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ORTALIK

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde doğdum. Lise döneminde çözdü-
ğüm soruların yanlarına hep bir şeyler çizdim durdum. Sonra 
hayatta açtığım her yeni sayfada köşelerine bir şeyler karala-
ma kararı aldım. Ege Üniversite’sinden mezun olduktan sonra 
açtığım yeni sayfanın bu sefer tam ortasına bir şeyler çizdim 
ve hala devam ediyorum. Bir de söylemeden geçemeyeceğim, 
bulutları ve ağaçları çok seviyorum.

Mersin’de doğdum, büyüdüm. Büyüyüp koca adam olmak iste-
dim. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne gittim. Burası 
insanı koca adam yapardı illaki. “Hukuk” çok ciddi, çok ağır bir 
kelimeydi çünkü. Koca adamların işiydi bu besbelli. Okulu oku-
dum, bitirdim, avukat oldum. Fakat hâlâ kendimi koca adam gibi 
hissetmiyordum.  Demek ki insan ne yaparsa yapsın (çok da 
zorlamamak lazım tabii) içinde bir yerlerde çocukluk duruyor, 
durmalı da. İşte ben de o çocuğu takip edip duruyorum.

Yusuf Öztoprak

Kerem Çufalar



Eğlenirken öğrenmeyi 
duyduk da eğlenirken masaj 

yapmak da neyin nesi?

Eğlenirken öğrenmeyi 

PARAZİT YİYEN 

KUŞLAR

KARAKTERLER

ORTALIK GİBİ...KARIŞACAK

Kral Mamba’nın meraklı, 
hareketli ve dost canlısı 

oğlu. Babasından öğreneceği 
çok şey var, özellikle de 

kükremek!

Suya olan ihtiyaçları da 
cüsseleri kadar büyük! Ancak 

suyla yaptıkları, birilerini 
rahatsız ediyor gibi!

Su, onlar için bir 
yaşam tarzı. Baksana 
isimlerinde bile ‘su’ var!

Savaya Ormanı’nın adaletiyle 
dört bir yana nam salmış 
kralı. Güvenilir ve şefkatli. 

Fakat aslan olduğunu 
unutmayın! ROAHR!

RAMA

Suya olan ihtiyaçları da 

FİLLER

SU AYGIRLARI

Ormanın temiz ve asil 
kuşları. Biraz fazla mı 

ciddiler ne?

yapmak da neyin nesi?

Ormanın temiz ve asil 

ERGUVANİ

BALIKÇIL KUŞU

MAMBA
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İşte büyük Savaya Ormanı!

Güneşin ve sıcak rüzgârın bunaltıcılığını, ağaç-
larının gölgeleriyle hafifletir. Ormanın huzur dolu 
sesi gönülleri titretir. Çeşit çeşit leziz meyvelerin 
ve rengârenk çiçeklerin kokuları bütün ormanı sa-
rar. Burada maymundan kuşa, sincaptan file kadar 
birçok hayvan yaşar. Ve tabii ormanın kralı heybetli 
Aslan Mamba...

Savaya’da haftanın bir günü, Kral Mamba’nın 
toplanan yiyecekleri dağıtma günüdür. Bütün yiye-
cekleri ince eleyip sık dokuyarak orman sakinlerine 
adil bir şekilde dağıtır.

O daldan bu dala, oradan buraya zıplayan yara-
maz maymunlara sapsarı ve leziz muzlar… Gökyü-
zünde süzülerek şarkılar söyleyen kuşlara ağızları 
gibi minik tohumlar… Ufacık ayaklarıyla ve sevimli 

Savaya’nın  
Kralı
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kuyruklarıyla ormanı turlayan sincaplara fındık, ce-
viz, badem gibi faydalı ve lezzetli yemişler… Orma-
nın en iyi kalpli hayvanları koca kulaklı, uzun burunlu 
fillerine yemyeşil otlar ve tatlı ağaç dalları… Heybetli 
yeleleriyle ormanda korkusuzca salınan Kral Mamba 
gibi aslanlara da tam ağızlarına layık etler.

Orman halkı Kral Mamba’nın adil bir lider ol-
duğunu düşünürdü. Herkes yiyecekler dağıtıldığında 
hakkını memnuniyetle karşılardı. Kimse kendisine 
haksızlık yapıldığını düşünmezdi.

Bir akşam Kral Mamba, ailesiyle yemek yiyordu. 
Yemeğin başından beri kaşları çatık olan küçük yavru 
Rama burnundan soluyordu. Kral Mamba “Ne oldu?” 
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anlamında kaş göz işareti yaptı. Rama elleriyle önün-
deki yemeği gösterdi. İncecik sesiyle kükredi:

- 

Kral Mamba şaşkınlıkla sordu:

- Ne oldu evladım? Neymiş o haksızlık?

Rama’nın kızgın olduğu hareketlerinden belliydi.  

- Bana verdiğin et parçası küçücük! Abimin ta-
bağındaki kocaman, neredeyse benimkinin iki katı! 

Rama’nın sızlanmaları Kral Mamba’ya çok şirin gö-
züktüğü için onu gülümseyerek dinledi. Rama sözünü 
bitirdiğinde Kral Mamba gür sesiyle kahkaha attı. 

- O da senin neredeyse iki katın, dedi. 

Rama’nın yüzüne bak! Bu cevaptan memnun ol-
madığı ne kadar da belli! 

Rama, incecik sesiyle tekrar kükredi:

- Ama bu haksızlık! Yatağım da onunkinden kü-
çük, markete de hep ben gidiyorum.

Kral Mamba, biraz daha ciddi tavır takındı. Dü-
şünceli bir ifadeyle sordu: 
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- Benim adil bir kral olmadığımı mı düşünüyorsun?

Rama başını “Evet!” anlamında öfkeyle salladı. 

Kral Mamba, pençesini çenesine götürdü. Düşün-
dü, taşındı. Sonunda Rama’ya bir teklifte bulundu:

- O zaman gelecek hafta ormandaki yiyecekleri 
sen dağıt, adaleti sağla. Olmaz mı?

Rama biraz daha yumuşasa da sert tavrını ko-
rudu: 

- Olur tabii. Çok da güzel sağlarım adaleti!

Rama, heyecanla yiyeceklerin dağıtılacağı günü 
bekledi. Evde sürekli o gün yapacağı konuşmaya ha-
zırlandı. Bütün ev sakinlerine herkesi adaletiyle nasıl 
büyüleyeceğini anlattı, heyecanını onlarla paylaştı. 
Bekledi, bekledi... Günler bir türlü geçmek bilmedi. 
Zaten hep öyle değil midir? Heyecanla beklediği-
miz anlar bir türlü gelmek bilmez.

Nihayet o gün geldiğinde hayvanlar ormanın mey-
danında toplanmıştı. Kral Mamba halkını selamladı: 
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miz anlar bir türlü gelmek bilmez.
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Aslanlar, maymunlar ve sincaplar coşkuyla alkış-
ladı. Kuşlar sevinçle kanat çırptı ve filler koca kulak-
larını heyecanla salladı.

Kral Mamba, oğlunu işaret ederek gururla konuştu:

- Bugün, yiyeceklerin bölüştürmesini oğlum 
Rama yapacak!

Savaya sakinleri duyduklarına inanamadı. Olacak 
şey değildi doğrusu! Küçücük bir aslanın ormana 
liderlik ettiği nerede görülmüş? Ancak Savayalılar, 
Kral Mamba’ya çok güvenirdi. Bu kez de, “O söylü-
yorsa bir bildiği vardır.” diye düşündüler.

Rama öne çıktı.

- Merhaba Savaya Ormanı’nın güzel halkı, dedi ve 
incecik sesiyle kükredi. 

Orman sakinleri gülmemek için kendilerini zor 
tuttu. Hatta alaycı maymunlar kendilerini tutamayıp 
kıkırdadılar. Fakat Kral Mamba’dan çekindikleri için 
kıkırdamaları kısa sürdü.

Rama kürsüde dimdik duruyordu. Kendine 
olan güveni her hâlinden belliydi. 
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- Yiyecekleri en adil şekilde bölüştüreceğime 
emin olabilirsiniz, dedi. 

Böylece en uygun gördüğü şekilde gruplandırma 
yaptı. “Herkese eşit paylaştırma yapmalıyım. 
Bu, adaletli olur.” diye düşündü. Gruplandırdığı 
her parçada eşit sayıda muz, tohum, ot, dal, fın-
dık, ceviz, badem ve et vardı. Ardından kalabalığa 
seslendi:

- Bölüştürmeyi hepinizin eşit sayıda alacağı şe-
kilde yaptım. Herkes sırayla gelip payını alsın. 

Savayalılardan itiraz sesleri yükseldi. Yaramaz 
maymunlar yaygara koparıyor, kuşlar kulakları tır-
malayan bir sesle ötüyordu. Filler hortumlarından 
çıkardıkları gürültüyle ormanı inletiyor, aslanlar da 
hoşnutsuz bir kükremeyle yürekleri titretiyordu. 

Her biri kendi ihtiyacı olan yiyeceği istiyordu. 
Yemeyecekleri şeyi neden alsınlardı ki? Maymun-
lar muzu; kuşlar tohumu; sincaplar fındığı, cevizi ve 
bademi; filler otları ve tatlı ağaç dallarını; aslanlar da 
etleri istiyordu. 

Rama telaşlandı. Halkını sakinleştirmeliydi. 

- Tamam, tamam sakin olun! Parçaları 
tekrar düzenleyeceğim.  
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Açıkçası Rama da et dışındaki yiyecekleri sof-
rasında istemezdi. Yine de kendi istediğini değil 
de doğru bildiğini yapmaya çalışmıştı. “O zaman 
herkese istediği yiyeceği eşit şekilde dağıtma-
lıyım.” diye düşündü.

Yiyecekleri tekrar düzenledi. Hepsini farklı bir 
yere ayırıp eşit şekilde böldü. Şimdi olmuştu. Her 
şey planladığı gibiydi işte!

Rama, kendinden emin bir sesle yeni paylaşımın 
nasıl olacağını ilan etti:


