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Şahsene Camız
1956 yılında Fethiye’de doğdum. İlk, orta ve lise 
öğrenimimi Fethiye’de, yüksek öğrenimimi İzmir Eğitim 
Enstitüsü Türkçe Bölümü’nde yaptım. Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi’nde lisans tamamladım. 
Öğretmenlik mesleğine, 1976-1977 öğretim yılında, Polatlı 
Lisesi’nde başladım. Çeşitli lise ve ilköğretim okullarında, 
büyük bir tutkuyla sürdürdüğüm yazın öğretmenliğinden 
2004-2005 öğretim yılında emekliye ayrıldım. Ortaokul 
yıllarından beri yazıyorum. Öykü, şiir, gezi yazılarımın 
bazıları, Gergef, Uyanış, Adam Öykü, İmece ve Paspatur 
adlı dergilerde ve Şiirlerde Fethiye adlı kitapta yayımlandı. 
Katıldığım öykü ve şiir yarışmalarında çeşitli ödüller aldım. 
Fethiye’de yaşıyorum. Üç arkadaşımla birlikte, öğrenci 
örnekli bir kompozisyon kitabı hazırlıyorum. Şiir, öykü ve 
gezi yazmayı sürdürüyorum ve masal derliyorum.

Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları: BÜCÜRÜK’LE BÜYÜCÜ ABLASI, GÜNEŞ YÜKLÜ MASALLAR
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Önsöz

Çocukluğumun unutulmaz yazlarının geçtiği o yaylada, oyunla-
rımıza sevimli sincaplar eşlik ederdi. Tıpkı bize benzerlerdi. Neşeli, 
hareketli, sevimli mi sevimli… Onları çok severdik, onların da bizi 
sevdiğini, izlediğini bilirdik. Yaramazlıklarına gülerdik. Hep yanımız-
da, yöremizde oluşları oyunlarımıza da, yaşamımıza da apayrı bir 
coşku katardı.

Şimdi nerede bir sincap görsem o güzel günlere dönerim. Sı-
cacık komşulukların, dostlukların yaşama tat ve anlam kattığı o 
günlere… Bu sincap ailesi de işte o günlerden. Büyük bir mutlulukla 
yazdım onların öyküsünü. Pek çoğunu ışıklar ülkesine uğurladığımız 
o güzel insanları, onlarla paylaştığımız mutluluğu anarak, yeniden 
yaşayarak.

Sevgili çocuklarım, dilerim siz de aynı tadı okurken alırsınız. Ya-
şam boyu yüreklerinizde, insanların yanında, hayvanların yerini de 
korumanızı dilerim. Elbet bu sevginin gereğini yapmanızı da…

Yetişkinler için yazılanların salt yetişkinlere, çocuklar için yazılan-
larınsa herkese yazıldığını düşünüp bu kitabı okuyan siz büyükler, 
umarım siz de çok beğenirsiniz. Çocuklarınızın, çocuklarımızın do-
ğayla iç içe büyümelerindeki sayısız yarara bir kez daha inanırsınız. 
Biz insanların, onlardan öğreneceği çok şey var, kuşkusuz.

Sevgiyle, sağlıkla, mutlulukla kalın…
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Çınar Dedemiz

Hımm! Nefis, nefis! Böylesine lezzetli bir ceviz tatmamıştım. 
Yoksa en üst dalda yediğim için mi? Azıcık daha yükselebilsem  
yakalayıvereceğim bulutları. Çocukların ellerinde gördüğüm pamuk 
şekerlere benziyorlar. İlk kez böylesine yükseğe çıkıyorum. Uçurtma 
oldum, uçurtmaa! Aklım havalarda. Kuyruğum bulutlarda. Bulutlar ta 
orada! Ayın, yıldızların yanında.

Annem görse küçük dilini yutardı. Eli, ayağı titrerdi. Hemen 
tırmanır gelirdi. Bir sürü öğüt verirdi. Kızardı, kızarırdı. Ya küçücük 
kulağımı çekerdi ya da süslü kuyruğumu. Kuyruğuyla şap şap vu-
rabilirdi de uygun yerlerime. Sinirlenince gözleri ateş gibi olurdu. 
Sana kıyamam ama denemeliydim anneciğim! Hem ben yeterince 
büyüdüm artık. Aa, çevremdeki her şey ama her şey küçücük kaldı! 
En büyük beniim! En yüksekteyim! Yaşasıın!

Anneciğim adımı Kırçılkuyruk koymuş. İki kardeşim daha var. 
Ablam Zıpzıp ve erkek kardeşim Dişlek. Evimiz yaşlı bir çınarın tam 
göbeğinde. Yıllar yıllar önce yaramaz bir ağaçkakan açmış ilk de-
liği. Sonra büyüyüp bir oyuğa dönüşmüş. Çınar Dede’ye sormaya 
çekinmiştim. Ama iyi ki de sormamışım. İlk günkü acıyı yine duyardı 
anlatırken.

Bir gün nineciğim anlatmıştı bu öyküyü bana. O, yukarı mahalle-
deki yaşlı ceviz ağacında yaşıyor. Hem nineme hem de anlattığı ma-
sallara bayılıyorum. Bir de benim için sakladığı fındıklara, cevizlere, 
tomurcuklara…
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Ev sahibimiz Çınar Dede’yi çok seviyoruz. O da, “Benim ailem-
siniz siz,” diyor. Sevgiyle bağrına basıyor hepimizi. Ele benzeyen 
yapraklarını sallıyor gülümseyerek. Sarıp sarmalıyor bizi. Koynunda 
ısıtıyor ailemizi. 

“O olmasa ne yapardık?” diyor annem. Babam da:
“Bir başka yüreği güzel ağaca yerleşirdik canım,” diyor. 
Biliyor musunuz, annemle babam birbirlerini çok seviyorlar. Ne-

reden mi anlıyorum? Sıcacık bakışıyor, sıcacık konuşuyorlar. Sevmez 
olurlar mıymış? Biz üç yaramazı da gözleri gibi seviyorlarmış. Arada 
bir tartışıyorlar elbet. Doğruları bulmak içinmiş. Öyle söylüyorlar.

Burası çok güzel bir yer. Çınar Dedemiz bir derenin kıyısında 
doğmuş, büyümüş. İyi ki öyle olmuş. Şırıl şırıl bir şarkıyla uyuyor, 
uyanıyoruz. Susadıkça koşuyoruz deremize. Uzun dişlerimizi sızla-
tan sudan içiyoruz, kanarak. Hani karşıdaki ceviz ağacına geçiyorum 
ya sık sık. Süslü, kırçıl kuyruğumu daldırıveriyorum suyun içine. 
Onun için pırıl pırıldır her zaman.

Daha gün doğmamıştı uyandığımda. Çınar Dedem mis gibi ko-
kuyordu. Bir gün aynı hoş kokunun çok daha fazlasını duymuştum. 
Başımı eğip iyice bakmıştım geldiği yere. Yıldız yıldız yapraklarıyla 
gülümseyen körpe, yeşil bir daldı. Sonra ağacının adını söyledi 
bana, “günlük”müş. Komşu eve gelen konuklar getirmişler. Deniz kı-
yısında bir ilçede yaşıyorlarmış. Geçerken düşürmüş olmalılar. Öyle 
anlattı küçük dal. Üzüldüm ama başka nasıl tanışabilirdik ki? Ben bir 
yaylada, o masmavi bir denizin kıyısında...

Her yer mis gibiydi. Çınarımızın buhurumsu kokusunu ciğerle-
rime doldurdum doyasıya. Sonra en üst dalına tutundum. Sabah 
jimnastiğimi yaptım. Başımı kaldırıp göğe baktım. Tanrım, bu ne 
güzel bir mavilikti. Uçsuz bucaksız. Karşı dağın doruğuna uçan kar-
talı izledim. Hayran kaldım. Sabahın sessizliği ve serinliği harikaydı. 
Yaşamak ne güzel şeydi!
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Şakalarımız

Yuvaya döndüğümde annemle babam yoktu. Mutlaka kahvaltılık 
taze yiyecekler araştırıyorlardır. Kardeşlerim derin uykudalar. Ab-
lam Zıpzıp bayılır uykuya. Ona dokunmadım. Kuyruğumu Dişlek’in 
burnuna dokundurdum. Şöyle bir kaşıdı minik elleriyle. Yan döndü 
sonra da. Yine yaptım aynısını. Küçük gözleri sımsıkı kapalıydı. Ye-
niden dokunduruyordum ki kuyruğumu yakalamasın mı? Vay uyanık 
bıcırık! Bir de:

“Nasılmış sabahın köründe şaka yapmak? Kurtar bakalım süslü 
kuyruğunu!” demez mi? Ava gidip avlanmak bu olmalıydı. Her za-
manki gibi başladık didişmeye. Uykucu ablacığım da uyandı elbet.

“Sizi gidi yaramazlar, sizi! Bu ne enerji sabah sabah? Bundan 
sonra kendi payımdan ceviz vermeyeceğim size! Avucunuzu yalayın 
şımarık cüceler!” demez mi? İkimiz de gıdıkladık, gıdıkladık. Öylesi-
ne güldürdük ki onu, “Pes,” dedi de bıraktık. Yoksa zor kurtulurdu 
sevgili cücelerinin elinden.

Odamız karmakarışık oluvermiş. Tam bu sırada annemler gelmez 
mi? Hemen kuyruklarımızı kaldırıp arka ayaklarımızın üstünde dikeli-
verdik. Üçümüzün de gözleri onlarda. Bu saygı duruşunun hatırına, 
hiç kızmadılar. Ellerindeki yiyecekleri aldık hemen. Mutfağa taşıdık. 
Dişlek, bir pelit atıverdi ağzına. Sabırsız yaramaz!

Annem, kar gibi uzun dişlerini göstererek:
“Süslü kuyruklarım benim! Günaydıın! Günaydın!” dedi.
Babam da yanımıza gelip kıkırdattı bizi. Sevdiklerimizle can cana 

yaşamak ne güzel şey!
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Kuş Sütü

Kahvaltımızı hep birlikte hazırladık. Fındık da vardı, salyangoz 
da. Dünden kalmış ceviz içini de ekledi babam soframıza. Bir kuş 
sütü eksikti hani. Seslice düşünmüşüm. Dişlek tutturmaz mı, “Kuş 
sütü de isteriim!” diye. Yok artık, daha neler!

Güldük dördümüz de. Onunla alay ettiğimizi düşünüp küsmez mi 
bize! Neyse anneciğim anlayacağı dilden açıkladı da sürdü keyfimiz. 

Dişlekçiğim salyangozu pek sevmiyor. Babamın baba gözlerin-
den kaçar mı? Uyardı hemen:

“Çok yemek zorunda değilsin. Ama bir miktarı sağlığımız için 
gerekli. Annenizle birlikte erkenden kalkıp topluyoruz onları. Tümün-
den yemelisiniz, süslü kuyruklarım. Yoksa nasıl büyüyüp güçlenirsi-
niz?” der de yenilmez mi? Yedik elbet. Annemle babam neden böyle 
ısrarcılar? 

Ben ceviz içine bayılıyorum. Salyangoz da çok lezzetli. Yediği 
körpecik çimenlerin tadı var. Zıpzıp Ablacığım ağaç mantarını çok 
seviyor. Onları nerede bulsa birazını da Dişlek’le bana getirir. Kardeş 
hakkıymış. Nefis oluyor doğrusu! Parmaklarımı yemekten korkuyo-
rum. Hele o ağaç tomurcukları. Yemeye doyulur mu? Bakın, söyler-
ken ağzım sulandı yine.
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Düğünümüz Var

Bahara bayılıyorum. Her yer mis gibi çimen, çiçek kokuyor. Önce 
kardelenler açtı. Çok seviyorum onları. Aldırmadılar soğuklara. Hem 
çok aceleciler hem de cesurlar. Orada burada öbek öbek kar vardı 
daha. O ne güzellikti öyle. Gözlerimiz bayram etti doğrusu.

Meğer cemreleri bekliyormuş ötekiler. Toprağı donattılar birer 
birer. Mis gibi mor menekşeler, minicik papatyalar, düğün çiçekleri, 
çuhalar… Çimenlere saçıldılar birer birer. Ağaçlar, körpe yapraklar 
çıkardılar. Çiçeklerle süslediler kendilerini. Ayvalar, elmalar, kirazlar, 
vişneler ve erikler… Daha neler neler... Vızır vızır dolaşıyor arılar, ke-
lebekler. Her bir çiçeğe hatır sorar gibiler.

Çiçek açmayan ağaçlar da var elbet. Onların da çıplak kolları 
yemyeşil yapraklarla donandı. Bir güzellik, bir güzellik! Gelin kızlar 
gibi oldular.

Ben gelin görmez miyim hiç? Geçen yaz, karşı evdeki abla ev-
lenmişti. Davullar, zurnalar çalındı, oynandı günlerce. Kazanlarda 
yemekler pişirildi. Öyle çok konuk geldi ki. Çocukların bazıları ağaç-
lara tırmandılar. Sapanlarıyla bir damlacık kuşları avladılar. Başlarını 
koparıp koparıp attılar. Bizim peşimizde bile az koşturmadılar.

Ne yaramazlardı! Annemle babam, çocuklara değil büyüklere 
kızdılar. Nedeni belli elbet. Ama ben, en çok o yaramazlara kızdım. 
Şımarıklar!

Ailecek çınarın dalına dizildik. Meraklı meraklı izledik düğünü. 
Hem de günlerce. Konukların bazıları, davulcuların önünde oynadı-
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lar neşeyle. Bir çocuk, zurnacının karşısına geçip limon yemez mi? 
Ağzı sulanan adamcağız, çalamadı elbet zurnasını. Karşısında sırıtan 
yaramazı kovaladı bir güzel. Gülüştü herkes.  

Ağaçların altına serilen kilimlere yer sofraları kuruldu. Konuşa 
gülüşe yemek yediler. Ayran içtiler. Söyleştiler tatlı tatlı. Şakalaştılar. 
Pırıl pırıl kalaylı sürahileri kaynak suyuna daldırıp durdular. “Oooh ne 
soğukmuş, dişlerim sızladı!” diyerek içtiler.

Düğüncü komşularımız, yiyecek artıklarını bahçenin kıyısına dök-
tüler. Bizler içindi elbet. Gıdaklayan, zıplayan, havlayan ya da miyav-
layan biz, sevimli komşuları için. Birbirimizi kollayarak aldık payımızı. 
Hakkını alan savuşup gitti. 

Böyle düşünceli komşularımız oldukça, tiki tiki tik, kuyruklar dim-
dik!
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Şahsene Camız

ŞİRİN SİNCAPLAR VE

YAŞLI ÇINAR

Kuyruklu sincap ailesi
Yaşlı bir çınar ağacının oyuğunda bir sincap ailesi yaşar. 
Bu ailenin Kırçılkuyruk, Zıpzıp ve Dişlek adlı sevimli çocukları
vardır. Macerasever Kırçılkuyruk, ailesi ve arkadaşları ile
yaşadığı serüvenleri kendi ağzından anlatıyor bize.


