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SÜLEYMAN BULUT
KOCAMAN KÜÇÜK

DENİZ
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 hayal gücünü 

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...



Evet...
O kocaman denizin öyküsü, bir öğle zamanı güneşle
başladı. Güneş, tam tepeye gelince, durup, bir kere
daha baktı aşağıya. Kocaman denizin maviliğine
doyamazdı hiç. Minik dalgaların söylediği şarkıları
dinlemeye de bayılırdı ayrıca.
Birden denizin dibinde bir balık gördü güneş. Kuma
yarı gömülmüş dinleniyordu balık. Işığını, onun pulları
üstünde sevgiyle gezdirirken,
“Ne kadar temiz bir deniz,” diye düşündü güneş.
“En dipteki balığa bile kolayca ulaşabiliyorum,
dokunabiliyorum ona!”

Beni biraz dinler misin Küçüğüm?
Sen de biliyorsun ki, insanlar bebek olarak gelir
dünyaya... Yani küçücüktürler doğduklarında...
Ama yavaş yavaş büyür, sonunda kocaman olurlar!
Yaşadığımız dünyada ise, herkesin bu kadar şanslı
olduğu söylenemez pek!
Bir deniz vardı sözgelimi... İçinde balıklarla birlikte
yüzdüğümüz bir deniz... Kocamandı! Uçsuz bucaksız,
kocaman bir deniz! Ama bir gün başına
öyle şeyler geldi ki, o kocaman
deniz ufaldı, ufaldı... Küçücük kaldı
sonunda!
İşte o denizin öyküsünü anlatmak
istiyorum sana...
O kocaman denizin nasıl küçücük
kaldığını...
Dinlemeye hazırsan, başlıyorum
anlatmaya...



Pullarına gün ışığı değen balık, yavaşça kaldırdı
başını. Suyun içi ne kadar da aydınlıktı; ışıl ışıldı.
Denizkaplumbağaları, denizkestaneleri, yengeçler,
otlar, kamışlar, denizanaları, diğer balıklar... Hepsi
karşısındaydı işte!
“Ne kadar berrak bir deniz,” diye düşündü balık,
“herkesi görebiliyorum!”
Bir sevinç kapladı içini... Yüzgeçlerini oynattı sağa sola.
Sonra da kuyruğunu suya hızla çarpıp, dipten yukarı
doğru fırladı.



Kaşlarını çatan bulut, balığa biraz sessiz
olmasını söylemek için aşağıya doğru eğildi...
Eğilince, suyun yüzünde kendini görmesin
mi, balıktan önce? Öteden beri severdi suda
kendini seyretmeyi. Öfkesi geçiverdi hemen. Sudaki
yansımasına hayran hayran bakarken,
“Ne kadar temiz bir deniz,” dedi balık. “Ayna gibi,
kendimi aynen görebiliyorum!”

“Şııkıırrrtttt!” diye bir ses duyuldu.
Sudan fırlayan balık, kuyruğunu havada
sallayıp, dalgaları ve gün ışığını selamladı.
Sonra yeniden daldı suya.
Sonra yeniden, “şıkırtttt!”... Sudan fırladı.
O sırada, gökyüzünde bir bulut, öğle uykusunda
rüya görüyordu. Denizden, dalga dalga
yükselen su buharları ona doğru koşuyordu
rüyasında. Bulut da sevinçle kucaklıyordu
onları.
Sonra ne mi oldu?
Bunu ne bulut biliyor, ne de biz.
Çünkü, balığın suda oynarken çıkardığı sesler,
rüyasını böldü bulutun.








