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Delice zeytin derler, yabani zeytin ağaçlarına. Meyveleri pek minicik olur. 

Toplaması, onları yenilebilir hale getirmesi, yağını çıkarması birazcık zahmetlidir. 

Ben delice zeytinlere tırnağımı batırmayı, sonra onların yağını elime sürmeyi, 

tenimde bıraktıkları mor rengi ve yumuşaklığı pek severim. Hele ormanda tek başıma 

dolaşırken delice ağaçlarıyla karşılaşmayı… Ama dünya henüz akıllanmadığı için 

kadınların ormanda tek başına dolaşması ne yazık ki hâlâ tehlikeli. İşin en kötü yanı, 

yabani hayvanlardan değil insanlardan korkuyoruz bunu yaparken. Neyse ki 

yaşadığım Büyükada’da kadınlar doğayla baş başa kalabilecek kadar şanslı. 

Ormanda tek başıma dolaşırken yaşadığım duyguları paylaştığı için ablam 

Dilek Sezer’e ve bu karşı masal kitaplarının yazılma sürecinde emeğini, desteğini 

esirgemeyen, aklıyla bu kitaptaki fikirleri berraklaştıran Semih Erelvanlı’ya 

teşekkür ederim. Kuşkusuz o olmasa; yalnızca bu kitap değil, 

hayat ve zeytinlerin bereketi de eksik kalacaktı.





Ooo, şuna da bak hele! Kaşlarını çatmış, ayağını 
tıpırdatmış, bir parmağını havaya kaldırmış. Anne ciddi 
bir şey söyleyecekken hep böyle yapar. Ardından, “Ah tatlım, 
akıllı olmalısın,” deyip peş peşe öğütlerini sıralar.

“Tamam tamam, biliyorum!” dedi sepetten sıcacık bir 
kurabiye aşırırken bizim sabırsız. “Uslu, cici kızlar gibi sağa 
sola bakmadan, oyalanmadan, başımı önüme eğip hızlı hızlı 
gideceğim büyükanneme. Anayoldan da ayrılmayacağım, 
söz.”

Şaaaaaak! Anne elini alnına çarptı, gözlerini kocaman açtı.

‘Korktu mu, kızdı mı, şaşırdı mı, yanakları niye domates gibi 
kızardı?’ dersen, sayfayı çevir.
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“Sakın ha!” dedi anne. “Başını önüne eğip yürürsen, tehlikeleri 
nasıl fark edersin?” 

“Peki anne!” diye karşılık verdi Kırmızı Bereli. Seke seke 
kapıya yöneldi.

Anne tuttu kolundan onu. “Öyle anayoldan ayrılmayacağım 
diye de şart koşma kendine. Olur a, yolunu değiştirmen 
gerekirse...” 

Kız kesti sözünü: 

“Pekii anne!” 

Anne eğildi, çenesinden tutup kaldırdı kızın yüzünü: 

“Hep dikkatli, hep açıkgöz ol. Kurt düşmeden peşine, ‘Ohooo, 
ben seni çoktan fark ettim,’ de.”

“Pekiii anne!” diye başını salladı, ardından pabuçlarına bakıp 
çın çın kahkahalar attı. Neşeli mi neşeli, sanırsın ki dev bir 
piyanonun tuşları üstünde hoplaya zıplaya dans etmekteydi.

“Merak etme, çok dikkatli olacağım, çok, çoook, çok!”
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Hımm… Bir düşünelim bakalım… Küçük bir kız çok dikkatli olsa 
bile, koca ormanla nasıl baş edecek?

Şu keskin gözlü, sivri dişli kurtlar kokusunu alıp peşine 
düşerlerse, onları nasıl atlatacak? Ya yoluna akrepler, yılanlar, 
ayılar çıkarsa ne yapacak?

‘Küçük kızlar tek başına ormana gönderilirse, ne olur ki?’ diye 
soruyorsan, sayfayı çevir.
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“Uh huh huuu! Kurt uludu.” 

“Tıs tıss tıss! Yılan bu. Sakın korkup çığlık atma, olur mu?”

“Huo hu hou! Koca ayı az kalsın çamı deviriyordu.” 

Kız daha bahçeye çıktığı anda, annesi başlamıştı tiyatro 
sahnesindeymiş gibi tuhaf bir oyun oynamaya. Yüzünü, sesini 
biçimden biçime soktu. Yok sansarları, yok yabani atlarla 
mandaları anlattı durdu. Kız kaşlarını çattı. Annesi etrafında 
dolanıp ellerini şıplattı:

“Kıs kaç, kıs kaç, kaç! Akrebin kıskaçlarına dikkat!”

Sonra parmağını dudağına koydu, fısır fısır konuştu: 

“Çıt, çat çat! Dalları kıra kıra gelen kimse, başımıza iş açacak. 
Ya saklan, ya kaç!”

İşte böyle, Kırmızı Bereli Kız ne kadar mızıldansa da bırakmadı 
annesi. Anlattı ha anlattı tehlike işaretlerini. 

Kız daraldı. Beresini fırlatıp attı. Bir hışım eve girdi. Odanın 
ta en dibine geçip, kollarını kavuşturdu. 

‘Bu kız niye suratını asıp somurtuyor?’ dersen, sayfayı çevir.
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“Orman tehlikeliyse, neden sen de benimle gelmiyorsun?” 
diye sordu Kırmızı Bereli. 

“Her zaman yanında olamam ki tatlım. İşte bu yüzden tek 
başına kalıp kendini korumayı öğrenmelisin,” dedi annesi. 

Gözlerinin ta içine bakıp gülümsedi. Sırt çantasına kement, 
pusula, otlardan yapılmış uyku spreyi, ok ve yay koyup kıza 
verdi. 

Mızıldandı kız. “Ama ben henüz çok küçüğüm,” dedi. 

“Kurtlardan Kurtulma Oyunu yerine bebeklerimle oynamayı 
tercih ederim.”

Acaba annesinin yanından hiç ayrılmasa, kurtlardan korunabilir 
mi?

Böylece onlar hakkında endişelenmesi de gerekmez, öyle değil 
mi?

‘Anne şimdi kafasını kaşıya kaşıya ne düşünüyor?’ dersen, 
sayfayı çevir.
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“Peki, hayal ettiğin o kocaman okullara gitsen, sevdiğin bir 
meslek edinsen, işe girip kendi paranı kazansan… O paralarla 
bir güzel gezsen, eğlensen, dünyayı keşfetsen… İstemez 
misin?”

“Tabii ki isterim,” dedi Kırmızı Bereli, kaşlarını çata çata. 

“Ama hiçbiri için Ormanla ve Kurtlarla Baş Etme Dersleri 
almam gerekmiyor. Çünkü dediklerin hep şehirde ve bildiğin 
gibi şehirde kurt falan olmaz.” 

Güldü anne. “Şehirde de kurtlar vardır güzelim. Hatta kurttan 
daha tehlikeli insanlar… Büyükannen onlardan bıktığı için 
ormanda yaşamayı seçti.” 

Bu laflar kıza çok saçma, çok da gereksiz geliyordu. “Eh 
pekâlâ, sanırım başka çarem kalmadı,” dedi. Kanepedeki 
yastığın arkasına sakladığı şeyi çıkardı. Yüzünde biraz 
hınzır, biraz alaycı bir gülüş vardı.

Kırmızı Bereli Kız’ın küçük sırrını merak ediyorsan, 
sayfayı çevir.
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