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Koray Avcı Çakman

Kaplumbağa uykudayken, tavşan 
dağa küsmemişken, tilki henüz 
kurnazlığa alışmamış, yedi cüceler 
Kaf Dağı’na kaçmamışken karlı bir 
kış günü doğdum ben… Başucumda 
kitaplarla büyüdüm. Kitaplar en yakın 
arkadaşım oldu. Gün geldi beni düş 
dünyalarına uçurdular, gün geldi 
hüznümü unutturdular. Sonra ben de 
kitaplar yazdım,  çocuklar düşlerle 
büyüsün, yüzleri gülsün diye…

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

EŞEKLİĞİNİ UNUTAN EŞEK

HOFLİPUF

BİR KELOĞLAN BİR DE EŞEĞİ

IŞIĞIN ÇOCUĞU AREL

KARGA BEYAZ VE POSBIYIK USTA
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Flamingo Günlüğü

Her şey öğretmenimizin derste, “Çocuk-

lar, nesli tükenmekte olan hayvanlarla ilgili 

bir sunum hazırlamanızı istiyorum. Herkes 

farklı bir hayvan türünü işleyecek,” deme-

siyle başladı. Ben karar verene kadar Tolga 

kutup ayısını, Didem kelaynakları, Senem de 

pandaları seçmişti.

Birkaç gün sonra tam su kaplumbağala-

rına karar vermiştim ki Özge, “Hiç heveslen-

me! Ben öğretmene çoktan karetta karettaları 

seçtiğimi söyledim,” demez mi! 

O gün eve suratım bir karış asık geldim. 

Söylene söylene çantamı bir kenara atıp sa-

lona geçtim. Kara kara düşünürken televiz-
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yondaki anlatıcı, “Zarif flamingoların nesli 

tükenmektedir,” dedi. 

Sevinçten, “Yaşasın! Yaşasın flamingola-

rın nesli tükeniyormuş!” diye öyle bir bağır-

mışım ki hep ağır işittiğinden şikâyet eden 

dedem bile beni ta mutfaktan duymuş. 

“Vah vah edeceğine zil tak da oyna bari!  

A kendini bilmez torun!”

“Yok dede! Ben o kuşların nesillerinin 

tükendiğine değil, ödev konumu bulduğuma 

sevindim,” dedim. Ama boşuna... 

Dedem söylenmeye başlamıştı bir kere: 

“Ey gidi! Yakında değil serçe, karga bile 

uçmayacak gökte. Değil kutup ayısı, balarısı 

kalmayacak dünyada! Oh, gençliğin ne umu-
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runda! Ekmek elden su gölden… Yakında o 

göller de kuruyacak bakalım o zaman suyu 

nereden bulacaksınız? Vallahi değil bu koca 

dünya, böyle böyle on dünya yetmez bu in-

sanoğluna…”

O böyle söylenip duruyordu ama olsun, 

ben ödev konumu bulmuştum ya… Dedem 

isterse varsın ozonu bile benim deldiğimi 

düşünsün! Canım babam iyi ki açmış bu bel-

gesel kanalını. Keyifle koltuğuna uzanmış, 

gözlerini ekrandan ayırmıyor. Benim de çıt 

çıkarmadan programı izlediğimi görünce çok 

şaşırdı. 

“Hayrola Kaan, sen hiç belgesel izler miy-

din?” dedi gülerek.  

“Öf baba! Ödevim için gerekli bana bu 

bilgiler. Bırak benle dalga geçmeyi de şu fla-

mingolara bakalım.”  

Bir yandan da bir elimde kalem bir elim-

de defterle harıl harıl not alıyorum. Ben can 

kulağıyla anlatılanları dinlerken birden susa-

murlarına geçmez mi? 

“Hayda! Bunlar da nereden çıktı şimdi?” 

Babam oldukça ciddi bir sesle: 
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Nesli tükenen hayvanlarla ilgili ödev hazırlayacak olan 
Kaan flamingoları seçer. Babası ona bir sürpriz yapar ve 
flamingoları doğal or tamlarında gözlemleme fırsatı bulur. 

Kuşlar için seyir defteri
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