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İhmal Amca

1913’te Konya’da doğdu. Robert Kolej Yüksek Okulu’nu 

İnşaat Mühendisi olarak bitirdi. Yalnızca mühendislik 

yapmadı, çok değişik işlerde çalıştı. Bunlar arasında 

yazarın andıkları: tezgâhtarlık, gömlekçilik, düzeltmenlik, 

desinatörlük. Yazar ilk masal kitabını 1967 yılında Sihirli 

Çiçek adıyla Bulgaristan’da Türkçe olarak yayımladı. 

Dilimize birbirinden güzel masallar kazandıran İhmal 

Amca, 1987 yılında, Moskova’da yaşamını yitirdi.

EŞEK EŞEKKEN, GÜNEŞE VURGUN ÇOCUK, PENCEREME KONMUŞTU,  

ŞEYTAN UÇURTMASI 

yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitaplarıdır.
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BOYALI KIRLANGIÇ





Boyalı Kırlangıç

Bir gün çocuklar avluda oynarken ne görseler iyi? 

Allı yeşilli, morlu sarılı, mavili aklı bir kırlangıç, pırrr 

diye uçup gitmez mi?

“Hoppalaaa!” demiş çocuklar. “Kırlangıcın da bo 

yalısını hiç görmemiştik.”

Hemen ardından koşmuşlar.

Kırlangıç, girmiş yuvasına. Çocuklar bir de bak

mışlar ki, kırlangıcın yavru

ları da allı yeşilli, morlu 

sarılı, mavili, aklı.

“Yooo!” diye düşün

müş çocuklar. “Bunda bir 

iş var. Sakın bu kırlangıç 

büyülü olmasın!”

Sonra bir ağızdan ba 

ğırmışlar Kırlangıç’a:

“Allı Kırlangıç, morlu Kır
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langıç! Yeşilli, aklı, sarılı, mavili Kırlangıç! Söyle bize 

n’olursun, sen büyülü kırlangıç mısın?”

Kırlangıç, “evet” anlamında göz kırpınca, çocuk

lar, hepsi birden ellerini kaldırmışlar havaya:

“Boyalı Kırlangıç, Boyalı Kırlangıç!” diye yalvar

mışlar. “Biz yıllardır şeker yüzü görmedik. Madem ki 

sen büyülü kırlangıçsın, n’olursun şeker at bize.”

Kırlangıç’ın kanatlarını çırpmasıyla, karamelalar, 

türlü türlü şekerler yağmaya başlamış. Çocuklar ka 

pışmışlar şekerleri, aralarında kardeşçe paylaşmışlar.

Sonra çocuklardan biri, “Boyalı Kırlangıç! Büyülü 

Kırlangıç!” diye bağırmış. “Biz yıllardır çikolata yeme

dik! Ah ne olur çikolata at bize!”

Kırlangıç, yine çırpmış kanatlarını, başlamış çiko

latalar yağmaya. Çocuklar bunları da toplayıp kar

deşçe paylaşmışlar aralarında. Öyle sevinmiş, öyle 

sevinmiş ki çocuklar.

“Sağ ol Boyalı Kırlangıç! Sağ ol Büyülü Kırlangıç!” 

diye bağırmışlar bir ağızdan.

Sonra bir başka çocuk, “Boyalı Kırlangıç, Büyülü 

Kırlangıç,” diye yalvarmış. “Zengin çocuklarının türlü 

oyuncakları var. Biz yoksullarınsa tek bir oyuncağı

mız yok. O büyülü ka   na     dına kurban olalım, bize 

oyuncak atıver n’olur sun!”

Boyalı Kırlangıç’ın yine kanadını çırpmasıyla baş

lamış oyuncaklar yağmaya, kızlar için bebekler, 

oğlanlar için palyaçolar, neler neler...

Yine paylaşmışlar aralarında.
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Bir de bakmış ki çocuklar, Boyalı Kırlangıç ağlı

yor.

“Büyülü Kırlangıç, Boyalı Kırlangıç, niye ağlıyor

sun?” diye sormuşlar. “N’olursun ağlama, ağlama!”

“Nasıl ağlamayayım çocuklar,” demiş Boyalı Kır

langıç. “Siz düş görüyorsunuz, düş. Birazdan uyanın

ca ne şekeriniz olacak ne çikolatanız ne de oyuncak

larınız. Benimse büyüm yalnızca düşte geçerli...”

Uyanmış çocuklar ki ne şeker var ne çikolata ne 

de oyuncak... Gözleri dolmuş hepsinin de.

Ağlamasın çocuklar, ah ağlamasın.

Şekerleri de olsun,

çikolataları da, oyuncakları da...

Ama düşte değil, gerçek yaşamda.
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Konuşan Sığırcık

Bir gün annesi, kızcağızı Zeyno’ya, “Zeyno’cu

ğum,” demiş, “ben çarşıya öteberi al  ma    ya gideceğim, 

gelinceye dek sen istersen biraz uyu      yuver.”

Zeyno da, “Peki anneciğim, uyurum,” demiş.

Annesi gitmiş. Zeyno’cuk da soyunup yorganı 

çek           miş başına, uyumuş.

Düşünde, odanın açık penceresinden bir sığırcık 

girmiş içeriye.

“Zeyno, Zeyno’cuk,” demiş sığırcık, “canım öyle 

sıkılıyor ki, n’olursun gel biraz konuşalım.”

“Olur,” demiş Zeyno, “konuşalım. Ama sen konu

şabilir misin?”

“Ne bileyim,” demiş sığırcık, “sen beni konuştu

rursan belki konuşabilirim.”

“Peki, bir deneyelim bakalım,” demiş Zeyno. 

“Hem sen akıllı bir sığırcığa benziyorsun. Bana öyle 
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geliyor ki, konuşacaksın. Aç bakalım şimdi gagacığı

nı da bir ‘a’ de hele.”

Sığırcık açmış gagasını, “a” demiş.

“Yaşaaa! Aferin!” diye bağırmış Zeyno’cuk. “Sende 

iş var, konuşacaksın.”

Sığırcık, göz kırpmış sevincinden, başlamış cayır 

cayır, ardı arası kesilmeden konuşmaya. Zeyno hepsi

ni anlamıyorsa da çoğunu anlıyormuş dediklerinin.
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“İyi ama,” demiş Zeyno, “öyle çabuk konuşuyor

sun ki, her dediğini anlayamıyorum, biraz daha ağır 

konuş.”

Sığırcık yavaş konuşmaya başlayınca, Zeyno her 

dediğini anlamış.

Sonra kuş, konuşmasını sürdürerek, “Benim iki 

de küçücük yavrum var,” demiş. “N’olursun izin ver 

de onları da getireyim buraya.”

“Getir elbette,” demiş Zeyno.

Sığırcık, pencereden uçup yavrularını getirmeye 

gitmiş.

O sırada Zeyno’nun annesi kapıyı açıp girmiş içe

riye, bakmış ki, kızcağızı mışıl mışıl uyuyor.

“Varsın uyusun,” demiş kendi kendine.

Öte yandan, Zeyno’cuk düşünde beklemiş, bekle

miş, Sığırcık geri gelmemiş. “Sakın başına bir şey 

gelmiş olmasın Konuşan Sığırcık’ın,” diye çok üzül

müş kızcağız; o üzüntüyle de ağlaya ağlaya uyanmış 

uykusundan.

Annesi elindeki paketleri mutfağa koyup Zey

no’nun odasına girince, bakmış ki kızcağız hüngür 

hün     gür ağlıyor.

“Ne oldu kızım? Niye ağlıyorsun?” diye sormuş.

“Ah anneciğim,” demiş Zeyno’cuk, hıçkıra hıçkı

ra, “düşümde bir sığırcık girdi pencereden, görsen ne 

güzel, ne akıllı bir sığırcıktı. Hem durmadan konuşu

yordu. İki de yavrusu varmış. Gideyim yavrularımı 

ge     tireyim, deyip uçtu gitti, bir daha geri dönmedi.”
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“Kızım,” demiş annesi gülerek, “hiç sığırcıklar 

ko         nu    şur mu? Sana öyle gelmiştir.”

“Anneciğim, sen anlamıyorsun ki. Gerçekten ko  

nuşuyordu, hem de bülbül gibi.”

“Peki, peki, öyle olsun Zeyno’cuk. Hadi sen şim

di gir banyoya, elini yüzünü bir iyice yıka, ağlamayı 

da kes artık.”

Zeyno’cuk banyoya girmiş ki, ne görse iyi: Dü 

şündeki Sığırcık, yavrularını küçük bir mukavva kutu

ya koyup getirmiş banyoya, kendisi de yanlarında 

durmuş, göz kırpıyor Zeyno’ya.
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“Anne! Anneee!” diye bağırmış Zeyno. “Koş gel! 

Çabuk gel! Bak Konuşan Sığırcık banyomuza gelmiş! 

Yavruları da yanında!”

Annesi koşup gelmiş banyoya ki, gerçekten bir 

sığırcık, mukavva kutuda da iki yavrusu, üçü birden 

ga     gacıklarını açıp kapıyor, bir şeyler söylüyorlar Zey

no’cuğa. Annesi de şaşmış kalmış bu işe, sonra şaka

laşmış:

“Ne konuştuklarını anlıyor musun kızım?”

“Anlıyorum anneciğim, anlıyorum,” demiş Zeyno. 

“‘Sağ ol,’ diyorlar. ‘Banyonuz da nasıl sıcacık, tam 

bize göre bir yer,’ diyorlar.”

Annesi gülmüş, “Peki Zeyno’cuk,” demiş, “ya ben 

niçin anlamıyorum dediklerini?”

“Bilmem ki anneciğim,” demiş Zeyno. “Ben tüm 

söylediklerini anlıyorum. Daha doğrusu, duyuyorum. 

Bak, şimdi su istiyorlar. Bak, bak, şimdi de yavruları 

küçücük ağaç kurtları istiyorlar annelerinden.”

Tam o sırada anne uçup gitmiş, biraz sonra gaga

sında birkaç küçük ağaç kurduyla dönmüş, kurtları 

yavrularının gagalarına bırakmış.

“Gördün mü?” demiş Zeyno’cuk. “Ben sana söy

lemedim mi anlıyorum, diye?”

Sonra hemen musluktan bir tabağa su doldurup 

koymuş yanlarına. Anne Sığırcık içmiş içmiş, Zey

no’cuğa da “sağ ol” anlamında göz kırpmış.
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Gerçi annesi anlamıyormuş kuşların dilinden 

ama, Zeyno’cuk her dediklerini anlıyor, her istedikle

rini yapıyormuş. Kuşlar da Zeyno’ya başlarıyla “gel, 

gel” diyorlarmış. Zeyno’cuk yaklaşınca da, gagalarıy

la öpü öpüveriyorlarmış Zeyno’cuğun yanaklarından, 

hem de hiç acıtmadan, yumuşacık yumuşacık.

Böylece, Konuşan Sığırcık’la yavruları Zeyno’yla 

arkadaş olmuşlar. Kızcağız da başka kardeşi olmadı

ğı için buna çok sevinmiş; annesi de mutlu olmuş, 

yıllarca hep birlikte yaşamışlar.

Zeyno yemlerini, sularını hiç eksik etmemiş sığır

cıkların.

Kuşlar gagalarını açıp kapayıp konuştukça, Zey

no’nun annesi içinden, “Ah, bir de ben anlasam şu 

sığırcıkların dilinden,” dermiş hep.
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“İnsanlar ey, neredesiniz?”

Masal yazmaya, Nazım Hikmet’in “Sevdalı 

Bulut” masalını onun sesinden dinleyerek 

başlayan İhmal Amca, Türkiye’nin en büyük 

masalcılarından birisidir. Bu kitabında, 

Doğa’ya yapılan haksızlıkları ve kötülükleri 

kınıyor. Boyalı Kırlangıç’tan Timsah Kuşu’na, 

Konuşan Sığırcık’tan Bulutlar’a kadar tüm 

Doğa’yla arkadaş olmaya hazır mısınız? 

Sizinle tanışmak için can atıyorlar.
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