






Bu kitabın sahibi:

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



Dinle bir tanem,
şimdi sana, bir çocuğun öyküsünü anlatmak istiyorum...
Uzun… çoooooooook uzun adı olan bir çocuğun öyküsü bu!
Aslında her şey onun dünyaya gelmesiyle başladı. 
Kucakladılar onu, öptüler, sevdiler… Çok sevindi herkes. 
Sıra ad koymaya gelince... 
Babaannesi dedi ki: Adı Mustafacan olsun...
Anneannesi dedi ki: Adı Yaşar olsun...
Annesi dedi ki: Adı Sönmez olsun...
Babası dedi ki: Adı Şafak olsun...
Çocuğun iki dedesi de oradaydı. Onlar, birbirlerine 
baktılar, “Biz yeni bir ad söylemeyelim; sizin
söylediklerinizden biri olsun,” dediler. 
Ötekiler, bunu sevinçle karşıladılar.
Babaannesi hemen dedi ki: “Adı Mustafacan olsun!”
Anneannesi dedi ki: “Adı Yaşar olsun!”
Annesi dedi ki: “Adı Sönmez olsun!”
Babası dedi ki: “Adı Şafak olsun!”
Çocuğun iki dedesi, şaşırıp kaldı.
“Çocuğun bir adı olmalı, dört tane değil,” dediler.
 “Çok doğru,” dedi ötekiler. Sonra birbirlerine baktılar… 
Beklediler. 
Kimseden ses çıkmayınca babaanne, kaşlarını çattı…
Anneanne, başını öbür tarafa çevirdi... Anne, bebeğe 
sarıldı… Baba, bakışlarını havaya dikti. 
Hiçbiri, kendi söylediği addan vazgeçmek istemedi. 

Büyükler bir karara varamayınca, bebek,
dünyadaki ilk günlerini adsız olarak geçirdi. 
Çocuğun nüfusa yazdırılma günü geldiğinde bile,
kimsenin, düşüncesini değiştirmediği görüldü.
Babaanne, anneanne, anne ve baba, nüfus
memurunun karşısında da ısrarlarını sürdürünce, 
küçüğün nüfus kimliğine şu ad yazıldı:
Mustafacan Yaşar Sönmez Şafak!
Buna, ailenin soyadı da eklenince,
artık uzun değil, upuzuuuuuuunnn 
bir ad çıktı ortaya… Bakın 
okuyalım:
Mustafacan Yaşar 
Sönmez Şafak... 
Yalçınkaya!



Günler ayları, aylar yılları kovaladı… Upuzuuun adın sahibi 
Mustafacan Yaşar Sönmez Şafak, büyüdü. Adının uzunluğu, 
önceleri onu hiç rahatsız etmedi. Hatta hoşuna bile gitti. 
Arkadaşlarını kızdırdı çoğu kere: “Kısacık kısacık adlarınız 
var; hepsini toplasanız bile, benim adıma yetişemezsiniz,”  
diye alay etti onlarla.
Yine arkadaşlarını kızdırdığı bir gün, hiç beklemediği bir 
yanıtla karşılaştı. Kızdırdığı arkadaşlarından
Kemal, “Ben adımı yazmayı biliyorum ama,” dedi.
Herkesin şaşkınlık dolu bakışları arasında beş tane harfi 
yan yana sıraladı Kemal. 
“İşte benim adım!” dedi. Mustafacan’a döndü sonra:
 “Sen yazabiliyor musun?” 
Mustafacan, yanıt veremedi. 
“Sen nereden öğrendin ki?” diye sordu sadece. 
“Ablamdan,” dedi Kemal. “Okula gidiyor o.”
O günden sonra Mustafacan’ın kafasında tek bir şey vardı 
artık: adını yazmayı öğrenmek!
Bunun kolay olmayacağını, hatta çok zor olacağını 
düşünüyordu. Arkadaşlarının adları kısaydı. Kolayca 
yazılabilirdi. 
Oysa onun, 1) Mustafacan, 2) Yaşar, 3) Sönmez, 4) Şafak… 
tam dört tane adı vardı.
Bu kadar uzun bir adın öğrenilmesi de, yazılması da zordu
elbet! 
Bir gece, bahçedeki büyük ceviz ağacının altında tek başına
otururken, tek bir soru soruyordu kendine: 
“Adımı yazmayı nasıl öğreneceğim ben?” 
“Adımı yazmayı nasıl öğreneceğim ben?”
“Adımı yazmayı nasıl öğreneceğim ben?” 

Birden… bir ses, “Korktuğun şeye bak!” diye yanıt verdi ona.
Mustafacan Yaşar Sönmez Şafak, ayağa fırladı hemen.
“Kimsin sen, korktuğumu kim söyledi sana?” diye seslendi.  
Sağına soluna baktı. Bir şey göremedi.
“Neredesin, göremiyorum seni?”
“Buradayım,” dedi yine aynı ses, “buraya, yukarıya bak!”
Mustafacan Yaşar Sönmez Şafak,
başını kaldırdı. Ceviz ağacının 
yaprakları arasından belli 
belirsiz görünen Aydede’yi 
fark etti. Daha iyi
görebilmek için, ceviz 
ağacının altından 
çıktı.



 “Korktuğumu kim söyledi sana?” diye 
sordu.
 “Sen söyledin,” dedi Aydede. Hafifçe gül-
dü sonra: “Kaç gecedir, o ağacın altına oturup, 
‘Adımı yazmayı nasıl öğreneceğim ben?’ diye konuşup
duran sen değil misin?”
Mustafacan Yaşar Sönmez Şafak’ın kaşları çatıldı
hemen:
“Demek beni dinledin, ne kadar ayıp!”
Aydede, yine güldü:
“Hayır, hayır… Ben seni dinlemedim, söylediklerin
bana kadar geliyordu… Ayrıca, haklısın sen…

Benim adım da bu kadar uzun olsaydı, ben de 
korkardım, yazmayı nasıl öğreneceğim 

diye!”
Mustafacan, rahatladı biraz. 

 “Senin adın ne güzel, kısacık,” dedi.
“Öyle, ama bizim gökyüzünde, adları 
çok uzun olan arkadaşlarımız da 
var.”
Mustafacan meraklandı,

“Yaaa! Kim var öyle uzun adlı?”
“Hemen sayayım,” dedi Aydede: “Çobanyıldızı,

Güney Kutupyıldızı, Küçüksuyılanı Yıldızı, Küçük Kuyrukluyıldız, 
Pers Takımyıldızı, Küçükayı, Büyükayı… Hepsi adlarını

yazmayı biliyor, öğrendiler.”
Mustafacan, heyecanla sordu:

“Nasıl öğrendiler?”
“Harflerle tanışarak elbette!”

“Harfler tanışarak!” diye tekrarladı Mustafacan.
Demek ki, Kemal harflerle tanışmıştı.
Okula giden ablası tanıştırmıştı onu. 

Mustafacan’ın suskunlaştığını gören Aydede,
“Sen harflerle tanışmıyorsun sanırım,” dedi.

“Tanışmadım, ama ben gördüm onları,” dedi Mustafacan.








