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SEVİM AK

ESKİLER ALIRIM!
RESİMLEYEN: MUSTAFA DELİOĞLU

Birlikte Okuyalım

Bu kitabı çocuğunuza yüksek sesle okumaya başladığınızda, 
ikiniz de bir serüveni paylaşmanın keyfini yaşayacaksınız. 

Kimi sözleri ilk kez sizin sesinizden işitip birkaç kez dinleyen çocuğunuz 
harflere, sözcüklere ilgi duymaya başlayacak. Belki kendi hayalgücünü 
çalıştırarak kendinden bir şeyler ekleyecek, öykümüze renk katacak. 

Masalı sizinle yaşamaktan, yakınınızda olmaktan, kendi kitabını 
sahiplenmekten zevk alacak. Yalnızca edebiyatla değil, resimle de 

tanışmış olacak. Belki de en önemlisi; bir masallık zamanı 
çocuğunuzla paylaşmanız, tadını birlikte çıkarmanız.



Pınar televizyonda çocuk programını izliyordu. 
Ekranın köşesinde, orgun başında oturan 
sarı diken saçlı çocuktaydı gözü. 
Programın müziğini tek başına o çalıyordu. 
Usta parmakları orgun tuşlarında 
yumuşacık kayıyordu. Kendini çocuğun yerinde hayal 
etti. Uzun dalgalı saçlarını müzikle savurur, 
parmaklarını sert sert bastırırdı tuşlara. 
Hayali gerçek olsa ne çok hayran kazanırdı!
Annesinin yanına koştu. Anne ve anneanne 
pencerenin önüne oturmuş, kahvelerini 
yudumluyorlardı
“Anne! Bana bir org alır mısın?”



Anne başına taş düşmüş gibi irkildi.
“Org mu? Oooo... hayır!”
“Ne olur ama...”
“Şu evin içinde kullanılmayan 
bir dolu döküntü var... Yeni bir şeye 
verecek paramız yok.”
“Döküntü mü? Nerede?”
“Senin odanda, yatak altlarında, 
dolap arkalarında, her yerde... 
İşine yaramayan eşyalarını çıkar, 
eskiciye verelim. Değeri tutarsa 
bir orgun olur belki...”



Pınar uçarcasına içeri gitti. Günde iki kez geçerdi 
eskici. Bir sabah, bir de akşamüstü. 
Gelişine çok az vardı. “Eskileeer alırım!” 
sesini duyar duymaz apar topar kapıya çıktı. 
Nefes nefese kalmıştı. Kapının önüne işe yaramayan 

eşyaları yığana kadar canı çıkmıştı. Ses 
iyice yaklaşınca, eskiciye seslendi: 

“Eskici amca, gelir misin?” 
Adam, arabasını çocuğa 
doğru sürdü. Arabanın 

üstünde ne aranırsa bulunurdu. Bir 
müzikçalar, meyve desenli tencereler, küçük 
bir fırın, duvar saati, battaniye, yatak 
takımları, kutusundan yeni çıkarılmış bir org... 
Eskilerle değiştirilmeyi bekliyorlardı.
Pınar orgu kollarıyla sardı, saçlarını üstüne 
akıttı.



“Bu orgu istiyorum,” dedi. 
“Bunlar yeter mi, amca?”
 Adam eski uda, balık oltasına, Fransızca dev 
sözlüğe, kırık bisiklete, giysilere önce bir göz attı. 
Sonra her birini tek tek eline aldı, evire çevire 
inceledi.
Pınar için dakikalar geçmiyordu. Sonunda adam 
beklediği sözü söyledi:
“Oldu bu iş!”








