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çocuğuma anlatacak bilinen bir masal 
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kasete kaydetmişiz. Yıllar sonra önüme 
çıktılar ve Kral Olmak İsteyen Dinozor 
adıyla kitap olarak basıldılar. İlk uzun 
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bölüm göndermiştim. Yıllar sonra 
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öykü daha yazdım. Bıcırın Günlüğü ve 
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Kraliçe Ana

“Ba na Ko mu tan Anti’ yi bulun!”  

Nö bet çi Akra’ nýn an ten le ri ani bir ref leks le ha va

ya di kil di. Ke mir me ye ça lýþ tý ðý bö cek göv de si ni ye re 

bý rak tý ve oda sýn dan dý þa rý fýr la dý. 

Oda sý, bir kaç yüz ka rýn ca bo yu uzun lu ðun da ve 

her ta ra fý sa yý la ma ya cak ka dar çok de lik le do lu, kör 

bir ko ri do run tam or ta sýn da yer alý yor du. De lik ler den 

her bi ri nin içi, yi ne on lar ca dar ve ka rý þýk ko ri dor la 

örü  lüy dü. Bu ko ri dor lar dan sa de ce bir kaç ta ne si Kra

li çe Ana’ nýn oda sý na açý lý yor, di ðer le ri nin içi ne gi ren

lerse hiç bir za man, hiç bir ye re ula þa mý yor du. Bir de, 

sýr rý ný sa de ce nö bet çi ka rýn ca la rýn bil di ði üç adet giz

li ve çok önem li de lik var dý. Bun la rýn ucu yer yü zü ne 

açý lý yor  ve bir teh li ke anýn da Kra li çe Ana’ nýn ka çý rýl

ma sý için kul la ný lý yor lar dý. 

Ak ra, bu ra ya ayak bas ma dan ön ce ki ya þa mý hak

kýn da hiç bir þey ha týr la mý yor du. San ki da ha ön ce hiç 
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ya þa ma mýþ tý. Ne za man aný la rý nýn izi ni ta kip edip ken

di geç mi þi ne doð ru yol cu lu ða çýk sa, her se fe rin de son 

du ra ðý bu ko ri dor olu yor du. Bil me di ði bir süre ön ce, o 

ve beþ kü çük ar ka da þý as ker ka rýn ca lar ta ra fýn dan bu 

ko ri do ra ge ti ril miþ  ve bir hay li yaþ lý ol du ðu an la þý lan 

iriya rý bir baþ ka ka rýn ca ya tes lim edil miþ ler di. Son ra, 

bit mez tü ken mez bir “yol bul mayön seçme”  ve “nö

bet çi dav ra nýþ kurallarý”  eði ti mi baþ la mýþ tý. 

Bü tün bun lar Akra’ ya oyun gi bi gel miþ ti. Çok da 

ba þa rý lý ol muþ tu. Son ra bir den, di ðer ar ka daþ la rý nýn 

bi rer bi rer or ta dan kay bol du ðu nu fark et miþ ti. Ne re

ye git tik le ri ni, on la ra ne ol du ðu nuysa, iriya rý nö bet

çi, “A ra nýz dan sa de ce iki niz kraliçenin özel nö bet çi

si ol ma ya hak ka zan dý nýz. Bun lar dan bi ri de sensin,”  

de di ði za man öð ren miþ ti. 

Nö bet çi ka rýn ca nýn söy le dik le rin den an la þýl dý

ðý na gö re, Ak ra ve di ðer ar ka da þý ar týk ya þam la rý

ný bu ko ri dor da sür dü re cek ler di. Yap ma la rý ge re ken 

tek þey, Kra li çe Ana’ nýn emir le ri ni ka ran lýk ko ri do run 

öte ki ucu na ilet mek, Kra li çe Ana’ yý gör me ye ge len le

ri kar þý la mak ve ge ti ri len yi ye cek le ri ka pý ya ka dar ta

þý mak tý. Ama, bil dik le ri bir þey var dý! Sa de ce özel nö

bet çi le rin bil di ði bir þey! Giz li de lik le rin sýr rý! Ak ra, bu 

sýr rý öð ren di ðin de bir den çok önem li bir ka rýn ca ol

du ðu nu his set miþ ve bun dan gu rur duy muþ tu. 

“Di ðer özel nö bet çiyle bir lik te mi olacaðýz?”  di ye 

se vi ne rek sor muþ tu. 
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Ýriya rý nö bet çi, “Ha yýr! Bir bi ri ni zi hiç gör me ye 

cek   si niz. Bi ri niz nö be ti bý ra kýp çý kar ken, di ðe ri  niz 

baþ  ka bir yol dan bu ra ya gel miþ ola cak. Hiç kar þý laþ

ma   yacaksýnýz,”  de yin ce ha yal ký rýk lý ðý na uð ra mýþ tý. 

Yal   nýz lýk hiç ona gö re de ðil di. Ama son ra, ko ri do run 

öbür ucun da ki nö bet çi le ri gö re bi le ce ði ni öð re nin ce 

üzün  tü sü bi raz ha fif le miþ ti. 

Ak ra hýz la ko ri do run öte ki ucu na yö nel di. Ar ka

daþ la rý nýn üçü de, her za man ki gi bi ora day dý. 

“Hey Ak ra! Ye mek vak ti ni mi þaþýrdýn?”  de di bi ri. 

“Dal ga geç me nin za ma ný deðil,”  de di Ak ra ar ka

da þý na an te niy le vu ra rak. “K ra li çe miz Ko mu tan Anti’

yi çaðýrýyor.”  
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“K ra li çe, Ko mu tan Anti’ yi her za man ça ðýr maz. 

Önem li bir þey olmalý,”  di ye söy len di bir di ðe ri. Son

ra, üçü de özel ko ri do run önün de ki kü çük boþ lu ða 

bað la nan üç ay rý ko ri do ra da ðý lýp hep bir aðýz dan ay

ný me sa jý tek rar la ma ya baþ la dý lar: 

“K ra li çe, Ko mu tan Anti’ yi is ti yor... Kra li çe, Ko mu

tan Anti’ yi istiyor...”  

Ak ra hu zur suz bir þe kil de bek le me ye baþ la dý. Ko

mu tan An ti za man za man ge lip kraliçe ye bil gi ve rir di, 

ama kraliçenin Ko mu tan Anti’yi özel ola rak ça ðýr dý

ðý ný da ha ön ce hiç gör me miþ ti. Önem li bir þey ler ola

ca ðý ný his se di yor du. Bir den ya ný ba þýn da ta ný dýk bir 

ko ku al gý la dý. Dü þün ce le ri da ðýl dý. 

Ya nýn da ki, an ten le ri ni Akra’ nýn an ten le ri ne do la

dý ve bir sýr ve rir gi bi fý sýl týy la ko nuþ tu: 

“Ýki yemek yeme zamaný arasında yaþlýlarýmýz

kraliçe yi zi ya re te ge lip saat ler ce ko nuþ muþ lar  dý. Se

nin an ten le rin de lik tir. Mut la ka bir þey ler duy 

muþsundur!”  

“Saç ma la ma Vira,”  di ye onu ite le di Ak ra. “Ben 

hiç bir za man kraliçenin oda sý ný din le mem. Unut tun 

mu?”  

“E vet! Evet! Biliyorum,”  di ye ba þý ný sal la dý Vi ra. 

“Ça ðý rýl ma dýk ça kraliçe nin oda sý na beþ ka rýn ca bo

yun dan çok yak laþ maz sýn. Ye mek gö tür dü ðün de ka

pý nýn önü ne bý ra kýp ye ri ne çe ki lir sin. Oda gö rev li le

riy le ko nuþ maz sýn. Bir þey sormazsýn.”  
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Ak ra her cüm le de ba þý ný sal lý yor du. “Peki,”  de di 

sý nav ya pan bir öð ret men tav rýy la, “ö zel nö bet çi nin 

en önem li ve en özel gö re vi neydi?”  

“Ko mu tan ya da biz ler den bi ri, eðer bir an ge lip 

bi rin ci þif re yi üç kez, ikin ci þif re yi iki kez, üçün cü þif

re yi bir kez tek rar lar sa, sen de özel gö re vi ni ye ri ne 

getireceksin!”  

“Ya ni ne yapacaðým?”  di ye üs te le di Ak ra. 

“K ra li çe yi kaçýracaksýn!”  

“De lir din mi sen Vi ra! Kra li çe hiç ka çý rý lýr mý?”  

“Ca ným, onu o giz li de lik ler den bi rin den yer yü zü

ne çý kar ýp sak la ya cak sýn iþte!”  

Vira’ nýn se sin de bel li be lir siz bir kýs kanç lýk se zi

li yor du. 

Ak ra, “B ra vo Vira!”  di ye an ten le ri ni onun ki le re 

ya pýþ týr dý. 

“Söy le ba ka lým bi rin ci þif re ne?”  

“KR.1.3.YY.”  
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“Bir da ha söyle!”  

“KR.1.3.YY.”  

“Bir daha!”  

Vi ra onu ite le di. “Se ni kýr mý zý bit ki bi ti se ni. Söy

le ye yim de he men ko mu ta na yetiþ tir!..”  

“Ne ya pa yým? Gö re vim bu!”  di ye omuz silk ti Ak ra. 

“Ko mu tan be ni al sýn, þif re le ri söy le me za ma ný ol

ma dan söy le dim di ye ömür bo yu ko kuþ muþ yi ye cek

le rin nö bet çi li ði ne sür sün, de ðil mi? Gü neþ yü zü gör

me ye yim, de ðil mi? Ora da çü rü yüp gi de yim, de ðil mi? 

Se ni özel mu ha fýz la rýn yüz ka ra sý se ni. Seni...”  

Ak ra, her za man ki gi bi Vira’ yý si nir len dir me yi ba

þar dý ðýn dan çok ke yif len miþ ti. Vi ra onun en iyi dos

tuy du. Her za man ki gi bi Akra’ nýn oyu nu na gel di ði ni 

an la yan Vi ra’ysa, bir eliy le onun an ten le rin den bi ri ni 

çe kiþ ti ri yor, bir yan dan da, “Se ni ku ru bö cek ka lýn tý

sý. Seni...”  di ye söy le ni yor du. 

O an da te laþ lý ko þuþ tur ma lar du yul du. 

“Ko mu tan An ti ge li yor... Ko mu tan An ti geliyor!”  

Ak ra ile Vi ra, he men itiþ me yi bý rak tý lar. Ak ra sü

rat le ko ri do ra yö nel di. Oda sý nýn önün de cid di yet le ve 

dik kat le ye ri ni al dý. An ten le ri ni ko ri do run sert top ra

ðý na yay dý. Çok geç me den, ka ran lýk ko ri dor da bi ri

nin iler le di ði ni al gý la dý. Ayak ses le ri ni ve ko ri do ra ya

yý lan ko ku yu an ten le riy le ya ka la dý, ha fý za sýn da ki bil

gi ler le kar þý laþ týr dý. Evet, hiç kuþ ku su yok tu. Bu, Ko

mu tan An ti’ydi! 
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Önemli Görev

“Ko mu ta ným, kra li çe miz si zi bekliyor!”  di ye say

gýy la onu se lam la dý Ak ra. 

Za man yi tir me den ve hiç ko nuþ ma dan ka ran lýk 

ko ri dor da sü rat le iler le di ler. Ak ra de lik ler den bi rin de 

kay bol du. An ti onu izledi. 

Her se fe rin de ay rý bir de lik ten gi rip, yol bo yun ca 

de fa lar ca yön de ðiþ ti rir ler di. An ti, her se fe rin de an

ten le ri nin kar þý kon maz bir gü düy le bil gi de po la ma

ya baþ la dý ðý ný fark eder di. Ken di li ðin den ha re ke te ge

çerdi antenleri.Onaait değillermiş gibi. Anti, o an

da içi nin ýþý ðý ný sön dü rür, ken di si ni Akra’ nýn dý þýn

da ki her þe ye ka pa týr dý. Bi lin me me si ge re ken ler, bi

lin me yen ola rak kal ma lýy dý. Va rýl ma sý ge re ken ye re 

var dýk la rýn daysa de rin bir uy ku dan uya ný yor muþ gi bi 

be de ni nin bü tün par ça la rý ný sý ray la tek tek al gý la yýp 

tek tek ha re ke te ge çi rir di. Son olarak da an ten le ri ni. 
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Kra li çe nin oda sý nýn önü ne var dýk la rýn da, Ak  ra 

odanıngiriþindesessizcekenaraçekildi.Anti,büyük

le rin den öð ren di ði ve hep yap tý ðý gi bi, be lin de ki ký lý cý 

özenleçýkardıvehiçbirþeysöylemedenAkra’yates

lim et ti. Son ra da gi riþ ko ri do run da göz den kay bol du. 

Ko ri dor, bir kaç ka rýn ca bo yu ile ri de bir den bi  re 

ge niþ bir oda ya açý lý yor du. Bu ra sý Kra li çe Oda sý’y

dý. Ya ni, Anti’ nin bi le bil di ði en es ki za man lar dan bu 

ya na, için de Kra li çe Estar’ ýn ya þa dý ðý oda. Estar’ dan 

ön ce ki kra li çe de, on dan ön ce ki de hep bu ra da ya þa

mýþ lar dý. An la tý cý ka rýn ca la rýn söy le di ði ne gö re, kýr

mý zý ka rýn ca lar bu yu va yý uzun za man ön ce ter k e dil

miþ bir þe kil de bul muþ ve bu ra ya yer leþ miþ ler di. Za

man için de yu va yý ge niþ let miþ, pek çok ye ni ko ri dor 

ve oda ek le miþ ler di. An cak, Kra li çe Oda sý hiç de ðiþ

me den öy le ce kal mýþ tý. 

Oda nýn için de özel ba ký cý la rýn ya þa dý ðý kü çük 

oda cýk la ra açý lan bir kaç de lik gö rü nü yor du. Da ha 

ge niþ ve uzun ca bir ko ri dorsa, oda yý kra li çe le rin yu

murt la mak için kul lan dýk la rý özel bö lü me bað lý yor du. 

Yu mur ta lar, za ma ný ge lin ce iþ çi ka rýn ca lar ta ra fýn dan 

alý nýp yu va nýn de rin lik le rin de ki bü yü me oda la rý na ta

þý nýr dý. Du var lar da yi ye cek le rin sý ra lan ma sý için ya

pýl dý ðý an la þý lan, dü zen li ara lýk lar la di zil miþ oyuk lar 

gö ze çar pý yor du. Ta van yük sek yer, düz gün ve sert ti. 

An ti içe ri gir di ðin de, Kra li çe Es tar dü þün ce li bir 

ta výr la, oda nýn için de bir aþa ðý ya, bir yu ka rý ya yü rü
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yor du. Yor gun gö rü nü yor du. An ti, onun ký sa bir sü

re ön ce döl le ne bi lir di þi ler den ve er kek ler den olu þan 

bir yu murt la ma dö ne mi ge çir miþ ol du ðu nu duy muþ

tu. Böy le dö nem ler de bir kaç kat bü yü yen ve aðýr la þan 

göv de si ni ta þý ma nýn yor gun lu ðu nu henüz üze rin den 

ata ma dý ðý an la þý lý yor du. 

Es tar, oda nýn uzak kö þe sin de dur du ve Anti’ yi 

her za man et ki le yen o sa kin ama ka rar lý ses to nuy

la, “Ko mu tan An ti, si ze önem li bir gö rev vereceðim,”  

de di. 

Se si her za man ki gi bi oda nýn için de ga rip bir þe

kil de yan ký lan dý. 
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“Bi li yor su nuz, ar týk bu lun du ðu muz böl ge de ye te

ri ka dar yi ye cek bu la mý yo ruz. Üs te lik her yað mur dö

ne min de ai le miz yüz ler ce ka yýp ve ri yor. Ay ný fe la ket le 

tek rar kar þý laþ ma mak için, da ha faz la za man kay bet

me den ha re ke te geç me li yiz. Ge le ce ði miz bu na bað

lý. Ya ný ný za bir  kaç as ker alýp ke þif ge zi si ne çýk ma ný

zý isti yo  rum.”  

“Ya rýn sa bah der hal ha re ket ede riz kra li çem!”  

“Ya ný na bir kaç iþ çi ka rýn ca da almalýsýn.”  

“On la rý çok tan seç miþ tim bi le. Emir le ri ni zi 

bekliyordum.”  

“Si ze gü ve ni yo rum. O hal de gi din ve kor kunç 

yað murlar baþ la ma dan, ai le miz için gü ven li bir yer 

bu lun. Si zi he ye can ve me rak la bekleyeceðim.”  

An ti, baþ ka bir þey sor ma dý. Kra li çe Estar’ ý se lam

la yýp sü rat le dar ko ri do ra yö nel di. Ak ra, elin de ký lý

cýy la onu bek li yor du. Ký lý cý ný al dý, be li ne yer leþ tir di. 

Bir kaç sa ni ye için de, uzun ve ka ran lýk baþ ka bir ko ri

dor da göz den kay bol du lar. An ti, ta ný dýk ana ko ri do ra 

ulaþ týk la rýn da hiç du rak sa ma dan çý ký þa yö nel di. 

Yer yü zü nün so ðu ðu, da ra cýk ko ri dor lar dan içe

ri sýz mýþ tý. Ha va nem ko ku yor du. Ka ran lýk tý. Ko ri dor

lar da bir tek Anti’ nin sýk ve dü zen li ara lýk lar la yan ký

la nan ayak ses le ri du yu lu yor du. 

An ti adým la rý ný sýk laþ týr dý ve ucu yer yü zü ne açý

lan dik ko ri do ru hýz la týr man ma ya baþ la dý. As ker ka

rýn ca la rýn bö lü mü ne gel di ðin de, iki nö bet çi nin bir bi
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olmak için mücadele eden siyah karıncalar...
İşte heyecan dolu bu serüvenler unutulmayacak isimlerle 

karşımıza çıkıyor: Komutan Anti, Entu, Lado, Sidra... 
Kahramanlarımızla tanışmaya hazır mısınız?

Hep birlikte karıncaların gizemli diyarına!
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