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Samsun’da doğan Sevim Ak, 1976’da Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya 
Mühendisliği’nden mezun oldu. Biyokimya uzmanlık eğitiminin ardından
yirmi beş yıl Heybeliada Sanatoryumu’nda ve özel kliniklerde çalıştı
“Oyun oynamaya” benzettiği yazma tutkusu öğrencilik yıllarına uzanan
Sevim Ak’ın ilk öyküsü 1985’te, Cumhuriyet gazetesinin pazar ekinde 
yayımlandı. İlk çocuk kitabı Uçurtmam Bulut Şimdi (1987), yayımlandığı yıl 
Akademi Kitabevi Çocuk Edebiyatı Öykü Ödülü’nü kazandı. Düşlere Sobe 
adlı çocuk oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları’nda, Horoz Adam ve Korsan 
adlı kitabından aynı adla uyarlanan oyun da Ankara Devlet Tiyatroları’nda 
sahnelendi. Horoz Adam ve Korsan, aynı zamanda Uluslararası Çocuk ve 
Gençlik Kitapları Kurulu’nun (IBBY) “Engelli Çocuk ve Gençlere Dair Göze 
Çarpan Kitaplar” kataloğuna seçildi. 2000-2007 arasında, İLKYAR Vakfı’nın 
Gezici Projeleri kapsamında, ODTÜ’nün desteğiyle 160 yatılı bölge okulu ve
30 köy okulunda gerçekleştirdiği öykü okuma ve yazma etkinliklerindeki anı
ve izlenimlerini, Güneşin Çocukları adlı kitapta topladı. Bu etkinliklerin sonuçları 
Fransa’da Lignes D’Ecritures’ün çeşitli sayılarında da yayımlandı. Çocuklar 
için otuzdan fazla kitap kaleme aldı. Bazı kitapları Almanca, Arapça, Korece 
ve Felemenkçe’ye çevrildi. Kırık Şemsiye adlı resimli öykü kitabı, Çocuk ve 
Gençlik Yayınları Derneği (ÇGYD) tarafından 2006 yılının En İyi Resimli Kitabı 
seçildi. 2009’da Astrid Lindgren Anma Ödülü, 2012’deyse Hans Christian 
Andersen Ödülü gibi çocuk edebiyatının Nobel’i kabul edilen, iki prestijli
ödüle aday gösterildi. Televizyon çocuk programları için senaryolar, Leylek 
Kardeş adlı animasyon dizi için öyküler yazdı. Çocukların sorunları üzerine 
düşünürken kendini hep yeni bir kitabın içinde bulan Sevim Ak, İstanbul’da 
yaşıyor. Şehrin özellikle çok sevdiği sokaklarında ve adalarında, kedilerin ve
martıların eşliğinde bambaşka hayatları ve hayalleri öyküleştiriyor.

Sevim Ak

Fo
to

ğ
ra

f:
 K

ad
ir 

İn
ce

su



Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları:

AZ BUÇUK TEO 

BABAMIN GÖZLERİ KEDİ GÖZLERİ 

ÇİLEKLİ DONDURMA 

DALGALAR DEDİKODUYU SEVER 

DOMATES SAÇLI KIZ 

DÖRTGÖZ

ESKİLER ALIRIM 

GAZETE FISILTILARI

GEMİCİ DEDEM

GÖKTE BİRİ VAR

GÖZLERİNDE GÜNEŞ VAR 

HOROZ ADAM VE KORSAN

KARŞI PENCERE

KIRIK ŞEMSİYE 

KÜÇÜK SIRLAR 

LODOS YOLCULARI

MAHALLE SİNEMASI

MELO

PEMBE KUŞA NE OLDU 

PUF, PUFPUF, CUF, CUFCUF VE CİNO 

PULDAN TAŞTAN LAHANADAN 

SAÇLARINDA SORU İŞARETLERİ 

SAKIZ KIZIN GÜNLERİ

SEN, BEN, ELMA AĞACI

SICAK ÇİKOLATALI YOLCULUKLAR

SİRK KIZI 

ŞARKINI DENİZLERE SÖYLE 

TOTO VE ŞEMSİYESİ 

TOTO’NUN SINIFI 

UÇURTMAM BULUT ŞİMDİ

VANİLYA KOKULU MEKTUPLAR



S
ev

im
 A

k 
  P

E
N

G
U

E
N

LE
R

 F
LÜ

T 
Ç

A
LA

M
A

Z

5

İçindekiler

Penguenler Flüt Çalamaz, 7

Napoliten Şarkı, 17

Madam Lulu’nun Şapkası, 26

Karga Fırfır Bir Oyun Oynuyor, 34

Açıkgöz ile Süs, 44

Açelyanın Upuzun Bir Günü, 53

Taa Samanyolu, 61

Kayıp Eşya Bürosu, 72

PENGUENLER
FLÜT ÇALAMAZ



 

 

 

 



7

Penguenler Flüt Çalamaz

Cancan Sirki’nde üç sevimli penguen var dý. 

Peng en küçükleriydi. Bir gece nasýl ol duysa Palyaço 

Apo’nun  uyurken göðsüne sok tuðu flü tü nü sessizce 

çekip aldý, sirkten kaç tý.

Neden böyle davrandýðýný o da bilmiyordu. Belki 

de kaçma huyu ona ailesinden geçmiþti.  Karlý bir kýþ 

gecesi annesi anlatmýþtý: De de si nin dedesi bir gece 

ansýzýn, “Ava gidiyorum,”  diye rek yola çýkmýþ, tam 

on beþ yýl sonra geri dön müþ.

“Neler yaptýn?” diye soranlara, “Yürüdüm,” demiþ 

dede. “Dað, taþ deme dim, yürüdüm.”

Ýþe bakýn! Bu kadar da olur mu?

Peng de yü rümek istiyordu þimdi. Ýçinden bir ses, 

“Dur ma,” diyordu, “yürü!”

Peng, sese uydu, sokak ýþýklarýný izleyerek yü

rüdü. Iþýklar onu aydýnlýk bir meydana ge  tirdi. Peng 
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þaþkýnlýktan küçük dilini yutacaktý. Meydanda il

ginç, gözalýcý giysiler giymiþ ne þeli bir grup insan 

müzik çalýyor, fal açýyor, dans ediyor, hokkabazlýk 

yapýyordu. Kalabalýk bir izleyici  topluluðu da kahka

halar atarak on la rý sey rediyordu.

Peng’in içi yaþam sevinciyle doldu.

“Ýyi ki sirki terk etmiþim,” diye düþündü. “Yoksa 

ömür boyu bir sirk soytarýsý olarak kalacaktým. Oysa 

dýþarda ne renkli bir yaþam varmýþ! Bu dünyadan ha

berli olmadan yaþamak kim bilir ne üzücü olurdu!”

Peng, yetenekli bir penguen olduðuna ina ný yordu. 

Bir süredir kafasýna flütü takmýþtý. Ye te neðini göste

ri alanýnda kanýtlamýþtý ama flü tü hiç denememiþti. 

Sirkte bir penguene flüt çalmayý öðretmekle  kimse 

uðraþmazdý. Bu yüzden Apo’ nun flütünü çalýp sirk

ten kaç mýþ tý.

Peng birden kararýný verdi. Flüt çalmayý ký sa sü

rede öðrenecek, bu meydanda unutulmaz bir konser 

verecekti.

Peng, küçük bir deneme yapmak için flü tü nü ga

gasýna götürdü, hafifçe üfledi. Ka nat la rý ný, flütün ses 

deliklerinde gezdirip ça lar gibi yap tý.

Ama o ne? Þaþýlacak þey! Kalabalýk, ilginç giy

sili, yetenekli, o güzelim insanlarý izlemeyi bir anda 

býrakmýþ, Peng’in baþýna toplanmýþtý.

Peng þaþýrýp kalmýþtý. Daha bir nota bile çal ma

mýþtý. Çýlgýn alkýþlarý, ýslýklarý hak edecek hiçbir þey 

yapmamýþtý yani.
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Utanmýþtý. Baþýný eðip önüne baktý. Ýþte o anda 

alkýþlarýn nedenini anladý. Ýnsanlar onu penguen ký

lýðýna girmiþ bir cüce sanmýþ lar dý. Onca alkýþý baþarýlý 

taklit yeteneðinden ötü rü almýþtý.

“Ne þans,”  dedi Peng. “Dedemin dedesini de ba

þýn daki þapka yüzünden milletvekili sa nýr  lar mýþ. Çev

resinden kalabalýk hiç eksik ol mazmýþ. Her gören 

derdini anlatýr, çözüm is ter  miþ. Ben de bir yanlýþlýða 

kurban git me den uzak   laþayým þuradan. Ama bir gece 

kesinlikle bu raya gelip konser vereceðim. Gösteri 

ve taklit yeteneðimden baþka, müzikte de yetenekli 

olduðumu kanýtlayacaðým.”

Peng, müzik aleti çalmanýn sabýr iþi ol du ðu nu bi

liyordu. Palyaço Apo her gün en az iki saat odasýna 

kapanýp çalýþýrdý.
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“Böyle yapmam þart,” derdi. “Yoksa ellerim kazýk 

kesilir, çalamam.”

O geceyi kimsenin olmadýðý sakin bir parkta ge

çirdi. Gün aðarýrken kimsenin onu görme ye ceði bir 

yere, kýrlara gitti. Hiç ara vermeden saatlerce flüt 

çal dý. Kuþlar, kelebekler, böcekler, aðaçlar, otlar çýt 

çýkarmadan onu dinlediler.

Peng düþünceli düþünceli kafasýný kaþýdý.

“Bu iþte bir iþ var,” dedi. “Ya beni dinlemi yor lar ya 

da müzikten anlamýyorlar.”

Ýyi çalamýyordu çünkü. Sýk sýk yanlýþ no ta ya basý

yor, notalar arasýnda gereksiz yere du ru yordu. Ancak 

ritim duygusu olmayan biri, onun çaldýðýný müzik sa

nabilirdi.

Sýkýlmýþtý. Flütü ýrmaða atsa, ne iyi olurdu! Böyle

ce flüt çalmak gibi bir dertten de kurtu lur  du.

Tam, “Belki de flüt penguenlere göre bir mü

zik aleti deðil,” diye düþünürken, dedesinin kaval 

çaldýðýný anýmsadý birden. Flütünü coþ kuy la üfledi 

yine.

Ýki akþam sonra meydandaydý. Öncekinden daha 

kalabalýktý meydan. Peng, meydanýn gö be ðindeki 

süvari heykelinin altýnda durdu, bü tün gücüyle üf

ledi flütünü. Çevresinde kü çük bir kalabalýk birik

ti hemen. Peng çok heyecanlanmýþtý. Ürkek gözler

le kalabalýða baktý. Doð ru dürüst dinleyen yoktu ama 

tepki gös te ren de yoktu.
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Çalmaya devam etti. Bir ara gözleri, ýþýl ýþýl ya

nan bir çift gözle karþýlaþtý. Yüzüne tatlý bir sýcaklýk 

yayýldý. Aklýna hemen sirk cambazý Se lo’nun trapezci 

Lulu’ya söylediði bir söz gel di:

“Biri sana bakarken gözlerinde ýþýklar ya ný yorsa, 

bil ki o dosttur.”

Bu ýþýl ýþýl gözlerin sahibi adama hemen büyük 

bir yakýnlýk duydu. Ayaklarýnýn dibine kadar gelip 

yalnýzca ona, en sona sakladýðý, en iyi bildiði þarkýyý 

çaldý.

Baþarmýþtý. Adam þarkýnýn bir dostluk çað rýsý 

olduðunu anlamýþtý. Coþkuyla al kýþ   lý yordu çün kü.

Peng’in yanýna yaklaþtý, “Bravo,” dedi kulaðýna 

eði lerek, “sende iþ var. Benimle arkadaþ olur mu

sun? Sirkten kaç mýþ olmalýsýn. Yakýnda peþine dü

þerler, ra ha týn ka çar. Benimle gel. Seni korurum, kim

se kýlýna dokunamaz. Ne dersin?”

Hiç düþünmeden adamýn peþine ta kýl dý. Adam 

onu yýkýk dökük bir eve getirdi. Ka pý nýn önünde üst 

üste atýlmýþ bir yýðýn þarap þiþesi vardý. Adam, Peng’in 

flütünü koltuðunun al týn dan çekip aldý, þiþelerin 

arasýna fýrlattý.

Peng’in aðzý bir karýþ açýk kalmýþtý. Adam ise sin

si sinsi gülüyordu.

“Seni aldatmak istemem,” dedi. “Flüt ça lý þýn fe

laket. Sirkten kaç tý ðý  na göre baþka bece ri lerin vardýr, 

deðil mi?”
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Peng baþýný önüne eðdi. Gözünden kocaman bir 

damla yaþ ayaklarýnýn dibine düþtü.

“Ne yapayým,” dedi ayaklarýnýn dibindeki göz

yaþýna bakarak. “Benim insanlar gibi parmaklarým 

yok ki! Kanatlarla ancak böyle çalabiliyorum.”

“Boþ ver,” dedi adam. “Flüt çalman þart de ðil. 

Sirkte neler öðrendin? Onlarý göster ba ka lým.”

Çaresiz, boyun eðdi adama. Sirkte öð ren di

ði nu maralarý tek tek yapmaya baþladý. Adam çok 

beðenmiþti.

“Ýþte bunlar harika!” dedi. “Ben de sana biriki 

numara gösteririm. Yarýn akþam meydana birlikte gi

deriz. Ne para toplarýz ama!”

“Para” sözcüðü penguen için hiçbir anlam ta þý

mýyordu.

Peng, o akþam da, ertesi gün de durmadan ça lýþ tý.

Akþam meydandaki gösteri müthiþti. Alkýþ tan yer 

gök inliyor, Peng’in ayaklarýnýn dibine bozuk para

lar yaðmur gibi yaðýyordu. Adam da en az Peng kadar 

heyecanlýydý. Paralarý bir yas týk kýlýfýna doldururken 

gevrek gevrek gülü yor du.

Peng’in neþesi kaçmýþtý.

“Gösteriyi ben yaptým, o cebini doldurdu,” di ye 

düþündü. “Se lo’ nun kastettiði bakýþlar baþ  ka türlüy

dü sanýrým. Ben yanlýþ anladým.”

Dýþarıda yaþam renkli olmasýna renkliydi,  ama 
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dik leriyle çözmesi olasý deðildi. O çok sevdiði, çekici 

meydan birden sevimsiz gö ründü gözüne.

O sýrada hayal kýrýklýðýný tam yaþayama mýþ ken, 

kalabalýktan bir kadýnýn ciyak ciyak ba ðý rý þýy la irkildi. 

Kadýnýn söylediklerinden hiç   bir þey anlaþýlmýyordu. 

Ama kendisiyle ilgili ol du ðu nu sezinlemiþti. Nite

kim kadýn az sonra Peng’i ku cakladýðý gibi bir taksiye 

atmýþ, Hay van  larý Koruma Cemiyeti’ne götürmüþtü.
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Peng, þimdi upuzun bir masanýn ortasýnda ayakta 

duruyordu. Masanýn çevresinde grima vi saçlý, birbi

rine çok benzeyen yaþlý kadýnlar otur muþtu.

Kadýnlar, Peng’in gözünün içine baka baka uzun 

uzadýya tartýþtýlar. Sonunda oybirliðiyle onu hayvanat 

bahçesine göndermeye karar ver dil er.

Peng, hayvanat bahçesine geldiðine çok se

vin miþti. O güne kadar hiç hayvanat bahçesi gör  

memiþti. Birçok hayvanla birlikte olmak çok güzel 

þey olmalýydý. Sirkten kaçtýðýna bir kez daha sevindi.

Ýçeri girince yalnýz olmayacaðýný anladý. Bir baþka 

penguen daha vardý. Üstelik kaný hemen  kaynamýþtý 

ona. Hem de öyle kaynamýþtý ki sýrrýný beþ dakika bile 

saklayamamýþtý. Kanatl a rý nýn arasýna gizlediði bir çift 

eldiveni çýkarmýþ, “Günün birinde bir flütüm olursa 

bu eldi venlerle çalmayý deneyeceðim,” demiþti.

Eldi ven leri, Hayvanlarý Koruma Ce mi ye ti’ ne 

gider ken çalmýþtý. Arabaya binerken ka dý nýn çanta

sý nýn üstünde duran eldivenleri ga ga sýy la tutmuþ, 

kanatlarýnýn arasýna gizlemiþti.

Sung, Peng’i çok sevdi. Hayran hayran an lat 

týklarýný dinledi. Sirkteki yaþantýsýný, mey da   ný, flüt 

merakýný, kötü kalpli þarapçýyý, Hay vanlarý Koruma 

Cemiyeti’ni...

“Ben de bir gün buradan kaçacaðým,” dedi Sung.

“Neden?” diye sordu Peng. “Sýkýldýn mý?”

“Evet. Caným yürümek istiyor.”








