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Ne zaman bir ağaca sarılsam 

aklıma düşen, hep 19 yaşındaki 

o güzel çocuğa...



Bundan çoook uzun zaman önce, insanlar konuştuklarını 
unutmamak ve konuşamadıklarını paylaşmak için yazmaları 
gerektiğini keşfettiler. Fakat nasıl yazı yazılacağını 
bilmiyorlardı.

İşte tam o sırada, dünyaya en yakın bulutta yaşamlarını 
süren harfler, insanlarla iletişime geçti.
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Alfabe Bulutu’nun ileri gelenleri, insanlara beraber çalışmayı 
teklif etti. İnsanlar yazmak için Bulut’taki harflerden, 
noktalamalardan, işaret ve sembollerden destek alacak, 
böylece Alfabe Bulutu’nda yaşayanlar hem kendilerini daha 
önemli hissedecek, hem de dünyayla ticaret yapacaklardı.

Alfabe Bulutu sakinlerinin görünürde dünya üzerindeki 
canlılardan bir farkları yoktu. Onlar da nefes alır, 
bulundukları bölgeye göre farklılaşır, gelişir ve çoğalırlardı. 
Gözünüzde bir şeyler canlanmasını istiyorsanız, 
yandaki çizime bakabilirsiniz:
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Harfler, dünyayla 
ilişkilerini hep uzaktan 
sağladılar. Eskiden 
telgraf ve mektupla, 
şimdi ise internetle...

Bu karar karşılıklı 
verildiği için hiçbir 
zaman Alfabe 
Bulutu’na dünyadan 
bir keşif aracı 
gönderilmedi. 
O yüzden Alfabe 
Bulutu’nun coğrafyası 
hakkında tam olarak 
bilgi sahibi değiliz. 
Ama bize anlattıkları 
kadarıyla yandaki 
gibi bir şey olması 
gerekiyor:
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Alfabe Bulutu’yla dünya arasındaki en önemli fark, 
Bulut’ta yaşayanların attıkları her bir adıma dikkat 
etmek zorunda olmalarıydı.

Alfabe Bulutu’nun sakinleri, bir mekanizmanın çarkları 
gibi birbirlerine bağlı çalışırdı ve yaşadıkları en ufak bir 
problem, gözden kaçırdıkları bir yanlışlık, unuttukları 
küçücük bir ayrıntı, dünyada onarılması çok güç bir 
soruna yol açardı.

İşte bu seride okuyacaklarınız, attıkları adımlardan 
birine dikkat etmeyen bazı Bulut sakinlerinin hikâyeleri...

I
O sabah Selis ve Bulut erkenden kalkıp ödevlerini hızlıca 
bitirdiler. Aynı hızla kahvaltılarını edip pijamalarını değiştirdiler. 
Yine hızla arka bahçeye doğru koşarlarken, “Çok uzaklaşmayın 
çocuklar!” diyen annelerinin sesini duydular.
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Tüm bu acele, babalarının, bahçelerindeki dev çınar ağacına 
önceki gün kurduğu salıncağa binebilmek içindi.

“Birinç!” diye bağırdı Bulut, geride kalmasına rağmen. Bulut, 
Selis’ten iki yaş küçüktü. Ama o sabah neredeyse ablası 
kadar çok ödev yapmıştı –en azından ona öyle geliyordu. 
O yüzden kendisine göre salıncağa binmek ilk onun hakkıydı.

Selis sesini çıkarmadı. Gereğinden fazla konuşmayı 
sevmezdi. Ne de olsa büyük olmanın verdiği öncelik 
sayesinde salıncağa ilk onun bineceğini her ikisi de çok iyi 
biliyordu. Ama bahçeye vardıklarında, ilk şaşkınlığı attıktan 
sonra avazı çıktığı kadar bağıran da yine o oldu.
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