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Şahsene Camız

1956 yılında Fethiye’de doğdu. İlk, orta 
ve lise öğrenimini Fethiye’de, yüksek 
öğrenimini İzmir Eğitim Enstitüsü, 
“Türkçe” bölümünde yaptı. Öğretmenlik 
mesleğine, 1976-1977 öğretim yılında, 
Polatlı Lisesi’nde başladı. Çeşitli lise ve 
ilköğretim okullarında, büyük bir tutkuyla 
sürdürdüğü yazın öğretmenliğinden 
2004–2005 öğretim yılında emekliye 
ayrıldı. Ortaokul yıllarından beri yazıyor. 
Öykü, şiir, gezi yazılarının bazıları; 
Gergef, Uyanış, İmece, Paspatur, 
Öğretmen Dünyası ve Adam öykü 
adlı dergilerde ve “Şiirlerde Fethiye” 
adlı kitapta yer aldı. Katıldığı öykü ve 
şiir yarışmalarında pek çok ödül aldı.
Fethiye’de yaşıyor. Yazmayı sürdürüyor 
ve masal derliyor.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitabı:

GÜNEŞ YÜKLÜ MASALLAR
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Evlat Sıcağı Yeğenlerim;
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Önsöz

Sevgili Öğrencilerim, 

Öğretmenliğimin ilk günü, yaşamımın da en mut-

lu günüydü… Her gün, ilk anın coşkusuyla koştuk 

size. Gül yüzlerinize gözlerimizle değil yüreğimizle 

baktık. Sizi okuduk aslında. Öğretmek amacıyla çıktı-

ğımız yolda öyle çok şey öğrendik ki… En çok da her 

birinizin ayrı bir dünya, eşsiz bir değer olduğunu. 

Yüzünüzdeki ışıltı, sevincimiz; gözünüzdeki bir 

damla yaş, en büyük üzüntümüzdü. Birlikteliğimiz, 

gücümüz ve direncimiz oldu. Geleceğe ilişkin umutla-

rımız mayalandı… Yıllarımız unutulmaz anılarla süs-

lendi. Tüm öğretmenleriniz adına ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum.

Bir gün, sizden ayrılmanın zor olacağını biliyor-

dum, yaşadım. İşte bugünlerde, küçücük bir kız, tatlı 

Büyücüm, en büyük tesellim oldu. Ardından, Bücürük 
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takıldı peşimize, süslü bir uçurtma kuyruğu gibi. Mut-

lulukla izledim onları.

Sevgili çocuklarım, işte bu güzel kitabın kahra-

manları biraz onlar, biraz da -yazarken hep yanıba-

şımda olduğunuzu duyumsadığım- sizlersiniz. 

Sizin için yazdıklarımı, büyüklerinizin de okuma-

sını isterim. İç dünyanızı daha yakından tanısınlar, 

sevgilerine daha çok saygı katsınlar diye. Sizler de 

okudukça ne denli özel olduğunuzu ama başkaları-

nın da bir o denli önemli olduğunu, daha iyi anlayın, 

diye. Ve en önemlisi; bu güzel ülkenin sonsuza dek 

sahibi olabilmek, yaşamı delicesine sevebilmek ve hep 

“insan” kalabilmek için “okumayı, çok ama çok sevin” 

diye.

Sizleri çok seviyorum… Önce Sevgili Atatürk’e, 

sonra, size ve bana emek veren tüm öğretmenlerimize 

borçluluk duyuyorum. Bir de hep örneğim olan “aile-

me”, akrabalarıma, canım arkadaşlarıma, yaratılarıy-

la bizi besleyen tüm dünya sanatçılarına, ülkemin tüm 

güzel insanlarına ve değerli Fethiyelilere... 

Yaşamı, güzellikler katarak sürdürmeniz umut ve 

dileğiyle…
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Bücürük’le Büyücü Ablası

Benim adım, Efsun. Altı yaşındayım. Dünyalar 

tatlısı bir bal arısıymışım. Bir yasemin çiçeğiymişim 

hem de misler gibi. Bir büyücü, küçük bir büyücüy-

müşüm! Tüm bunları söyleyenler mi? Elbette büyük-

ler! Çevremdeki kocaman, tatlı çocuklar!

Artık “büyüüük” bir kız olmuşum ama ben yine de 

bebekliğimi dinlemekten çok hoşlanıyorum. Yalvar ya-

kar anlattırıyorum. Ne yapayım, çok merak ediyorum. 

Çatlıyorum meraktan! (Bu, komşu teyzenin bir sözü.)

Annemin sakladığı o küçücük giysiler benim miy-

miş? Onların çoğunu bebeklerim giyiyor şimdi. Ufacık 

eldivenlere ellerimi nasıl sokmuşlar? Deniyorum ama 

bir türlü girmiyor. O minicik fanilalar, pijamalar, baş-

lıklar… Ya o ponponlu patikler. Bırakıversek badi badi 

yürüyecekler sanki. Ona, şimdi benim ancak parmak-

larım girebilir, zorlarsam. Çok gülünç tümü de!
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O süslü, o cicili giysiler çok da güzel ama. Doğ-

mamı dört gözle bekleyenler ya örmüşler ya da satın 

almışlar. Benim için almışlar, biliyor musunuz? Hem 

tümü de pembe. Benim en çok sevdiğim renk o. Tüm 

bebekler pembe severler mi bilmem? Anneme, bunun 

nedenini sordum elbet. Bebekler doğmadan önce kız-

lar için pembe, erkekler içinse mavi ciciler hazırlanır-

mış. Neden ama? Bu büyükler çok komik! 

İşte öylee! Bana da hep pembiş yelekler, elbiseler, 

patikler, eldivenler hazırlamışlar. Hep böyle mi süre-

cekmiş, bilmiyorum? Şimdi bebek odaları da bu iki 

renkte hazırlanıyormuş. Ya erkek bebeklerden bazıla-

rı pembeyi, kız bebeklerin bazıları da maviyi seviyor-

sa? O zaman ne olacak peki? Amaan, ben nasıl bile-

bilirim ki bunu? Onu da kimselere sormayayım artık!

Eskiden, bebeğin kız mı erkek mi olduğu, doğun-

ca görülüyormuş ancak. “Sürpriiizmiş!” yani. Ben, 

sürprizleri çok seviyorum. Şimdi artık biliniyormuş 

kız bebek mi yoksa erkek bebek mi doğacağı. Örne-

ğin benim bir kız olduğumu tüm yakınlarımız duymuş 

daha ben doğmadan. 

Biliyor musunuz, annemin karnındayken çekil-

miş fotoğrafım bile var benim, hem de birkaç tane. 

Albümümün en başına koymuşlar. Ama ne yalan söy-

leyeyim, ben onu ne kendime benzetebiliyorum ne de 

bir bebeğe. Olsa olsa bir böceğin fotoğrafı olabilir o. 

Demek ki insanlar önce böcek, sonra bebek oluyor-
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lar. Annemlere bunu söylemedim hiç. Neden mi? Hem 

bana çok gülerler hem de kocaman ailemin büyükle-

rine anlatırlar, onlar da güler katıla katıla, diye. Bazen 

böyle olunca utanıyorum da.

Bakın, yine soruyorum, ne olur anlatın. Beni bir 

leyleğin getirmediğini biliyorum. (Annemle babam, 

doktor amcanın beni, annemin karnını açarak aldı-

ğını anlatmışlardı.) Pekii, söyleyin bakalım, ben nasıl 

bir bebeciktim? Ağzım minicik miydi? Ya saçlarım na-

sıldı? Kıvır kıvır mıydı yoksa dümdüz mü? Peki, sarı 

mıydı, kapkara mı? Dişsiz ağzımı kocaman açıp avaz 

avaz bağırır mıydım? Ne zaman konuştum peki? Söy-

leyin ne olur, ilk kez ne söylemiştim? Peki, ben do-

ğunca da sizi tanıyor muydum?

İşte bu soruları ve daha pek çoğunu nefes bile 

almadan sıralıyormuşum. Tıkanıyormuş çevremdeki 

büyükler. Hem de ellerimi belime koyuyormuşum bil-

giç bilgiç, hesap sorar gibi. Bunlar, annemin sözleri 

elbette!

İşte onları usandıran bu sorularımın yanıtını, en 

çok büyük halamdan alıyorum. Önce beni, yüz yüze 

geleceğimiz şekilde ters olarak kucağına oturtuyor. 

Gözleri gözlerimde, o sıcacık ses tonuyla anlatıyor. 

Hatta ben doğduğumdan beri -unutmamak için- 

yazdığı bazı şeyleri okuyor bana. Ondan doğduğum 

günü, bebekliğimi, küçüklüğümü dinlemeye bayılıyo-

rum. Canım halacığım benim!
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Büyücüyüm Ya!

Konuşamadığım dönemde, o incecik işaretpar-

mağımla ve bakışlarımla anlatırmışım her bir şeyi. 

Emekleyerek saklambaç oynarmışım koltukların ar-

kasında. Kiminle mi? Canım kimi isterse! O kürdan 

parmağım kimi seçerse. Büyülediğim onca insan, yir-

mi yıldır bir küçük çocuk beklermiş meğer. Bunu, ben 

bile anlamışım. Anlamış da bu durumu “tepe tepe” 

kullanmışım. Öyle diyorlar.

“Tepe tepe” ne demek? Ama ben hiç kimseyi tepe-

lemedim ki! Böyle söyledim, güldüler. Neydi anneci-

ğim? Eveet, bu durumdan istediğim gibi yararlanmı-

şım. Böyle yapmışım, annem öyle dedi, yapmışımdır 

mutlaka. 

Büyük bir ailemiz var, bizi çok seven. İki büyü-

kannem, bir büyük dedem, dört tane de daha genç 

dedem var. İki tanesi, annemin amcaları… Onların 





Aileye yeni bir üye katılacağının haberini alınca ne 
yapacağını şaşıran Efsun, tam kardeşine alışırken 

anaokuluna da başlar. Bir öğretim dönemi boyunca 
yaşayacağı maceralar onu bekler. 
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