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Sunuş

Mer ha ba,

Güzel yur du mu zun han gi yöre si ne git se niz, çok 

ama çok es ki za man lar dan, ta rih önce si çað lar dan 

gü  nümüze uza nan öyküle rin an latýldýðý iz ler, ören

ler, kalýntýlar bu lur su nuz. Ke mik ten, taþ tan yapýl

mýþ araçge reç, du var re sim le ri, yazýtlar, me zar lar, 

anýt   lar, kent kalýntýlarý... Bütün bir in sanlýk ta ri hi 

giz       li dir Ana do lumu zun baðrýnda. Bu ki ta býn geçtiði 

Ça   tal höyük bun lar dan bi ri. Kon ya ili mi zin güney do

ðu  sun daki Çumra Ovasý’nda, günümüzden on bin yýl 

ön ce ya þamýþ in san larýn kur du ðu bir kent. Bu  gün kü 

bil  gi le ri mi ze göre, in san larýn yeryüzünde kur       duk larý 

ilk kent bu rasý...
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Bu öyküle ri, Ça talhöyüklü Nin

gur, Nin lil ve Sun gur’  un (bun larýn kim ol duk larýný 

öyküle ri oku yun ca an  la ya caksýnýz) on bin yýl önce ki 

Ana do lu’da ya þa dýk   larý serüven ler ola rak ta sar ladým.

Bu öyküler de oku ya caðýnýz pek çok þe yi ben uy 

dur dum. Öykü ya zar larýnýn böyle uy dur ma yet ki le ri 

var. Örne ðin, te ker le ði ki min, nasýl icat et ti ði ni bil mi 

yo     ruz, ama oku ya caðýnýz öyküler de ki ki þi ler den bi ri, 

bu büyük bu lu þu ger çek leþ ti re cek.

Za man için de çok uzun bir yol cu lu ða hazýr mý  sý

nýz? Önce ke mer le ri mi zi bað la yalým, son ra gözle ri mi

zi yu malým. Yum du nuz mu? Öyley se yo la çýký yo  ruz... 

Az son ra gözle ri mi zi açtýðýmýzda, ken di mi zi ço o o ok 

çok es ki çað lar da bu la caðýz. Ho oo op, gi di yo ruz.

Aaaa, gi de me dik. Ni ye? Çünkü Dam la’yla Yað  

mur (bun lar be nim kýz la rým) gözle ri ni yum ma mýþ   lar, 

kir pik le ri nin ara sýn  dan me    rak la ne ola cak di ye ba 



kýyor lar. Si zi gi di hýn  zýr    lar. Yu mun gözle ri ni zi ça  buk.

Ýþte þim di ol du... Göz le   ri niz ka palý, ama gö rü  yor   

sunuz.

Eve eet. Mil yar lar ca yýl ön ce ki bir za  man dayýz 

þim  di. Uzay boþluðunda, yü zer gibi, hýzla dolaþý yo

ruz. Samanyolu’nun tam or ta sýn dayýz. Iþýl ýþýl yýl dýz

larla sarýlý çevremiz. Ýna nýl maz gü zellikte bir görüntü 

bu...
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Merhaba Güneş 
Merhaba Dünya
Merhaba Canlılar

Mil yar lar ca yýl önce, uzayýn þim di bi zim bu  lun

du ðu muz bölümünde, tek baþýna dönüp du ran ko ca

man, ama çok ko ca man bir ateþ to pu varmýþ. Biz þim

di ona güneþ di yo ruz. Ko ca güneþ, uzay boþ lu ðun da, 

öte  ki yýldýzlar dan çok uzak ta tek ba   þýna dönüp du ru

yor   muþ. Issýz bir yer de tek ba    þýnýza dönüp dur sanýz, 

ca   nýnýz sýkýlmaz mý? Sý  kýlýr el bet te. Günler den bir 

gün, güne þin de caný sý  kýl mýþ.

“Öffff!” de miþ güneþ, “Keþ ke yanýmda yörem de 

ar  ka daþlýk ede bi le ce ðim bi ri le ri ol saydý.” 

Güneþ can sýkýntýsýndan öyle üfle miþ, öyle püf  le miþ 

ki, do kuz ta ne mi nik top pýt di ye kop muþ göð sünden, 

uza ya fýrlayýver miþ. Uza ya ilk fýr la dýk la rýn da, on lar da 

bi  rer ateþ to puy muþ. Gü  ne þin çe kim gü cünden kur tu

lup da öte ki yýl dýzla ra doð ru kaçýp gi de me dik le ri için 
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bu do kuz mi

nik top, güne

þin çev re sin

de dönme ye 

baþ    lamýþlar.

Þ i m  d i 

gö zünüzün 

önüne ge

ti rin ba ka

lým. Or  ta da ko ca

man bir top, ken di çev re sin de fýr fýr 

dö  nüyor. Çev     re sin de do kuz top da ha. On lar da hem 

ken di çev     re le rin de, hem de güne þin çev re sin  de dö 

nüyor lar. Dön ba bam dön. Þim di biz böy le fýr fýr dön

sek ba   þýmýz döner, ama bun lar gök ci sim le ri ol du ðu 

için, dön  mek ten pek öyle bi zim gi bi et  ki len me miþ ler.

Bun lar, ara larýnda dünya mý zýn da bu lun du ðu do

kuz ge ze gen miþ.

Güneþ, çok ama çok büyükmüþ. Ge ze gen ler se 

onun yanýnda ufacýk kalýyor larmýþ, ama ol sun, gü  neþ 

yal   nýzlýktan kur tul muþ ya. Önem li olan da buy muþ 

sa   nýrým. Uzak tan bakýldýðýnda, güneþle uydularý, yaz 

ge  celeri, açýk havada, yanan lamba larla çevrelerinde 

uçuþan pervanelere benziyor lar mýþ.

Böyle ce çok uzun bir süre, uzay boþ lu ðun da hep 

bir lik te dönüp dur muþ lar. Güneþ çok çok ko  ca man 

ol du ðu için, hâlâ bir ateþ to puy muþ, ama ge ze gen ler 
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güne þe oran la çok küçük ol duk larýn dan, za man la so

ðu ma ya baþ lamýþlar. Bi li yor su nuz, güne þi miz hâlâ bir 

ateþ to pu. Çok çok sýcak. O ka dar uzak tan dünyamýzý 

bi le ýsýta bi li yor. Ama ge ze gen ler öyle de ðil. Yi ne de, 

ge ze gen le rin so ðu masý, mil yar lar ca yýl sürmüþ. Þim

di biz öte ki ge  ze gen le ri býra kalým da güne þin çev re

sin    de ki top çuk lar dan, ya ni ge ze gen ler den bi ri si olan 

dünya  mýza ge le lim...

Dünyamýz so ðu duk ça, üze rin de ko ca man bir 

ka  ra par çasýyla, onu çev re le yen ko ca man bir de  niz 

oluþ    muþ. Pan ge di ye ad landýrýlan o büyük ka  ra par

ça  sýndan, bugün üstünde ya þadýðýmýz kýta lar ortaya 

çýk  mýþ.

Baþ langýçta hiç bir canlý yok muþ dünyamýzýn üs

tünde. Gökte ki bu lut lar, de niz ler de ki balýklar, ka

ra lar da ki yem ye þil bit ki örtüsü, hiç bir þey yok muþ. 

Dün yamýz çok sýkýcý bir yer miþ an la ya ca ðý nýz. Fýr

týnalý de niz ler den, kup ku ru top rak lar dan olu þan ko   

ca  man, an lamsýz bir top. Düþünse ni ze: Ne bir ar ka  daþ 

var oy na ya cak, ne pýr pýr edip uçan kuþ lar, ke le  bek ler, 

ne de bin  bir renk li çi  çek ler var... Kim is ter böyle bir 

dünya da ya þa mayý?

Ama dünyamýzda ki ko þul lar, ya vaþ ya vaþ de  ðiþ

miþ, canlýlarýn ya þa ya bi le ce ði bir du ru ma gel miþ. Ve 

bir gün, dünyamýzý sa ran o ko ca de ni zin bir ye rin de, 

kim  ya sal bir et ki le þim so nu cu, tek hücre li, mi ni cik 

bir canlý oluþ muþ.
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Aman efen dim, ne büyük mut lu luk! Kos ko ca man 

dün yanýn, kos ko ca man de ni zin de, gözle bi le görüle

me yen mi ni cik bir canlýcýk... Ne iþe ya rar ki bu?

Yo oo, öyle de me yin. O mi ni cik canlýyý küçüm

se  me yin. Ken di ken di ne ço ðalmýþ o mi nik canlý. Ya

þa   dýðý su lar da ki ko þul la ra göre de ðiþ miþ, bü yü müþ. 

Ev  rim ge çir miþ. Ki mi yer de bit ki le re dönüþ müþ, ki mi 

yer    de balýkla ra. Ýçle rin den bazýlarý ka  ra par çasýna çý

kýp ora da ya þa ma ya baþ lamýþ.

Bi li yor mu su nuz, de ði þip ge liþ me so nu cu, o bi

zim mi nik canlýdan yeryüzünün gel miþ geç miþ en 

bü     yük canlýlarý di no zor lar bi le türe miþ. Ama bu nun 

için mil yon lar ca yýlýn geç me si ge rek miþ.

Ýster se niz ge lin, þim di di no zor larýn dünya sýnda 

kü     çük bir ge zin ti ya palým.



Dinozorların Sabahı

Güne þin do ðu þu, her za man, dünyanýn her ye     rin

de güzel dir. Han gi çað da olur sak olalým, mil  yon lar ca 

yýl önce, di no zor larýn ya þadýðý çað lar da bi le...

Do ðu da bir kýzýllýk be li rir önce. Bu, dün ya

mýza ha yat ve ren sev gi li güne þi mi zin do ðu þu nun 

ilk ha ber  ci si dir. Son ra bir kývýlcým be li ri ve rir ufuk  ta. 

“Hazýr olun ge li yo rum,” di ye uyarýr san ki 

dünyamýzý güneþ. 
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Son ra bu kývýlcým büyür, ya vaþ ya  vaþ yüksel me ye 

baþ     lar, ufuk ta ko ca man kýrmýzý bir tep si nin ucu görü

nür önce. Tep si yükse lir. Yük   sel dik çe par lar ýþýðý. Or

ta  lýk aydýnlan ma ya baþ  lar. Ve güneþ do ðar.

Bun dan mil yon lar ca yýl önce, di no zor larýn sa  bahý 

da böyle baþlýyor du iþ te. 

Evet, þim di tam ora dayýz. Di no zor larýn ya þa dý ðý 

çað da, bir or manýn or ta ye rin de. Do ðan gü  neþ le bir

lik te biz de uyanýyo ruz. Günümüzden yak    laþýk iki yüz 

otuz mil   yon yýl önce sin de yiz. İki yüz otuz milyon yýl, 

çok, ama çok uzun bir zaman...

Güne þin do ðu þu týpký bugün bi zim gördü ðü müz 

gi bi, ama or tasýnda bu lun du ðu muz or man, bil di ði miz 

or   man lar dan çok de ði þik. Öyle çam aðaç larý, çýnar lar, 

kes ta ne ler, kayýnlar, gürgen ler yok. An ne an ne mi zin, 

sa lon da ki saksýda ye tiþ tir di     ði eð rel ti ot larýna ben zer 

bit    ki ler var bu or man da. Ama hep si de ko ca man bi rer 

aðaç. Taný ma dý ðýmýz bir yýðýn baþ ka aðaç, bir yýðýn 

baþ      ka bit ki sar mýþ her yaný. Hep si de çok güzel. Gü

neþ yük se lip or talýðý aydýnlattýkça da ha iyi gö rü yo ruz 

on      larý. Bi zim ya þadýðýmýz çað da bun lar dan ol madýðý 

için de ha fif bir üzüntü kaplýyor içi mi zi. O kadar gü

zeller ki.

Or talýðýn aydýnlan masýyla hiç tanýmadýðýmýz ses

ler gel me ye baþlýyor or manýn dört bir yanýndan: Va

aaa aa! Yi ii ii ii! Ðððe ee ee ee! Vik vik! Uuu uðððð! Gro

aa aa! Amanýýýn! Bun larý du yun ca tüy le ri miz di   ken 
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di ken olu yor. Bi zim bil di ði miz, alýþ kýn ol  du ðu muz 

hav hav’lar, mi yav’lar, üürü üüüü’ler, meeeeee

ee ee’ler yok bu ses le rin ara sýnda. Or  man, bi ze kor

kunç ge len bu ses ler le çýn çýn çýn lýyor. Bugün bi zim 

kent    le ri mi zi sa ran tra fik gürültüsünden bi le be ter bir 

gü rültü bu. 

Bir den dep rem olu yor muþ çasýna bir sarsýntý du

yu yo ruz. Güm! Güm! Güm! Aðaç larýn arasýndan on iki 

met re yüksek li ðin de, yirmi iki met re uzun lu ðun da ve 

altmış ton aðýrlýðýnda bir Bran ki yo sa rus ge li yor. Adýný 

söyle mek bile ne ka dar zor. Di no zor larýn en büyüðü 

bu. Bir ev ka dar, bel ki de da ha büyük ko  ca man bir 

hay van. Bo yu yirmi iki met re de dim ya, is ter se niz bir 

par ka gi din, bir baþ  langýç nok tasý be lir le yin, nor
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mal yü rü yüþ adýmlarýyla kırk adým öte ye gi din. Ýþte 

bo yu tam o ka   dar. Aman ka çalým bu ra dan, þu ka yanýn 

ar kasýna sak   la nalým.

Bran ki yo sa rus az öte miz de bu lu nan bir aða cýn 

kör pe fi liz le ri ni ye me ye ko yul du ðu sýra da, üs tümüzde 

bir gölge be li ri yor. O da ne? Ya ra sa ya ben  zer bir kuþ 

ge çi yor üstümüzden. Ama bu nun ka nat larýnýn uzun 

lu  ðu tam se kiz met re. Kaç adým eder se kiz met re? on 

altı adým. Sayýn ba kalým on altı adý mý da ne ka dar 

bü yük ol   du ðu nu görün. Ne re dey se küçük bir uçak 

bü yük lü ðün de...

Or talýðýn aydýnlan masýyla bir lik te, bugün an  cak 

fo  sil le rin den tanýdýðýmýz bir yýðýn canlý ge lip ge çi yor 

önümüzden. Ama biz þim di on larýn öy kü le riy le pek 

il gi li de ði liz. Bel ki bir baþ ka ki tap ta tek tek on lar dan 

söz ede riz. 

Doð ru su nu is ter se niz, ara da ki mil yon  lar ca yý 

lý at layýp, in san larýn il kel ya þa ma bi çim  le ri ni aþýp, 

bugünküne ben zer bir ya þamýn te mel le ri nin atýl dýðý 

Ça  tal  höyük’e, Nin gur’la Nin lil’in za ma ný na geç mek 

için sabýrsýzlanýyorum ben. Ha  di yu mun gözle ri ni zi. 

Ho  ooo op, Ýþte Ça tal hö  yük’ te yiz.



Günaydın Ningur
Günaydın Ninlil

Sa bahýn ilk ýþýklarý or talýðý ya vaþ ça aydýnlatý

yor. Bir ho roz ötüyor. Bu ses ten anlýyo ruz ki, Ça 

talhöyüklüler bazý hay van larý ev cil leþ tir me yi öð  ren

miþ  ler. Yanda ki bir te pe den baktýðýmýzda, ko  ca man 

bir ev görüyo ruz. Evin çe þit li köþe le rin den çýkan du   

man lar, gökyüzüne yükse li yor. Kim se yi ra  hatsýz et  mek 

is te me di ði miz için, ya vaþ ça so ku lu yo ruz bu ko  ca man 

eve. Yak laþtýkça bu nun tek bir ev de ðil, bir   bi ri ne bi ti

þik ev ler den olu þan 

bir bü tün ol du

ðu nu gö  rüyo ruz. 

Bir köpek tem

bel tem   bel baþýný 

kaldýrýp ba kýyor. 

El bet te gö re mi

yor bi zi.
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Ýçi mi zi ýþýl ýþýl bir mut lu luk kaplýyor bir den. Eve

eee et! Ýnsan larýn yeryüzünde kur duk larý ilk kent 

bu  rasý. Da ha önce ma ða ra lar da, çadýrlar da, der me 

çat  ma barýnak lar da ya þa yan in sa noð lu, ilk kez Ça

talhöyük’te bir kent kur muþ.

Ya vaþ ça süzülüyo ruz içe ri. Ev le rin de ki eþ ya la  

rý, kýlýklarý fa lan de ði þik de ol sa, bi zim gi bi in  san lar 

bun lar. Mýþýl mýþýl uyu yor lar. Ah, o da ne? Oda lar dan 

bi rin de iki ço cuk uyu yor.

Sağda ya tan Nin gur. On iki yaþýnda. Cin gi bi bir 

oð   lan. Solda ya tan da Nin lil. Nin gur’un on ya  þýn da ki 

kýz kar    de þi. Bu iki kar deþ var ya, inanýlmaz de re ce 

akýllý iki  si de. Serüven le ri ni oku duk ça iki si ni de çok 

se ve cek  si niz.

Nin gur’la Nin lil’in bir de ar ka daþ larý var: Sun

gur. O da Nin gur gi bi on iki yaþýnda. Onu da ha son ra 

tanýya cak  sýnýz.

Tam Nin gur’a yak laþtýðýmýz sýra da, bir ho roz ötü

yor. Gözle ri ni açýyor Nin gur. Uy ku lu uy ku lu ba      kýnýyor. 

Or talýðýn aðarmýþ ol du ðu

nu görünce he     men fýrlýyor 

ya tak tan. Bugün Sun gur’la 

önem li bir iþ le ri var.

Nin lil’e bakýyo ruz. 

Uyu    yor gi bi yapýyor ama 

uyan mýþ o da. Gözle ri ni 

ara lamýþ Nin gur’u iz li yor.
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Çar ça buk gi yi ni yor Nin gur. Deriden dikilmiþ ön

lük gi bi bir þe yi ge çi ri yor sýrtýna. Bir de ayak la  rýna 

giy  di ði yi ne hay van derisinden yapýlma ça  rýklarý var. 

Ýçin de, ak þam dan hazýrladý ðý ge reç le ri nin bu lun du ðu 

de   ri tor bayý be li ne bað lý yor. Kö þe de du ran, uzun ca bir 

dal dan yapýlmýþ, siv ri ucu ateþ te sert leþ ti ril miþ mýz

ra ðýný da kapýnca, ha zýr Nin gur; ses siz ce süzülüyor 

dý þarýya. Av lu da, da ha önce hazýrlamýþ ol du ðu in ce 

in ce ke sil miþ derilerden örülme ipi alýyor, ses siz ce 

bu  luþ ma ye  ri ne doð ru ko þu yor.

Nin lil, aða be yi nin çýktýðýný görür görmez fýr lýyor 

yattýðý yer den. Hýzla gi yi nip o da koþuyor dý     þa rýya. 

Ses siz ce aða be yi ni iz le me ye ko yu lu yor.

Köyün dýþýna, az öte de ki or ma na doð ru gi den 

pa    ti kanýn baþ ladýðý yer de bek li yor Sun gur. O da mýz

ra   ðýný almýþ yanýna. Be lin de ki tor banýn için de de, çok 

sert taþ lar dan yapýlma ke si ci alet le ri var.

Güne þin ilk kýzýllýðý be li ri yor yan da ki te pe nin üs

tün de. Az son ra güneþ do ða cak. Köyde her kes uyu

yor. Ýki ar ka daþ bir ara ya ge lin ce, ilk iþ ola rak Nin

gur’un ge  tir di ði uzun ipi iki ye böle rek her par  çanýn 

iki ucu na yum ruk büyüklüðünde bi rer taþ baðlýyor lar. 

Ýlkel bir sa   pan bu, Nin gur’un bu  lu þu.

“Ýþe ya ra ya caðýndan emin mi sin?” di ye so ru yor 

Sun gur.

“Kaç kez de ne dim. Me  rak et me iþe ya ra ya cak,” 

di  ye yanýtlýyor onu Nin gur.
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