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Nermin Ferhan Karamuti

Bir Eylül zamanı İstanbul’da 
doğmuşum. Belki bundandır yağmuru 
çok sevmem. Papatyaları da çok 
severim, gelincikleri de... Yazıyla 
ilişkim uzun süredir devam ediyor. 
Issız adaya düşsem yanımda kalem 
ve kâğıdım, bir de Küçük Prens’in 
dilek defterinden olsun isterim. 
Hayallerimi çizebileyim, üfleyince 
gerçek olsunlar. İşte çocuk kitapları 
yazma nedenim de budur. Çocukların 
hayal dünyalarından, benim 
kurduğum hayaller dünyasına bir 
kapı açılsın diye... Bu yüzden kapılar 
önemlidir. Bir hayalden diğerine 
geçmemize yardımcı oldukları için…
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Nereden Çıktı Şimdi  
Bu Taşınma Meselesi?

“Hayır, haaayır, gitmek istemiyorum!”

“Ama kızım gitmeye mecburuz!”

“Hayır anne! Okulumdan ve arkadaşlarımdan ay-

rılmak istemiyorum ben! Gitmeyelim ne olur.”

“Ceren’ciğim, az önce de anlattık sana. Babanın 

tayini çıktı ve buradan taşınmak zorundayız. Ama 

eminim ki yeni evimizde her şey çok güzel olacak 

kızım. Sen de yeni okuluna başlayacak, yeni arkadaş-

larla tanışacaksın.”

“İste-mi-yo-rummmmm!”

Cerenlerin evinde, bir cuma akşamı böyle bir kar-

gaşa yaşandı. Babasının başka bir şehre tayini çık-

mıştı. Ailece bu tayini beklemeseler de annesi konuyu 

sakin karşıladı. Kocasının da şirketin kararına karşı 

çıkması pek mümkün değildi. Hepsi taşınacakları 

kasabanın deniz kıyısına yakın bir yerde olduğunu bi-
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liyordu sadece. Bir de Ceren’in babasının o bölgedeki 

şeker fabrikasında çalışacağını... Bu kadarını bilmek 

bile onları az da olsa mutlu etmişti. Yine de Ceren 

taşınmayı hiç ama hiç istemiyordu. 

“Neden İstanbul’dan ayrılıyoruz ki? Ben bir ka-

sabada ne yapabilirim? Orada nasıl arkadaş bulabili-

rim? Ya Pamuk ne olacak? Çok özlerim ben onu!” 

Pamuk, apartmanın kedisiydi. Ceren onu daha 

minicik bir yavruyken sokakta bulmuş, apartmanın 

bahçesinde ona bir yuva yapmıştı. Apartman sakinleri 

de Pamuk’u çok sevmiş ve sahiplenmişti.

“Güzel kızım, istersen erkenden uyu. Sabah kalk-

tığında tekrar konuşalım bu konuyu, olur mu?” dedi 

annesi.

“Uykum yok benim,” diye ters ters cevap verdi 

Ceren. “Masal kitaplarımdan birini okuyacağım!” 

Kızgın ama bir o kadar da üzgündü aslında Ce-

ren. Kitaplarından birkaçını eline aldı, bakmaya baş-

ladı ama hangisini okuyacağına bir türlü karar vere-

medi. Aslında canı da hiç kitap okumak istemiyordu. 

“Annem haklı galiba. Bir an önce uyusam daha iyi 

olacak,” dedi kendi kendine.

Günün yorgunluğuyla hemen uykuya dalmıştı. 

Rüyasında tünele benzer bir yerde sıkışıp kaldığını 

gördü. Bağırıyor, çığlık atıyor ama kimseye sesini 

duyuramıyordu. Bu sırada ona doğru seslenen ka-

rıncaları gördü. Önlerinde de liderleri gibi duran biri 
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vardı. Karınca kendinden beklenmeyecek kadar kalın 

bir sesle Ceren’e seslendi:

“Buradan gel küçük kız! Seni çıkışa götüreceğiz!”

“Neredeyim ben? Burada ne işim var benim? Siz 

kimsiniz? Hemen evime gitmek istiyorum, hemen!” 

dedi Ceren.

“Başın büyük belada!” dedi karınca. “Çok gizli ve 

sakıncalı bir tünele düştün. Hemen buradan çıkman 

gerekiyor. Bize güvenebilirsin, hep birlikte seni bura-

dan çıkaracağız. Bizi takip et. Çabuk çabuk! Yakalan-

mamamız lazım!” 

Ceren, “Kime yakalanacağım? Kimden kaçıyorum 

ki?” diye bağırıyor, ancak karıncalar onu önlerine 

katmış, son sürat kaçırıyorlardı... Tam bu sırada Ce-
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ren kan ter içinde uyandı. Üstelik rüyası da yarım 

kalmıştı.

“Tünelde benim ne işim olabilir? Neden oraya 

düşeyim? Hem düşsem de minicik bir karınca beni 

kurtarabilir mi hiç? Ne saçma bir rüyaydı!” diye söy-

lendi kendi kendine.

Sabah kahvaltıdan sonra babası Ceren’i karşısına 

alıp konuşmaya başladı:

“Bak güzel kızım, iş hayatında bazen böyle de-

ğişiklikler olur. Başka iller, ilçelerde çalışmak duru-

munda kalabilirsin. Ben de senin okulundan ve arka-

daşlarından ayrılmanı hiç istemezdim. Ama şu anda 

gitmeye mecburuz. Hem yeni yerler görmek, başka 

insanlar tanımak güzeldir. Ayrıca buradaki arkadaş-

ların, her zaman senin arkadaşların olarak kalacak. 

Sadece eskisi kadar sık görüşemeyeceksiniz o kadar. 

Arkadaşlarına sık sık mektup yazarsın, onlar da sana 

yazarlar. Böylece birbirinizden hiç kopmamış olursu-

nuz. Anlaştık mı güzel kızım?”

“Ya beni unuturlarsa babacığım? Ya orada yeni 

arkadaşlarım olmazsa?” dedi ağlamaklı bir sesle Ce-

ren.

Babası sevgiyle başını okşadı Ceren’in. Kızını hiç 

bu kadar üzgün görmemişti.

“İnsanın gerçek dostları onu hiç unutmaz, Ce-

ren’ciğim. Ne kadar uzak olursan ol, seni sevmeye 

devam ederler. Hem neden yeni arkadaşın olmasın 
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ki? Sen oradaki çocuklara sevgiyle yaklaşırsan onlar 

da seninle arkadaş olmaya can atacaklardır.”

Ceren, çaresizlik içinde babasının yanından ayrı-

larak arkadaşlarının yanına gitti. Bütün arkadaşları, 

Cerenlerin yakında mahalleden ayrılacaklarını duy-

muştu bile.

“Ne zaman gidiyorsunuz?” dedi Pelin.

“Gideceğiniz yer çok mu uzak buralara?” diye 

sordu Anıl.

“Pazar günü gidiyormuşuz,” diye cevapladı Ce-

ren. “Babamın haftaya yeni görevine başlaması ge-

rekiyormuş. Yeni evimiz buradan sadece 5-6 saat 

uzaklıktaymış!” diye de ekledi. 

“Evimiz,” demişti Ceren. Yani bu mahalleden 

ayrılıp yeni evlerine taşınmayı kabullenmişti. Daha 

doğrusu kabul etmek zorunda kalmıştı.

“Ben sana sık sık e-posta yazarım Ceren,” diye 

atıldı Batu.

“Ben hepinize tek tek mektup yazacağım çocuk-

lar,” diye cevapladı Ceren. “Böylece birbirimize daha 

samimi ve daha özlemle yazacağız.”

“Ceren, bu senin için,” diyerek saksı içinde kırmı-

zı bir çiçek verdi Irmak. “Bu çiçeğe baktıkça bizi ha-

tırlarsın. O büyüdükçe sana olan sevgi ve özlemimiz 

de büyüyecek. Bizi sakın unutma olur mu?” 

Ceren’in bu sözler üzerine gözleri doldu; yüreği 

çok burkulmuştu. Arkadaşlarıyla vedalaşması bitince 
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eşyalarını toplamak üzere çiçeğiyle birlikte eve git-

meye başladı. Bakkaldan bir şişe süt aldı. Apartman-

dan girer girmez son kez Pamuk’un sütünü de içirdi. 

Kulağına onu çok sevdiğini ve hiç unutmayacağını 

fısıldadı. Pamuk anlamış gibi, “Miyavvv! Miyavvv!” 

diye uzun uzun cevap verdi ona. Bugün Ceren için 

çok zor bir gün olmuştu.

Ceren ve ailesi pazar sabahı erkenden yola çıktı-

lar. Ceren arabanın arka koltuğunda, elinde çiçeğiyle 

somurtarak oturuyordu. Ara sıra çiçeğine bakıyor, 

arkadaşlarının ona olan sevgilerini bu çiçekte görür 

gibi oluyordu. Anne ve babası yol boyunca yeni evle-

rinin nasıl olacağından, nasıl taşınacaklarından bah-

sedip durdular. Ceren’in ise aklı fikri geride bıraktığı 

arkadaşlarında ve tabii ki Pamuk’taydı…
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Cerenlerin Yeni Evi

Uzun süren bir yolculuğun ardından nihayet 
kasabaya vardılar. Cerenleri geçici olarak kalacak-
ları yeri göstermek için şirket görevlisi karşılamış-
tı. Odalarına çıktıklarında, yorgunluktan hiçbirinin 
konuşacak hali kalmamış, erkenden uyumuşlardı. 
Ceren bütün gece kâbuslarla boğuştu. Yine tünellere 
düşüyor, karanlıkta koşturuyor ve gün ışığına çıkmak 
için çabalıyordu. 

Ertesi gün babası tayin olduğu fabrikaya; Ceren 
ve annesi de yeni evlerine bakmaya gittiler. Evleri ka-
sabanın biraz dışında ve denize çok yakındı. İki katlı 
ve müstakil evin büyük sayılabilecek bir de bahçesi 
vardı.

“Anneciğim, odama da bakabilir miyiz?” dedi 
Ceren. 

“Bakalım tabii kızım,” dedi annesi. Birlikte üst 

kata çıktılar. 
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“İşte canım, bu pembe renkli oda senin olsun. 

Dilediğin gibi düzenleyebilirsin.”

Cerenler kısa sürede evlerine yerleştiler. Eşyaları 

da gelince evleri gerçekten çok şirin olmuştu. Ceren 

penceresinden baktığında denizi bile görebiliyordu. 

Bahçelerindeki ıhlamur ağacı mis gibi kokuyor, koku-

su odasına kadar geliyordu. Sabah kahvaltılarını asma 

çardağının altında büyük bir keyifle yapıyorlardı. Ba-

bası her gün işten daha keyifli dönüyordu. Akşamları 

ise hep birlikte sahilde yürüyüşe çıkıyorlardı. 

Günler böyle geçerken yaz mevsimi de sona erdi. 

Ceren yeni okuluna başladı. Sınıfı hayli kalabalıktı. 

Sınıf öğretmeninin adı ise Gülce idi. Gülce Öğretmen 

adı gibiydi gerçekten. Bembeyaz bir tene ve al al ya-

naklara sahipti. Yüzünde sürekli bir gülümseme var-

dı. Ceren, öğretmenini şimdiden sevmişti. Öğretmen 

hemen sınıf arkadaşlarıyla tanıştırdı Ceren’i. Çiğdem, 

Murat, Emir, Kuzey, Meltem, Osman…

Hepsi ona çok sıcak ve samimi davrandı. Ancak 

Ceren onlar kadar sıcak davranamadı. Birçok arkadaşı 

vardı zaten. Uzakta da olsalar yine de onları sevecekti. 

Ceren her geçen gün kasabaya daha çok alışmaya 

başladı. Sınıftaki tüm arkadaşları onunla yakından 

ilgileniyorlardı. Ancak Ceren eski arkadaşlarını özlü-

yor, yeni arkadaşlar edinirse onlara ihanet edeceğini 

düşünüyordu. 
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Bir gün öğretmen beden eğitimi dersini bahçede 

yapmak istedi. Tüm sınıf bahçeye doluştu. Dersleri 

turnike üzerinde takla atmaktı. Sınıf tam takım atla-

maya hazırdı. Önce erkekler turnike üzerinde atlayıp 

ellerini havaya kaldırıyordu. Öğretmen eğer atlayışı 

beğenmezse yeniden yaptırıyordu. Kızlardan ilk sıra-

da Ceren vardı. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadığı 

için tedirgindi. Durduğu sıradan geri geri gidip hızla 

turnikeye koştu; takla atmaya çalıştı. Ancak dengesi-

ni kaybederek yan tarafa savruldu. Dizini yere çarptı 

ve dizi kanadı. Ceren ağlamaya başladı. Aslında canı 

yandığı için değil, sınıfa karşı rezil olduğu için ağlı-

yordu. Tüm sınıfın önünde küçük düşmüştü. Kafasını 

kaldırıp arkadaşlarına baktı, hepsinin gülmekten 

kırılacağını düşünüyordu. Oysaki tüm sınıf hemen 

yanına koşmuş, onu yerden kaldırmaya çalışıyordu. 

Öğretmeni de hemen Ceren’in yanına gelip onu doğ-

ruca revire götürdü. Revirde pansuman yapılıp yarası 

sarıldı. Arkadaşları merakla dışarıda bekliyordu. Okul 

çıkışı Osman, Aslı ve Can, Ceren’in yanına geldiler.

“Seni eve kadar biz götürmek istiyoruz Ceren,” 

dedi Osman. 

“Ben iyiyim arkadaşlar merak etmeyin, kendim 

gidebilirim,” dedi Ceren. 

Ancak üçü de onunla yürümek için ısrar etti. 

Ağaçlı yoldan beraberce yürüdüler. Ceren hafif seke-

rek yürüyordu ama canı eskisi kadar çok acımıyordu. 
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“Hepsi de ne iyi çocuklar gerçekten,” diye düşündü 

Ceren. “Ne kadar yardımsever ve iyi kalpliler. Bense 

sürekli onlardan kaçıyor gibiyim.” Az sonra arkadaş-

larına döndü:

“Size çok teşekkür ederim, arkadaşlarım,” dedi. 

“Biliyorsunuz bu kasabada hâlâ yeniyiz. Ben eski ma-

hallemi ve arkadaşlarımı çok seviyordum. Oradan ay-

rılmak zorunda kalmak bana çok zor geldi doğrusu. 

Onları hâlâ çok özlüyorum. Sizlerle arkadaş olursam 

sanki onları unuturum ya da ihanet edermişim gibi 

geliyordu. O yüzden şimdiye kadar sizden uzak dur-

dum. Ama şimdi görüyorum ki siz beni çoktan aranı-

za kabul etmişsiniz. Bugün bunu daha çok anladım. 

Yere düştüğümde bana gülersiniz sanmıştım, oysaki 

hepiniz beni yerden kaldırmak için koştunuz. Bunu 

hiç unutmayacağım...” 

“Senin canının acımasına biz nasıl güleriz, Ce-

ren? Sen yere düşmesen de biz yine hep senin yanın-

da oluruz. Senin dostun olmak istiyoruz,” dedi Aslı.

“Hadi bu dostluğa bir ad bulalım o halde,” diye 

çığlık attı Can. “Grubumuzun bir adı olsun!”

“Hımmm,” dedi Ceren. “Sevdim bu fikri dostla-

rım. Eğlenceli bir ismi olsun ama grubumuzun.”

Çocuklar uzun bir süre kafa yordular. Bin bir tane 

isim bulmuşlardı. Ama en çok bir tanesini sevdiler: 

“Macerasever Deniz Kabukları Dörtlüsü!”

Dört arkadaş artık hep birlikte hareket ediyordu. 
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