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“Yol Boyunca Renkler ile çocuklarımıza, farklılıkların 
zenginliğini örneklemek ve kendimizden farklı olanın da 

aynen bizim gibi Dünya gezegeninin üzerinde var olmaya 
hakkı olduğunu hatırlatmak istedik. ‘Öteki’ dediğimizin yerine 

kendimizi koyabilmeyi, bizim gibi olmayanı dışlamamayı, 
yok saymamayı, onu ille de bizim gibi olmaya zorlamamayı, 
aksine, ötekinin farklılığının yaşamımıza ayrı bir tat kattığını 
bir ilke olarak benimsemenin yaşama katacağı zenginlikleri, 

edebiyatın renkleriyle harmanlayarak sunmak istedik.”
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Yol Boyunca Renkler

Çocukluğumda bütün kavgalar farklı takımları 

tutup da “Benim takımım daha iyi! Hayır benimki iyi!” 

diye rekabete girenlerden çıkar, ancak bu tartışmalar 

ağız dalaşından öteye geçmezdi. Gözlük takanlara 

“dörtgöz”, çalışkanlara “inek”, uzun boylulara “sırık” 

dendiği dönemler de sadece çocukluktaydı. Yetişkin-

lik, olgunluğu getirirdi beraberinde. Gözlüğü ya da 

boyu bir yana; kimsenin ne iş yaptığı, hangi milliyet-

ten ya da dinden olduğu, mezhebi, neye inandığı, kaç 

parası olduğu da bizi ilgilendirmezdi. Herkesi olduğu 

gibi kabullenmek ve saygı duymak doğamızdaydı.

Ne zaman “ben”, “sen” ve “öteki” oluverdik? Ne 

zamandan beri karşımızdakinin milliyetini, dinini, 

inançlarını, nerede yaşadığını, nereden geldiğini, kaç 

para kazandığını sorgular olduk? Toplum içinde fark-

lılıklarımızla özgürce yaşama ve başkalarının da fark-
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lılıklarıyla yaşama hakkına saygı duyma bilincimize 

ne oldu? Çocuklarımız bu ayrışmış, birbirine düşman 

örneklere bakarak toplumsal barışın, farklılıkların 

varlığı ve uyumu üzerine kurulduğunu nasıl anlaya-

cak? Yaşamın güzelliklerini fark etmenin, çok yönlü 

bakışa sahip olmaktan geçtiğini nasıl öğrenecek?

Sayılamayacak kadar çok ve birbirinden farklı 

gökcisminin uçsuz bucaksız Evren’de birbiriyle uyum 

içinde yer aldığını bilmezden gelebilir miyiz? Üzerin-

de yaşadığımız gezegenimizin de tıpkı Evren gibi, bin 

bir çeşit farklılıkla bezenmiş olduğu gerçeğine gözü-

müzü kapatabilir miyiz? Dünyamızın, yüzey şekilleri-

nin çeşitliliği; iklim, hayvan, bitki, kültür çeşitlilikleri; 

ırk farklılıkları; engelleri nedeniyle farklı olanları; 

din, dil, gelenek-görenek, örf, âdet çeşitliliğiyle gü-

zelleştiğini kabullenmekten kaçınabilir miyiz? 

Çağdaş ve aydın bireyler olarak yetiştirmek iste-

diğimiz çocuklarımıza, yaşamın zenginliğinin aslında 

bu güzellikleri görmek olduğunu nasıl anlatacağız?

Biz yazarlar, çizerler, tasarımcılar ve editörlerden 

oluşan sanatçılar grubu, olumsuza değişen, farklılık-

ları bir kusur gibi göze sokmaya başlayan algıyı ye-

niden saygıya ve sevgiye dönüştürmenin yolunu, her 

zaman olduğu gibi sanatın evrenselliğinde ve çokses-

liliğinde bulduk. Edebiyatın türlü hallerini kullanarak, 

güzelliklerin çeşitlilikten kaynaklandığını hatırlamaya 

ve çocuklarımıza da hatırlatmaya çalıştık. Bu amaçla, 
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Çocuk-Yazını grubu olarak hazırladığımız ve şiddete 

karşı duruşumuzu vurgulayan Hani Her Şey Oyundu 

projesinin ardından, yine gönüllülük esasına dayanan 

Yol Boyunca Renkler projesini oluşturduk. Ekip arka-

daşlarım Ayşen Özenç (pedagog, eğitim danışmanı), 

Çiğdem Gündeş (yazar), Ercüment S. Özçakır (tasa-

rımcı), Dr. Fatih Erdoğan (yazar, editör), Mavisel Yener 

(yazar, editör), Dr. Nilay Yılmaz (yazar, dramacı) ve Yu-

nus Bekir Yurdakul (editör) ile birlikte, çağrımıza uya-

rak yollanan metinleri, amaca uygunluğu bağlamın-

da değerlendirerek elli üçle sınırladık. Ancak sosyal 

duyarlılık projesi olarak hazırladığımız Yol Boyunca 

Renkler, yıllarca bir türlü kendine bir çıkış kapısı bu-

lup renklerini çevreye yayamamışken 2013’ün Haziran 

ayında Can Çocuk Yayınları’na ulaşıp yeniden elden 

geçti ve yeni düzenlemesiyle parlamaya başladı. 

“Yol Boyunca Renkler” ile çocuklarımıza, fark-

lılıkların zenginliğini örneklemek ve kendimizden 

farklı olanın da aynen bizim gibi Dünya gezegeninin 

üzerinde var olmaya hakkı olduğunu hatırlatmak 

istedik. “Öteki” dediğimizin yerine kendimizi koya-

bilmeyi, bizim gibi olmayanı dışlamamayı, yok say-

mamayı, onu ille de bizim gibi olmaya zorlamamayı, 

aksine, ötekinin farklılığının yaşamımıza ayrı bir tat 

kattığını bir ilke olarak benimsemenin yaşama kata-

cağı zenginlikleri, edebiyatın renkleriyle harmanlaya-

rak sunmak istedik.



Y
O

L B
O

Y
U

N
C

A
 R

E
N

K
LE

R

10

Renkler gibi hep ayrı ayrı, hep özgün ve hep 

“ben” olurken bir araya gelindiğinde gökkuşağı oluş-

turarak yaşama, yağmur sonrası güzelliğinin nasıl 

katılabileceğini örneklemek istedik.

İstedik... Yaşamdaki en küçük, en önemsiz gibi 

görünen her ayrıntının “yaşamın büyüklüğü”ne kat-

kısını hep birlikte görelim, hissedelim, yaşayalım 

istedik.

Biz hayal ettik, yazdık, Can Çocuk yayımladı. Sıra 

sizde.

Aytül Akal
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Ahmet Günbaş

Farkı Ne

Gerçek Sevgi
Bir kediciği var komşu teyzenin;

Bembeyaz, yumak yumak, tertemiz.

Gözünden bile sakınır onu; 

Etini sütünü yığar önüne.

Düşmez üstüne açlığın gölgesi.

 

Yutkunur sokaktaki kediler,

Yiyecek kokusuna gelirler de

Zırnık koklatmaz onlara teyzemiz.

Üstelik kovalar, taşı elinde!

 

Anlayamadım gitti!

Kediciklerin farkı ne?
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Ayla Çınaroğlu

Dört Duvar

Pencereli duvar, kırık camlarından biriyle derin 

bir soluk aldı. Gerine gerine:

“Işık, aydınlık ne güzel!” dedi. “Gün boyu içeriye, 

sizlere ışığı ve aydınlığı ben getiriyorum. Bir duvar 

için en önemli görev de budur işte.”

“Evet, evet, evet,” diye kıkırdayarak alaylı alaylı 

güldü kapılı duvar.

“Soğuk havayı da karı da yağmuru da sen getiri-

yorsun içeri. Kırık camlı bir penceren var diye bunca 

böbürlenmen doğru mu? Evet, benim kapımın men-

teşeleri de pek sağlam değil, gıcırdayıp duruyor. Ama 

sorarım size, ben olmasam nasıl girilir içeriye? En 

önce kapı gelir bir evde doğallıkla, yani ben.”

Ocaklı duvar uzun süre kısık kısık öksürdükten 

sonra konuşabildi:
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“Öyle, öyle,” dedi. “İkiniz de önemlisiniz, bundan 

kuşkum yok. Ama bir ev, yaşamak içindir. Eğer sorun 

yaşamaksa bir evi yaşatan ocaktır. Bunu bilmeniz 

gerekir.”

Kapılı ve pencereli duvar, ocaklı duvara döndüler.

Bütün duvarlar aynı yaştaydılar ama ocaklı duvar 

ötekilerden çok daha yaşlı gibiydi. Güçlükle soluk 

alır, öksürür, çevresiyle ilgilenmez görünürdü. Kendi 

halinde, ağırbaşlı bir tutumu vardı.

Evet, gerçek payı vardı ocaklı duvarın sözlerinde 

ama hiçbiri önceliği yitirmek istemiyordu. Böylece 

başladı tartışma. 

Pencereli duvar, güneşle dostluğunu, ışığı, ay-

dınlığı nasıl kulübenin içine taşıdığını; eskiden bu 

kulübede yaşayanlara ilerideki dağları, yamaçları, 

ormanı, küçük dereyi, göğü, yıldızları nasıl izleme 

olanağı sağladığını anlattı. Son söz olarak da:

“Ben kulübenin gözüyüm,” dedi, “göz de en 

önemli organdır.”

“Organlardan biridir,” diye düzeltti kapılı duvar. 

“Kapı kulübenin ağzıdır. Düşünsenize bir, gerekli 

bütün şeyler kapıdan girer, yaşantı kapıdan girer bir 

yapıya. Pencere gözse kapı da ağızdır. Gözsüz yaşa-

nabilir ama ağızsız asla.”

“Midesiz, ciğersiz, yüreksiz yaşanır mı?”

Bu ocaklı duvar da meğerse neymiş... Öksürüğüne 

tıksırığına bakıp da tartışmaya katılamayacağını san-
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mak ne büyük hataymış. İşte iki üç sözcükle tartış-

manın ağırlık noktasını gene kendi üstüne çevirmişti.

Eh, ötekiler de altta kalmadı, kendi önemlerini 

inatla savunmayı sürdürdüler. Tartışma gittikçe kızı-

şıyor, itişip kakışmaya dönüyordu. Bu gerginlikle du-

varlar çatırdadı, parça parça sıvalar döküldü, birkaç 

tuğla daha düştü yere. 

O sırada boş duvarın kahkahası çınladı yüzlerinde.

Sustular. Bir açıklama beklediler boş duvardan. 

Oysa o, sinirli sinirli gülmeyi sürdürüyordu. Dayana-

madılar:

“Yeter!”

“Yeter ya!” diye haykırdı boş duvar. “Yeter sizin 

bu kendini beğenmişliğiniz, bu övünmeleriniz yeter! 

Bakıyorum siz üçünüz, sanki bütün kulübeyi siz üçü-

nüz oluşturmuş gibi davranıyorsunuz. Üç duvarlı bir 

yapı, ne komik değil mi? Hangi duvarın daha önemli 

oluşu bile söz konusu olamaz böyle garip bir yapıda. 

Oysa bu yapı, bu kulübe dört duvarlı. Evet, tam dört 

tane duvarı var bu kulübenin.”

“Elbette dört duvarlı ama sen boş bir duvarsın, 

bomboş. Üstünde ne bir kapı ne bir pencere ne de bir 

gereksinimi giderecek herhangi bir şey var.” 

“Ben bomboş bir duvarım. Katıksız, salt bir du-

var. Duvar olmak için yapılmış bir duvar. Bir insanın 

yatağını önüne serip güvenle uyuyabileceği, sırtını 

güvenle dayayabileceği bir duvar. Hepinizden daha 
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çok duvar olan bir duvar. Hepinizden daha güçlü, 

daha sağlam.”

Sağlam?

Sağlamlıktan söz etmek aslında dördü için de ge-

reksizdi. Yıllar önce belki. Ama şimdi tümü için de bir 

tek şey söylenebilirdi: Terk edilmiş kulübenin perişan 

duvarları.

Kulübenin, yeni ve sağlam olduğu zamanlar o 

kadar gerilerde kalmıştı ki dört duvar için de anımsa-

mak güçtü o günleri. Kimler açıp kapamıştı şu kapıyı, 

kimler girip çıkmıştı? Kimler bakmıştı şu pencere-

den? Ocağı kimler yakmış, kimler tencere kaynatmıştı 

üstünde? Kimler önünde oturup ısınmıştı? Kimler 

yaşamıştı, kimler kimler gelip geçmişti?

Ve yıllar boyu kar, güneş, fırtına, dolu, yağmur, 

dayanma gücünü sınarcasına dolanıp durmuştu çev-

resinde.

En son, o genç adam kulübede yaşarken akan 

çatıyı, kırık camları, çatlayan sıvaları onarırdı hiç 

değilse. Ve kuşkusuz duvarlar arasında böyle bir tar-

tışma çıkmazdı. Çünkü o adamın yaşantısıyla yaşıyor, 

ondan güç alıyorlardı. 

Ne var ki tartışma çıkmıştı bir kez. Bunca yıl 

dostluk ve sevgiyle yaşamış, fırtınalara birlikte göğüs 

germiş bu dört duvar, söylenmemiş, düşünülmemiş 

olması gereken sözleri söylemişlerdi, geri dönülmesi 

olanaksızdı.
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Sonra sustular. Günlerce, aylarca, zamanı unut-

muşçasına yıllarca sustular. Bu susuş onları daha da 

uzaklaştırdı birbirinden. 

Oysa her biri, “Yeter artık bu sessizlik, unutalım 

olanları, barışalım artık!” diye seslenmek istiyordu 

için için. Ama gene de bu sözleri ötekilerden birinin 

söylemesini bekliyordu. 

Şimdi, o fırtınalı günlerde birbirine güvenle daya-

nan omuzlar, sımsıkı sarılan eller gevşemişti. Yer yer 

çatlamış ve yıkılmaya başlamıştı duvarlar. Hiçbirinin 

ayakta duracak gücü kalmamıştı. 

Sonunda o korkunç fırtınalı gün gelip çattı, şim-

şek, gök gürültüsü ve uğultularla; karşı koymak ola-

naksızdı. Gene de direndiler tek tek. Tek tek inatla 

karşı koydular rüzgârın gücüne.

Son anda, güçleri tükendiğinde, dik durabilmek 

için birbirlerine tutunmak, sarılmak istediler korkuy-

la. Ne yazık ki geç kalmışlardı...

Fırtına dindiğinde, eski kulübeden geriye bir tuğ-

la yığını kalmıştı yalnızca. Artık ne kapılı duvar vardı 

ne ocaklı duvar. Ne boş duvar kendi önemini savuna-

bilirdi ne de pencereli duvar söz edebilirdi güneşle 

dostluğundan. 

Fırtınadan sonra gelen sessiz yağmurla ağladı 

tüm tuğlalar, utanç ve pişmanlıkla.

Sonra kış geldi. Zaman zaman kar yağdı utançla-

rını örtmek için. Daha sonra da bahar... Tüm güzelliği 

ve umutlarla...
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Umut sözcüğü bile anlamını yitirmiş olmalıydı 

yıkık duvarlar için. Anlamını yitirmiş olmalıydı ki o 

yıllar önce barındırdıkları genç adamın çıkageldiğini 

görünce inanamadılar gözlerine. Ama “o”ydu. Ar-

tık genç bir adam değildi; oldukça yaşlanmıştı ama 

oydu. O olmasa böyle, bunca üzüntü duyar mıydı? 

Üzgündü adam gerçekten. Durdu, yıkıntıya baktı 

uzun uzun. Çevresinde bir iki dolaştı, düşündü.

Sonrası bir bayramdı, bir mutluluktu. 

Adam günlerce, haftalarca çalıştı. Sağlam tuğ-

laları ayırdı bir bir. Dereden kum, su; kasabadan bir 

yığın araç, kereste ve çimento taşıdı. Yaşlanmıştı ama 

hâlâ güçlüydü, durmadan çalışıyordu. Günün birinde 

bitirdi yapıyı, hiçbir eksiği kalmamacasına. 

Bütün tuğlalar öylesine sımsıkı kucaklaşmışlardı 

ki artık hiçbir fırtına yerinden oynatamazdı bir tek 

tuğlayı bile. Pencereli duvar, ocaklı duvar, kapılı du-

var ve boş duvar karışmış, bir bütün olmuş, yeniden 

bir yapı oluşturmuşlardı. Tuğla tuğlaya, taş taşa ke-

netlendiler o akşam, ayrılmamacasına.

Güneş batarken yaşlı adam kapıyı açtı, girdi ku-

lübesine. 

Ocağı yaktı.

Pencerenin önüne gitti sonra, kızaran gökyüzüne 

baktı, derin bir soluk aldı.

Boş duvarın önündeki kerevete serdi yatağını, 

yattı. 

Yorgundu, bitkindi. Hemen uyudu.
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Gecenin karanlığında ocağın ışığı aydınlattı yü-

zünü. Duvarlar bu yüzde mutluluğu gördüler; sonra 

da iri, nasırlı, çatlamış, yıpranmış, yorgun ellerini 

adamın...
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yok saymamayı, onu ille de bizim gibi olmaya zorlamamayı, 
aksine, ötekinin farklılığının yaşamımıza ayrı bir tat kattığını 
bir ilke olarak benimsemenin yaşama katacağı zenginlikleri, 

edebiyatın renkleriyle harmanlayarak sunmak istedik.”
Aytül Akal
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