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Çocukların severek okuduğu usta yazar Erdoğan 
Kâhyaoğlu’ndan sıcacık bir öykü... Bıcır’ın Günlüğü,

kendisine ve içinde yaşadığı or tama, kafesinin içinden 
karmaşık duygularla bakan bir muhabbet kuşunun öyküsünü 

anlatıyor. Duygu yüklü, sıcak ve hüzünlü... Evlerimizde 
sevgiyle konuk ettiğimiz küçük dostlarımızdan biri Bıcır. Yazar 

bu fantastik öyküde, sevgi dolu küçük bir kız ile, şaşır tıcı 
gözlem ve sorgulamalarıyla alışılmadık bir kimlik sergileyen
Bıcır’ın dünyalarını olanca çıplaklığı ile önümüze koyuyor.

Küçük kuşları hafife almayın
Çünkü bazen çok zeki olabiliyorlar...

ISBN 978-975-07-0679-0
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Erdoğan Kâhyaoğlu

İlk öykümü 9 yaşımda, bir kulağımın 
neredeyse hiç işitmez hale geldiği 
bir rahatsızlık sonrasında yazmıştım. 
Kendimle dalga geçen komik bir 
öyküydü. İlk masallarım da, ilk 
çocuğuma anlatacak bilinen bir masal 
kalmayınca öyle ayaküstü uydurduğum 
masallardı. Sayıları arttı. Bir kısmını 
kasete kaydetmişiz. Yıllar sonra önüme 
çıktılar ve Kral Olmak İsteyen Dinozor 
adıyla kitap olarak basıldılar. İlk uzun 
öykümü de yine evden uzak olduğum 
bir dönemde, annesi ona okusun diye, 
küçük oğlum için yazmış ve bölüm 
bölüm göndermiştim. Yıllar sonra 
üzerinde çalıştım ve Komutan Anti 
adıyla yayınlandı. Bu arada ikisi kızıma, 
birkaç öykü daha yazdım. Bıcır’ın 
Günlüğü ve Yerle Gök Arasında kitap 
olarak basıldılar.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

KOMUTAN ANTİ/
BAŞKA KARINCALAR DİYARI

SUŞA İLE KİKİ/
YERLE GÖK ARASINDA

KRAL OLMAK İSTEYEN DİNOZOR





Kafesteki güzel kuşlara...
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Ku þum ne re de ba ba?

O ar týk ara mýz da ola ma ya cak tat lým...

Na sýl ya ni ! Kaç tý mý yok sa?

Ha yýr ca ným... Birkaç gün ön ce ses siz li ðin den 

kuþ  ku la nýp ya ný na git tim... Ka fe sin de, yer  de ha re ket

siz ya tý yor du. 

............ 

Ar týk yaþ lan mýþ tý bi li yor sun. Ken di ya þam sü re si

ni ta mam la mýþ de mek ki...

Ne den söy le me din ba na ? 

Böy le þey le ri te le fon da söy le me yi sev mi yo rum. 

Se ni al ma ya gel di ðim de söy le me ye ka rar ver miþ tim.

................  

Onu ne yap týn?

Bi zim blo kun önün de ki kü çük bah çe de, du var ke

na rýn da bir yer ha zýr la dým ona. Þim di kar la kap lý, gö

re mez sin. 
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Top ra ðýn içi ne mi koy dun?

Evet. Öy le si da ha gü ven li. Baþucu na da, bi zim o 

üze rin de ku ru çi çek ve yap rak örü lü, sa man sap lý sü

sü mü zü dik tim...

................  

Að la ma ca ným.... Onu ben de çok öz le ye ce ðim. 

Hem o þim di ar týk dý þa rý da ol du ðu için da ha mut lu

dur bel ki. Kimbi lir...
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Ken di mi ap tal gi bi his se di yor dum. Þaþ kýn ve ap

tal gi bi. Ko þa rak yu ka rý ya, ba ba mýn ça lýþ ma oda sý na 

çýk tým. Býcýr’ ýn ka fe si ora day dý, ama Bý cýr yok tu. Fýs

týk’ tan kork tu ðu için ba bam onu bu ra ya, ya ný na al

mýþ tý. Ayak la rým ku rul muþ gi bi be ni ka fe sin ya ný na 

sü  rük le di.  Hiç bir þey dü þü ne mi yor dum. Boþ ka fes, 

da   ha ön ce hiç gör me di ðim ya ban cý bir eþ ya gi bi öy le

ce ora da du ru yor du. Son ra ger çek, bir ok gi bi bey ni

me sap lan dý. O, Býcýr’ ýn eviy di ama ar týk Bý cýr yok tu. 

Oda nýn için de du ra ma dým. Te ra sa çýk tým. 

Her yer bem be yaz dý. Bi zim si te miz de her za man, 

her yer den da ha çok kar olur du. Hem çok olur, hem 

de her yer den son ra erir di. Aþa ðý ya bak tým. Kü çük 

bah çe miz kar la kap lýy dý. Ve sü sü mü zü gör düm. Bah

çe nin bir kö þe sin de du ru yor du...

Ha va so ðuk tu. Üþü düm. Bir den ba ba mýn ya ným

da ol du ðu nu fark et tim. Eli ni usul ca om zu ma koy du. 
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Ba þý mý ona yas la dým ve yi ne að la dým. O hiç bir þey 

söy  le me di. Sa de ce sa çý mý ok þu yor du. 

Ne den son ra içe ri ye gir dik. Ve ben, öy le yap ma yý 

dü þün mü þüm gi bi doð ru Býcýr’ ýn ka fe si nin ya ný na git

tim. Al dým ve aþa ðý ya, oda ma in dim. Ka fe si nin ar týk 

hep odam da, be nim ya ným da ol ma sý na ka rar ver miþ

tim.

Ba bam, yem ka bý ný ve su ka bý ný bo þalt mýþ tý. Ka

fes gi bi on lar da boþ tu ar týk. Oy na sýn di ye ka fe si ne 

koy du ðum kü çük sil gi ku tum da ora day dý. Al dým. Ne

den al dým, bil mi yo rum. Eli me al dým ve aç tým. Þaþ kýn

lýk tan do nakal mýþ tým. Ku tu nun içi bir sü rü kü çük 

kâ  ðýt par ça sýy la do luy du! Ku tu yu koy du ðum da için de 

hiç bir þey ol ma dý ðý ný çok iyi bi li yor dum. Bir ta ne si ni 

eli me al dým. Üze rin de ne ol du ðu nu an la ya ma dý ðým, 

ga rip iþa ret ler var dý. Sýk ya zýl mýþ sa týr lar gi biy di san

ki. Ama ha yýr, bu bir ya zý ola maz dý! He ye can la çek

me cem den bü yü te ci mi çý kart tým...

Evet! Ýna nýl maz bir þey di, ama bu bir gün lük tü! 

Býcýr’ ýn Gün lü ðü. 

Ka pý mý ki lit le dim ve kâ ðýt la rýn ba þý na koþ tum. 

Üzer le rin de ta rih ler var dý! Evet, ta rih ler! Sý ra ya sok

tum. En es ki ta rih  17 Ara lýk 1999’ du. Ka fa mý top la

ma ya ça lýþ tým. Evet! Es ki, bah çe li  evi miz de otu ru yor

duk o za man. O kâ ðý dý bü yü te ci min al tý na yer leþ tir

dim ve oku ma ya baþ la dým. 

Son ra öte ki ni. Son ra öte ki ni... 
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17 Ara lýk 1999

Bu gün ilk kez yaz ma ya baþ lý yo rum. Olan biten

leri, ak lý ma ge len le ri, dü þün ce le ri mi, her þe  yi ya ni. 

Her þe yi ya za ca ðým. Bu be ni he ye can lan dý rý yor. Hem 

böy le ce da ha az sý ký lý rým. 

Na sýl baþ la ma lý yým?.. Üþü yo rum. Þim di üþü  yo

rum. Böy le baþ la ma lý yým. Çün kü þim di du rum bu! 

Evet, bu ra da üþü yo rum. Oy sa cam ke na rýn da ki ye

   rim gü zel di. Du va ra da ya lý ka lo ri fe rin sý cak lý ðý iyi ge   li

yor du ba na. Üs te lik ora sý ay dýn lýk tý. Bah çe yi gö   re bi li

yor dum. Kes ta ne aða cý nýn dal la rýn da din le nen kuþ la rý 

da. Þim di on la rý gö re mi yo rum. O ka dar iyi de du ya mý

yo rum. Ne den ka fe si kal dý rýp bu ra ya koy du lar?

Her ta raf be yaz. Can sýz, ha re ket siz, renk siz, pa rýl

tý sýz bir gö ðün al týn da yým san ki. Ma vi yok. Þe kil den 
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þeki le gi re gi re do la nan be yaz, gri, si yah bu lut lar yok. 

Günba tý mý nýn ký zý lý yok. Rüz gâr yok. Gü neþ yok. Ay 

yok. Yýl dýz lar yok. Yük sek ler de uçan kuþ lar yok. Hiçbir 

þey yok! Bir tek ken dim. Bir tek ken di mi gö re bi li yo

rum. Önüm de sal la nan kü çük, in ce, so ðuk yu var lak 

bir nes ne nin içi ne hap sol muþ olan ken di mi. Ben ken

di me ba ký yo rum, ken dim de ba na... 

20 Ara lýk 1999 

Dört ayak lý, uzun kuy ruk lu, tüy lü ca na var! Eve 

gel  di ðin de ayak ta zor du ra bi li yor du. Kü çü cük tü. Ne 

ka dar da ça buk bü yü dü! Gör me ye baþ la dý ðýn da ilk be

ni gör müþ tü. Duy ma ya baþ la dý ðýn da ilk be ni duy muþ

tu. Yü rü yüp sýç ra ma ya baþ la dý ðýn da da ilk be nim üze

ri me sýç ra mýþ tý! Ye ri mi ne den de ðiþ tir dik le ri ni þim di 

an lý yo rum, ama ben bu ra ya on dan ön ce gel miþ tim! O 

yok ken, ben var dým! O yok ken is te di ðim za man bu ra

dan þu ra ya da ol sa uça bi li yor dum. Ya þim di? Þim di 

ula þa bil di ði her yer onun. Ba na ka lan ise sa de ce onun 

ula þa ma dý ðý ku ru, ýþýk sýz, ses siz bir yer de, bir tü nek, 

bir kap su ve iki kap ku ru yem! O ka dar...

Ne re dey se bir eþ ya ya dö nüþ tüm ar týk. Eþ ya la rýn 

na sýl to zu alý ný yor sa, be nim de ara sý ra ka fe sim te

miz le ni yor ve yem ka bým dol du ru lu yor! O ka dar!  
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