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Tanşıl Kılıç

Çocukluğumdan beri en sevdiğim 
şey yazmak. Çayırlarda yuvarlanırken, 
vapurları seyrederken aklımda 
hep yeni hikâyeler vardı. Kedilerle, 
kuşlarla, resimlerle, kitaplarla, 
misafirlerle dolu evimizde, yol 
arkadaşım kardeşimle hayallerimizin 
içinde gezerdik. Yazarak yeni yerler 
yaratmak, dolaşmak, maceralar 
yaşamak, yazarak öğrenmekti 
çocukluk benim için. Yazmak, beni 
çocukların eğlenceli, olağanüstü, 
rengârenk dünyasına bağlayıp 
hayatımı güzelleştiriyor. Sevgili eşim 
ve sevgili kedimle beraber mutluluk 
içinde yaşarken bir yandan da 
çocuklara yeni hikâyeler anlatmaktan 
başka ne isterim ki?
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Günşıl’a
Sen olmasan bu hikâye bu kadar güzel olmazdı.



Teşekkürler

Sevgili kardeşim, ruhumun aynası, gönüllü edi-

törüm Günşıl’a, olmak istediğim gibi olabilmenin 

yolunu açan sevgili annem ve babama, heyecanları, 

sevgileri ve enerjileri ile bana ilham veren sevgili Öz-

lem’e, Gülnihal’e, Zişan’a, Hasan’a, İlkay’a, Eser’e, 

Özge’ye, Arzu’ya ve Ruhsel’e, bu yolculuğa çıkmam 

için cesaretlendiren Nihat Vuran’a, hayal gücü denen 

şeyin sınırı olmadığını gösteren Gülten Dayıoğlu’na, 

ilk öğretmenim Meryem Sever’e, Doğan Çocuk Dergi-

si’ne, Can Çocuk’a, Ebru’ya,  İpek’e, Vaqar’a ve beni 

sabrı ve sevgisi ile her konuda destekleyen Çağlar’a 

teşekkür ederim.
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Birinci Bölüm

Onu ilk gördüğüm anda diğerlerinden farklı ol-

duğunu hissetmiştim. O büyüdükçe böyle hissetmek-

te haklı olduğum ortaya çıktı. 

Yeni doğmuş yüzlerce larvadan yani sinek yumur-

tasından biriydi. Ama annesi Narin’in iki tuhaf özelli-

ğini birden almış tek larva olması onu diğerlerinden 

farklı kılıyordu. Bu özellikleri sayesinde farklı bir 

hayata uçmaya hazırlanan zeki bir sinek olacaktı…

Annesi çok uçarı bir sinekti. Sineklerin hepsi 

uçmayı çok sever ama uçmayı sevmek ve uçarı ol-

mak farklı şeylerdir. Annesi ilginçti… Hatırlıyorum 

da kanatlarını açar, kendini rüzgâra bırakır, kaybolup 

giderdi. Sonra yanımıza bin bir koku ve hikâye ile 

dönerdi. 

Ama bu anne sineğin tuhaf bir özelliği daha vardı; 

şekere olan düşkünlüğü. Tabii ki diğer sinekler gibi 
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Narin’in de temiz olduğu, hep temiz şeyler yediği id-

dia edilemezdi. Ama onun tuhaflığı, bize hep yiyeceği 

şekerlerin tertemiz olması gerektiğini söylemesiydi. 

Ev yapımı tatlılar, lolipoplar, elmaşekerleri, toz şeker 

ve reçeller onun ilgi alanına giriyordu. 

İşte sadece bu küçük larva hem bu uçarılıktan 

hem de şekere düşkünlükten nasibini almıştı. Annesi, 

onun larvadan sineğe dönüşümünü göremedi maa-

lesef. Bir gün heyecanlanıp bir lolipopa doğru o ka-

dar hızlıca uçtu ki lolipopa yapışıp kaldı. Ama sorun 

şuydu; lolipop okuldan dönen bir ilkokul çocuğunun 

elindeydi. Çocuk ise mahallemizden hızla geçen bir 

okul servisinin içinde.

Narin, lolipopa yapışmasına rağmen sevinç çığ-

lıkları atarak servisle ve çocukla beraber uzaklaşıp 

gitti. Bir daha da geri gelmedi. Neyse, bu başka bir 

hikâye. 
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İkinci Bölüm

Şekerli, hızlıca uçtu, pis ve eski bir şişenin üstüne 

kondu. 

Evet, artık onun bir ismi vardı, arkadaşları ona bu 

adı takmıştı. Ne de olsa ona isim verecek bir annesi 

olmadan büyümüştü.

Uzun zamandır yalnız kalamamıştı. Sineklerin 

hep yaptığı gibi hızlı hızlı yürüyüp şişenin ağzından 

içeri girdi, baş aşağı durdu. Yaşadığı sokaktan biraz 

uzakta olan boş arazide keşfetmişti bu şişeyi. Şişenin 

içi çok pis kokuyordu ve bu Şekerli’yi rahatlatıyor, 

daha sakin düşünebilmesini sağlıyordu. 

Ne kadar zamandır “çete”yle arkadaş olduğunu 

ve bu sokaklarda uçtuğunu hatırlamaya çalıştı. Artık 

genç bir sinek olmasına rağmen aslında hâlâ oldukça 

küçüktü. Ama gezmeye düşkün bir sinek olarak kar-

deşlerine şimdiden çok fark atmıştı. Daha fazla yer 

görmüş, daha fazla böcek ve sinek tanımıştı. 
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Tanşıl Kılıç
ŞEKERLİ SİNEK

Sinekler hakkındaki önyargılarınızdan kur tulmaya
hazır mısınız? Bu kitapta Şekerli Sinek’in maceralarını,

heyecanlarını ve sevinçlerini paylaşacak; dünyaya
onun gözlerinden bakacaksınız.

Buram buram şeker kokan bir sinek!

YAŞ

8

9

10

+




