?”

İlk Buluşma: 13 Ekim Çarşamba  
Saat 14:30 - 16:00 arası

“Çok iyi! Gördüğüm kadarıyla güzel bir grup ol-

muşsunuz. Şimdi size bu yılın projesinden söz 

edeceğim, sonra konuyu birlikte tartışırız. Proje-

ye ilgi duyanlar kalır, duymayanlar gidebilir. He-

men karar veremeyenler birkaç toplantıya katı-

lıp, ondan sonra düşüncelerini bildirebilirler.”




