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Can Göknil

Çocuklar, size hayatımı anlatmak 
çok uzun sürer. Şimdi ailemle 
İstanbul’da yaşıyorum. Yaşamımızı 
evcil hayvanlarımızla paylaşmayı 
seviyoruz. Üniversite yıllarımızda 
New York’taydık. Kısacası çok iyi 
okullarda okudum ve ressam oldum. 
İşimi öyle seviyorum ki...Tam kırk 
yıldır çocuklar için kitaplar yapıyorum. 
Masallarımı, öykülerimi kendim 
yazıp resimliyorum. Kitaplaşmayan 
resimlerim de var. Heykeller de. Onlarla 
sanat galerilerinde sergiler açıyorum.
Kitaplarım bazen yurtdışında da 
satılıyor. Almanca, Hollandaca, İngilizce, 
Fransızca, İtalyanca, Macarca, Arapça 
olarak çevrilenler elime geçtikçe 
çok seviniyorum. Keşke hepsini 
okuyabilsem. Ben sadece İngilizce’yi 
rahatlıkla okurum. Bir de İtalyanca’yı.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

BABASININ BAŞKA EVİ VAR

BENİ ANNEM YAVRULADI

BİLMECELERLE ABC

ÇATLAK HASAN

DENİZ MASALI

GÖKYÜZÜ SİRKİ

GÜLFİDAN ÇİFTLİKTE

HATIRALARI SAKLAMA SANDIĞI

KARDEŞİM

KEÇECİ BAYRAM VE ANKA KUŞU

KİRPİ MASALI

KOKUŞUK ARKADAŞ

KUYRUKSUZ

ORMANDAKİ ARKADAŞ

RENKLİ ÖCÜLER

ZİLLİ TİLKİ İLE ÇANLI GONCOLOZ
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As Okula Başlıyor

As’ın annesi ve babası, şehirdeki bir otelde iş 

bulunca çok sevindiler. Artık çocuklarını yan-

larına alabileceklerdi, böylelikle As da okula 

başlayacaktı. 

Geçen yıl, As orman bekçisi olan dedesi-

nin yanında, ormanda yaşıyordu. Ormanda 

okul yoktu ama As dedesiden okuma yazma 

öğrenmişti. Sayıları ise ona ninesi öğretmişti. 

Ninesi örgü ustasıydı. Örgü şişlerini eline 

aldı mı, saya saya ilmekler atarken, üç ekle-

yip bir sökerken, As ninesini dikkatle izlerdi. 

Ara sıra, nine ilmekler attığı şişi torununa 

uzatır, “Sen de say, As’cığım, bakalım ben 

hata yapmış mıyım?” derdi.
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Sofrayı kurarken, çatal, bıçak ve kaşıkları 

çekmeceden As alırdı. Yemek sonrası, hepsi-

ni saya saya yerlerine kaldırırdı. Yanlışlıkla 

çöpe düşürmediğine emin olmak için. Bir de 

sayıları gerçekten sevdiği için. Okulda gö-

receği aritmetik derslerini şimdiden merak 

ediyordu. Üstelik iki işlemli problemleri ba-

şarıyla çözüyordu.

Gel gelelim, nineyle dededen ayrılmak, 

hele ormandaki arkadaşlarıyla vedalaşmak 

çok zordu. Küçük kız bunu düşündüğün-

de, gözyaşları yanaklarına dökülüveriyordu. 

Ninesi de aynı durumdaydı. As’ı yolculuğa 

hazırladığı, torununa ördüğü renk renk kü-

lahları, şapka ve atkıları valizine koyduğu sı-

rada, “Oralarda sakın üşütme kendini,” diye 

fısıldarken sesi titriyordu. 

Ama nine hüzün sevmezdi. “Hadi, neşele-

nelim, As’cığım,” der, mandolinini eline alır, 

şen şen oyun havaları çalar, tiz sesiyle As’a 

şarkılar söylerdi:

“Keçiyi saldım çayıra...”
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Nine pazarda sattığı örgülerden kazandığı 

parayla almıştı mandolinini. Nasıl çalındığını 

torununa da öğretmişti. Bazen As çalar, nine 

şarkı söylerdi. As’ın en çok sevdigi kurbağalı 

şarkıyı söylerken, torununa kurbağa taklidi 

bile yapardı:

“Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyru-

ğun nerede?

Kuyruğum yok, kuyruğum yok, düştü şu 

dereye…”
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Ayrılık Günü

As, ormandan ayrılmadan önce hayvan dost

larıyla vedalaşmak istedi. Ne çok severdi adı 

“Tembel”e çıkan o Yavaş Hayvan’ı. Aslında 

hiç tembel değildi arkadaşı, sadece yavaştı. 

Yavaş Hayvan’ın dostları için yapmayacağı 

yoktu. As ormanda yolunu şaşırdığında, onu 

kurtarmak için hemen ağaçtan inmişti. O 

upuzun tırnaklarının üstünde zar zor yürü-

yerek dereye atlayıp, boğulmak üzere olan 

As’ın hayatını kurtarmıştı. Oysa toprağa bas-

mayı hiç sevmezdi. O nedenle, ağaçtan inip 

kakasını toprağa yapmak için bile bir hafta 

beklerdi. Belki de bu nedenle ona “Tembel 

Hayvan” da derlerdi. Genelde, uçuşan ke-
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lebekleriyle, ağaç tepelerinde yaşardı. As’ı 

görünce, kocaman tırnaklarıyla tutunduğu 

dallardan aşağı sarkarak onunla sohbet et-

meye bayılırdı.



As, Karınca Yiyen adlı hayvanla da güzel 

dostluk kurmuştu. Karınca Yiyen arkadaşın 

gözleri ve kulakları çok ufaktı ama burnu 

ve kuyruğu epey uzundu. Dişsiz ağzından 

uzayan yapışkan bir dili vardı. Tırnakları ise 

Yavaş Hayvan’ınkilere çok benziyordu. Zaten 
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akraba olduklarını söylemişlerdi. Yalnız Ka-

rınca Yiyen’in bir kusuru vardı. Korkarsa çok 

pis kokular salıyordu! As ona böyle yapma-

masını öğütlese de, Karınca Yiyen korkunca 

kokusunu içinde saklayamıyordu. Aslında 

çok önemli değildi bu. “Arkadaşlar birbirinin 

kusurlarını hoş görmeli,” derdi As’a ninesi.

Hani As’ın mutfak penceresini açık unut-

tuğu gün vardı ya... Sinek, böcek, karınca, 

ne varsa içeriye doluşmuş, mutfaktaki yiye-

ceklerin orasına burasına üşüşmüştü. İşte 

o anda, Karınca Yiyen yardıma yetişmişti. O 

upuzun yapışkan diliyle, kanatlı kanatsız ne 

varsa yalayıp yutmuştu. As’ı büyük bir dert-

ten kurtarmıştı. Pekmezli karıncaların lez-

zetine hayran olduğunu hâlâ anlatır durur o 

kokuşuk hayvan.

As, ormana arkadaşlarıyla vedalaşmaya 

gittiğinde, dedesiyle ninesi ona eşlik ettiler. 

Dede, As’ın hayvan dostlarına, çocuklar için 

okula gitmenin ne kadar büyük önem taşıdı-

ğını anlatmaya koyuldu.

Dedi ki, “Bugünün çocukları yarın, öbür 

gün büyüdüklerinde, bu koca dünyayı idare 
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edecekler. Okula gitmeleri çok önemli. Do-

ğayı mahveden insanlara karşı da dünyamıza 

iyi bakmak için bilgili olmaları, pek çok şeyi 

öğrenmeleri gerek.”

Nine de dedi ki, “Nasıl olsa As okul tatil-

lerinde gelecek buraya. Bizi de özler, sizi de. 

Arkadaşlığınız devam edecek.”

Ormandaki dostlar nineyle dedenin söz-

lerini dikkatle dinleyince, As’la güle oynaya 

vedalaştılar.
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As’ın annesi ve babası şehirde iş bulunca, As ar tık onların 
yanına taşınabilecek ve okula başlayabilecekti. Ama nineyle 
deden ayrılmak, hele ormandaki arkadaşlarıyla vedalaşmak 

çok zordu. Dostları Yavaş Hayvan ve Karınca Yiyen’in 
özlemiyle şehre taşınan As, okulla birlikte sirke gideceklerini 

duyduğunda, aklına hemen ormanda karşılaştığı hayvan 
kaçakçıları geldi. Ama bu istenmeyen sirk ziyareti sayesinde 

yeni, farklı bir arkadaşla daha tanışacağını bilemezdi!

Usta sanatçı Can Göknil, üç öyküden oluşan dizisinde 
okurları, küçük bir çocuğun hayvanlarla kurduğu
dostluk üzerinden farklılıklar, hoşgörü ve doğayı

korumak üzerine düşünmeye davet ediyor.

Kente taşınan As, ilk kez sirke gidiyor…

MANDOLİN ÇALAN
PANGOLİN

MAVİ KABUKLU BİR ARKADAŞ

YAŞ
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