


BİRİNCİ BÖLÜM

ARKADAŞIM NEREDESİN?

O yıl Zerdali Kasabası’nda kış çok çetin geçi-

yordu. Hava sıcaklığı iyice düşmüş, yerler adeta 

bir buz pistine dönmüştü. Bu durum en çok da 

okula giden çocukları etkiliyordu. Çocuklar kayıp 

düşmemek için ayakkabılarının üzerine eskimiş 

çorap geçirerek yürüyorlardı.

“Ooofff! Çok soğuk anne, ne zaman yaz gele-

cek?” diye bağıran kişi kasabanın Einstein’ı Murat 

namıdiğer Mumu’ydu.

Mumu sarı, düz saçları, fıldır fıldır oynayan me-

raklı yumuk gözleri, bilgi dolu hafızasıyla okulu-

nun renkli yüzlerindendi. Tahmin ettiğiniz gibi 
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arkadaşları her şeyi ona soruyor, onun verdiği 

cevaplara “Kesin doğrudur!” diyorlardı. 

“Anne kıştan çok sıkıldım. Okuldan eve gele-

ne kadar parmaklarım uyuştu. Eldivenim de var 

ama ellerim hâlâ buz gibi. Yazın gelmesine tam 

92 gün kaldı. Neyse mecburen katlanacağız, sayılı 

günler çabuk geçer...” diyerek odasına hızla geçti. 

Annesi  arkasından gülümseyerek onu takip 

etti:

“Her mevsimin kendine göre güzellikleri vardır 

Mumucuğum. Kışın güzellikleri 

de farklıdır. Hem doğaya bir 

bak. Öğreneceğin o kadar 

çok şey var ki... Mesela 

her yer bembeyaz. Peki, 

sen hiç karın nasıl yağ-

dığını merak ettin mi? 

Ben küçükken bunları 

çok merak ederdim. 

Neyse, bunları sonra 

konuşuruz. Mis gibi 

yemekler sofrada 

seni bekliyor.

Annesi  arkasından gülümseyerek onu takip 
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“Her mevsimin kendine göre güzellikleri vardır 
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sen hiç karın nasıl yağ-
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konuşuruz. Mis gibi 

yemekler sofrada 

seni bekliyor.
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Mumu’ya bu durum çok saçma gelmişti, yatağı-

na fırlayıp yorganını başına geçirerek mırıldandı:

“Yetişkinler işte peh! Şikâyet etmeye bile hak-

kımız yok.”

Odasında bir o yana bir bu yana dolandı. Sonra 

annesinin hazırladığı sofraya oturdu. Bir yandan 

yemeğini yiyor, bir yandan onu düşünüyordu. 

Yemek biter bitmez hemen odasına gitti. Uzun 

zamandır onunla konuşmamıştı. Biraz mahcuptu. 

Onu ihmal ettiğinin farkındaydı ama ne yapsın; 

dersler, ödevler, hastalık süreci derken onu unut-

muştu bile. Şimdi gönlünü almanın tam zama-

nıydı.

“Loli foli moli cumburlop, yiyeceğim seni ham-

humlop...”

Şişşt! Duyuyor musun beni? Sana diyorum, ko-

nuşmayacak mısın? Hadi yapma ama nazlanmayı 

bırak. Bak sana ne anlatacağım, inanamayacak-

sın... Tamam, haklısın, istediğini söyleyebilirsin. 

Biliyorum bana küstün, seni ihmal ettim ama ak-

lım ve kalbim hep seninleydi. Bir kereliğe mahsus 

affetmelisin bence. Tamam, kaça kadar saymamı 

istiyorsun?”
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Fakat hiç ses yoktu.

Mumu, üzgün ve kaygılıydı. Onunla bir daha 
ne zaman konuşacağını bilmiyordu. Hem arka-
daşlarıyla da tanıştırmamıştı daha. Bir an önce 
sabah olmasını diliyor ve gözlerini sımsıkı kapa-
tarak uyumaya çalışıyordu. 
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İKİNCİ BÖLÜM

MUMU VE EKİBİ OKUL 

YOLUNDA

Mumu’nun beklediği gibi sabah olmuştu. Yata-

ğından kalkıp cama doğru yürüdüğünde havanın 

soğukluğunu hemen hissetmişti. Hızlıca hazırla-

nıp evden çıktı. Okul yolu onlarca çoraplı çocukla 

dolup taşıyordu. Renkli renkli çoraplarla buzda 

kaymadan yürümenin verdiği güven ve keyifle 

okula gidiyorlardı. Bu yolun tartışmasız en iyi gru-

bu Mumu’nun ekibiydi. Zeyno, Cino ve Nazo’dan 

oluşan bu dörtlü yer yer tartışan, yer yer tatlı tat-

lı konuşan bir ekipti. Ekiptekiler Mumu’nun en 

sevdiği arkadaşlarıydı. Bunları düşünürken içine 

bir sıkıntı girdi. Yine onu düşündü. Dün konuş-

mamıştı Mumu’yla. Acaba bu akşam konuşmaya 
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çalışsa gelir miydi yanına? Yoksa 

birkaç gün beklemeli miydi? 

Bilemiyordu ama çok üzülü-

yordu.

“Heyyy! Mumu bura-

da mısın? Seninle konu-

şuyoruz, bizi duymuyor 

musun?” diye seslendi 

Zeyno.

Zeyno, ekibin söz-

cüsüydü. Namıdiğer 

avukat hanımdı. Ko-

nuşmayı çok sever 

ama gözlüklerini sev-

mezdi. Kahverengi uzun 

saçlarını hep iki örgü şeklinde 

annesine ördürür ve vazgeçemediği sarı kurdele-

lerle okula giderdi. Mumu’nun böyle dalmasına 

anlam verememişti.

“Şey, tamam buradayım, ne oldu? Bir şey yok 

sadece aklıma önemsiz bir şey geldi de. Bir şey 

mi dediniz?”
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“İlk dersimiz Fen bilimleri, derse girmek is-

temiyorum. Ne yapsak diye konuşuyoruz.” dedi 

Zeyno.

Mumu gözlerini fal taşı gibi açarak:

“Ne yapsak mı? Kaçmayı mı düşünüyorsunuz? 

Öğretmeni sevmesek de fen dersini seviyoruz değil 

mi arkadaşlar? Onu biz eğlenceli hale getireceğiz. 

Haydi bakalım!”

“Peki nasıl yapacağız? Bu çok zor, kim bize yar-

dımcı olacak?” diye sordu bilgisayar kurdu Cino. 

Elektronik ve bilgisayar onun işiydi. Kızıl saçlı, 

küçük çekik gözlü, çilli bir çocuktu. En sevdiği 

şeylerden biri yemek yemekti. Sizce Cino en çok 

hangi yemeği seviyor? Evet tahminleri alalım? 

Aferiiinn, gözleme diyenler kazandı. Evet, en 

sevdiği yiyecek gözlemeydi.

“Feniks.... Iııhh şey... Biz tabi ki... Neyse neyse 

okula geldik. Konuşuruz sonra.”

“Fenli bir şey mi dedin, o ne Mumu? Bir şey 

söyleyecektin ama devam etmedin,” diye sordu 

Nazo. 

Nazo grubun soru makinasıydı. Siyah, kaba-

rık kıvırcık saçlı soru makinası. Zeyno ile araları 
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çok iyiydi. Ara sıra sorularla en yakın arkadaşı-
nı bunaltsa bile Zeyno onu çok seviyordu. Nazo 
Mumu’nun ağzından bir şey kaçırdığını anladı 
ama derse girdikleri için uzatmadı. Bu işin yaka-
sını bırakmaya niyeti yoktu.

“Evet arkadaşlar. Bugün dersimizde ısı ve sı-
caklık kavramlarını öğreneceğiz.” diye esneyerek 
derse başladı öğretmen. Tüm sınıf öğretmenle be-
raber uyku moduna geçmişti bile ama Mumu ve 
ekibi hariç. Onlar öğrenecekleri bilgileri eğlenceli 
hale getirmenin yollarını arıyordu.

Nazo’nun bakışlarından sıkılan Mumu artık 
onu, o gizemli arkadaşını, ekibiyle tanıştırma za-
manının geldiğini anladı. Ama öncelikle onunla 
olan küslüğünü bitirmesi gerekiyordu.

“Tabii ki ya, işte bu! Diye sevinçle haykırdı. 
Öğretmenle beraber herkes Mumu’ya bakıyordu. 
Bakışlara aldırmadı çünkü bu küslüğü bitirme-
nin bir yolunu bulmuştu. Bu akşam bu konuyu 
halledecekti.
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