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PAPATYA VE BARIfi

Her mevsim güzeldir. Ama bahar baflka. Onu herkes çok sever. Nas›l
sevmesin, o gelince dünyan›n rengi de¤iflir. Yemyeflil hal› döflenir her taraf.
A¤aç dallar› flenlenir yapraklarla.

Rüzgar hafifçe eser, yapraklar k›p›rdar. A¤aç sevinçle ve güvenle
etraf›na bakar. Bayraml›klar›n› giymifl çocuk gibi ›fl›l ›fl›ld›r tabiat.

Bahar gelince, uyuyan ne kadar canl› varsa uyan›r. Hava ›s›n›nca evler
boflal›r. Çocuklar, kendilerini ça¤›ran, yeflil çimenlere koflar.

Bahar, dünyay› mutlu eden bir müjde gibidir. Her günü bayramd›r
bahar›n. Çocuklar böyle bilir. Koflarlar tabiat›n s›cac›k kuca¤›na.

Büyük kentlerde, bahar› daha bir özlemle bekler çocuklar.
Günefl yüzünü parlat›nca, ›fl›k dolar kentler. Çocuklar› evde
tutmak imkans›zd›r.

Bahar cama vurdu¤unda, hiçbir çocuk evde 
duramaz.
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K›fl›n so¤uk günlerinde çocuklar› özleyen parklar flenlenir. Kayd›raktan
kayanlar, sal›ncakta sallananlar… Kofltura kofltura oynar çocuklar.
Çocukluklar›nda boflluk kalmas›n diye oynarlar. Bahar›n de¤erini en iyi
çocuklar bilir.

Büyükler de onlardan geri kalmaz. Çocuklar gibi, koflup kayd›raktan
kaymak isterler. Ama yapamazlar. Çocuklardan çekinirler. Kenarda oturur
oynayan çocuklar› seyrederler. Rengarenk elbiseleriyle, park› dolduran
çocuklar› izlerken, kendi çocukluklar›na dönerler. ‹zledikçe dinlenirler. 
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Zeynep’in babas› da bunlardan biridir. Parkta çocuklar› izlemeye bay›l›r.
‹flten yorgun dönse bile, Zeynep’i al›r, parka koflar. Park, Zeynep’in babas›
için, gökyüzü ile yeryüzünün bulufltu¤u yerdir. Bahar›n, çocuklar› sevmek için
kuca¤›na ald›¤› yerdir park. 

Zeynep ikinci s›n›fta okuyan sevimli bir ö¤renci. Yaramazl›klar›, her
çocuk kadar, belki biraz fazla.

Zeynep’in babas›n›n isminin Salih oldu¤unu söylemedik mi? Salih,
çocuklar›, bahar›, kitaplar› çok sever. Ya¤muru da çok sever. Gökyüzü ile
yeryüzünün bar›fl flark›s› der ya¤mura. Asl›nda gökyüzü ile yeryüzünün hiç
savaflmad›¤›n› bilir. 

Çünkü savaflmak için sebepleri yok. Savafl›rsalar bahar olmaz. Çimenler
yeflermez. Renk renk çiçekler yetiflmez. A¤açlar meyve vermez. Niye
savafls›nlar, her biri görevini biliyor. Hepsi birbiriyle yard›mlafl›yor.
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Bahar yaz’a haz›rl›k yap›yor. Yaz, yetiflen ürünleri teslim ediyor
sonbahara. Sonbahar, tarlalar ve a¤açlar k›fl›n dinlensin diye yiyecekleri
depoluyor ambara. Elele verip mevsimler, bar›fl içinde, insanlara her türlü
hizmeti veriyorlar. 

Kimi zaman da ikaz ediyorlar. fiiddeti f›rt›na ile, sel ile, insanlar› bar›fl
içinde yaflamalar› için, küçük uyar›lar yap›yorlar.

Sanki insanlara, “Bak biz de sizin gibi savaflm›fl olsak, ne hale gelir
dünya” diyorlar.

Zeynep’in babas› Salih, parkta bunlar› düflünürken, çocuklar› dikkatle
izler. 

Bahar›n ve çocuklar›n tazeli¤i, temizli¤i onu etkiler. Baharla ne güzel
anlafl›yor çocuklar. Toprak nas›l da zevk al›yor, çocuklar›n ayaklar› üzerine
de¤ince. Yüzünün okfland›¤›n› hisseder, çocuklar›n her ad›m at›fl›nda.

Oysa büyükler ile aras› iyi de¤il topra¤›n. Sadece topra¤›n m›?
Gökyüzü de yeryüzü kadar flikayetçi büyüklerden. 

Neden mi?
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Nedeni belli.
Tanklar, bombalar, savafl uçaklar›… ‹nsanlar öldürülüyor! Yeryüzünü

bombal›yor, gökyüzünü kirletiyorlar.
Niye böyle yap›yorlar?
Savaflmamak için kalbin kirlenmemesi gerek. Çocuk kalbini tafl›mak

gerek. ‹çi sevgi dolu kalpten kötülük gelmez. 
‹nsanlar bunlar› bilmiyor mu? 
Neden hala silah üretip savafl›yorlar? 
Neden çocuklardan ders alm›yorlar?
Zeynep’in babas› Salih, çocuklar› izlerken, sorular soruyor kendisine.
Yine böyle düflünceler içindeydi. Zeynep ve iki arkadafl› yan›bafl›nda

oynuyordu. Onlar›, daha dikkatli, izlemeye koyuldu. 
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Üç arkadafl kumlarda kendilerine ev yaparken, bir yandan da
konufluyorlar. 

Zeynep:
— Ne yap›yorsun öyle Ömer?
Ömer:
— Kale yap›yorum. 
Ayfle:
— Kale mi? Yoksa sen de büyükler gibi savafl m› yapacaks›n?
Ömer:
— Hay›r. Savafl yapanlardan kendimi koruyaca¤›m.
Zeynep söze kar›flt›:
— Onlar gibi düflünürsek bar›fl olmaz.
Ömer:
— Ama dünya silah dolu. Ne yapaca¤›z onlar›?
Zeynep: 
— Ben düflündüm. 
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Salih sezdirmeden yaklaflt›. Çocuklar›n neler konuflaca¤›n›, iyice merak
etmeye bafllad›. Çocuklardan bekledi¤i buydu. Onlara güvenmekte, ne
kadar hakl› oldu¤unu düflündü.

Çocuklar kumdan evler yap›yor. Çubuklardan a¤aç dikiyor. Bir yandan
konuflmay› sürdürüyorlar.

Zeynep: 
— Birimiz bir silah ismi söyleyelim, di¤erlerimiz onu ne yapaca¤›m›z›

söylesin. 
Ayfle:
— Nas›l?
Zeynep:
— Söyle flimdi bir silah, veya savafl malzemesi.
Ayfle:
— Tüfek.
Zeynep: 
— Bütün tüfeklerin namlular›n› sökeriz, su borusu yapar›z. Hepsini

birbirine ekleyip susuz insanlara su götürürüz.
Ömer:
— Çok güzel! Dünya kadar su borumuz olur. Susuz insan kalmaz. 
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Ayfle:
— Peki mi¤fer?
Zeynep:
— Mi¤fer ne?
Ayfle: 
— Hani askerler çelik kask giyiyorlar ya bafllar›na, iflte o.
Zeynep:
— Haa Kolay. ‹çine çiçek eker, balkona koyar›z. ‹stersek fasulye,

domates ekeriz. 
Ayfle: 
— fiimdi iyice anlad›m. Tanklar›n namlusu büyük su borusu olur. Namluyu

söker, yerine kanal kepçesi tak›p yol yapar›z. 
Ömer:
— Ne güzel, bir sürü ifl makinemiz olur. Uçaklar yolcu ve yiyecek d›fl›nda

hiçbir fley tafl›mamal›.
Ayfle:
— Silah üreten fabrikalar› dönüfltürmemiz gerekecek. Konserve kutusu

yaps›nlar. Traktör yaps›nlar, ihtiyaç var.
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Zeynep:
— Kimyasal silah fabrikalar› da boya üretsinler... Askerler ve çocuklar

flehirdeki evleri boyas›n. Çok güzel olur. K›rm›z›, mavi, yeflil, sar› evler,
düflünsenize. 

Ayfle:
— ‹yi de silahlar al›flkanl›klar›n› de¤ifltirirler mi? Onlar› nas›l ikna edece¤iz.
Ömer: 
— Evet. Ama bir yolu olmal›.
Zeynep’in babas› Salih hayret içindeydi. Fark edilmek istemiyordu.

Çantas›ndan bir kitap ç›kar›p açt›. Çocuklara daha yak›n olmak istiyordu.
Çocuklar; kum tepeleri, nehirler, evler yaparken, bir yandan konuflmay›
sürdürüyorlar.

Zeynep:
— Silahlar› ikna etmek için, onlara “Yola Gelen Tank” masal›n› anlat›r›z. 
Ayfle:
— Ne anlat›yor bu masal?
Ömer:
— Gerçekten Zeynep, anlatsana bize.
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Zeynep:
— Silahlar› güçlü bir ülke varm›fl. Küçük bir ülkeye savafl açm›fl. Sebebi

belli de¤il. Silahlar sebep bilmez. Jetler, toplar, tanklar, bombalar haz›rlanm›fl.
Gökten uçaklar, yerden top, tank ve askerler harekete geçmifl. Savafl
sürerken, tanklardan biri yolda bozulmufl. Tam tepeyi aflacakken ar›za
yapm›fl. Bir an›t gibi, dikilmifl kalm›fl tepenin üzerinde.

Yürümeyen tank› askerler terk etmifller. Tank ne oldu¤unu anlayamam›fl.
Önceleri moralini bozmamaya çal›flm›fl. Geri dönüp kendini tamir
edeceklerinden eminmifl. Geceler gündüzleri kovalam›fl, gelen giden
olmam›fl. Yaz günefli k›zd›rd›kça, terleyip durmufl. Kufllar›n eziyeti de çabas›.
Namlusunun içine girip ç›kan, tepesine konan kufllar›ndan g›d›klanan tank›n,
sinirleri bozulmufl. Her taraf›n› kirletmifller üstelik. 
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Tank önceleri, gururundan, çevresindekilere önem verip bakmam›fl.
Heybetli görüntüsü ile, herkesin önünde sayg›yla e¤ilece¤ini zannetmifl.
Kufllar, uçuç böcekleri, kelebekler, kar›ncalar dudak bükmüfller. Yüzüne bile
bakmam›fllar. Tank flafl›rm›fl. Kendisini boyayan, tozlar›n› silen askerleri
hat›rlam›fl. Bak›m›n› nas›l da itina ile yaparlard›. Yak›t›n›n dolduruldu¤u,
paletlerinin ya¤land›¤› günleri düflünmüfl. Öfkesinden, çevresinde kim varsa
tehdit savurmufl.

Hemen afla¤›s›nda yol varm›fl. Yolun kenar›nda papatya. Tank; kufllara,
kar›ncalara söz yetifltirmeye çal›flm›fl. Yolun alt›ndaki papatyay› da unutmam›fl.
Ona da çatm›fl:

— Sar› kafa ne bak›yorsun? Bana m› gülüyorsun? Bir tamir edileyim size
gösteririm. Hepinizden güçlüyüm ben.
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Papatya flafl›rm›fl. Cevap vermek zorunda kalm›fl:
Papatya: 
— Güçlü olmak de¤il, önemli olan hakl› olmakt›r. 
Tank bu cevaba iyice öfkelenmifl. Namlusundan solumaya bafllam›fl.

Öfkeyle hayk›rm›fl. Gürültüyü duyan herkes gelmifl. Meydan okumay›
sürdürmüfl:

Tank: 
— fiu halimle bile, hepinizi ezer geçerim. Arkadafllar›mla kaç tane flehir

y›kt›m biliyor musunuz? 
Kufllar basm›fllar kahkahay›. Bütün böcekler, çiçekler ve çimenler de

gülmüfl karga at›lm›fl hemen: 
— Övündü¤ün fleye bak. fiehir y›kmak marifet de¤il. Y›kmak de¤il,

yapmak, iyilik tafl›mak marifet. S›rt›ndaki mermilerle çok komik görünüyorsun.
Tank namlusunu yoklam›fl, olmam›fl. H›rs›ndan avaz› ç›kt›¤› kadar

ba¤›rm›fl. Vadide öyle bir ses yank›lanm›fl ki, bütün hayvanlar, “Ne oluyor”
diye, dikkat kesilmifller. 
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Tank›n gözüne tekrar papatya iliflmifl. Tehditler savurmaya bafllam›fl.
Gücünü hafife ald›¤› için, papatyay› hedef seçmifl:

Tank: 
— fiu an paletlerimin alt›nda, kardefllerin var. Biliyor musun? Hepsi

ezilerek öldü. 
Papatya sakin bir tav›rla cevap vermifl:
— Her fleyin sonu önemlidir. Sen günden güne eriyeceksin. Ya¤mur;

so¤uk, s›cak karfl›s›nda çaresiz kalacaks›n. Ama senin ezdi¤in çiçekler, her
bahar baflkald›racaklar. Uzun zaman sonra, sen da¤›larak, flu toprak yola
geleceksin. Ezdi¤in çimenler ve çiçekler, daha gür ve daha coflkulu baharla
yeniden dirilecekler. 

Herkes ç›lg›nca alk›fllam›fl papatyay›. Kufllar kanat ç›rpm›fl, böcekler
de¤iflik seslerde ›sl›k çalm›fllar. O s›rada, gökten jetler h›zla yaklafl›nca, herkes
kaçm›fl.

Gökyüzünü y›rtar gibi gelen jetler, düflman tank› san›p bombalar›n›
b›rak›p yükselmifller. 

Tank, korkunç patlama ile da¤›l›p yola yuvarlanm›fl. 
Ortal›k yat›flt›ktan sonra, bütün kufllar ve böcekler gelmifller. Herkesin

yüzünde ciddiyet ve merak varm›fl. Öylece uzun uzun tanka bakm›fllar.
Bundan sonra ad› Yola Gelen Tank kalm›fl. 
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Zeynep masal›n› bitirince, etraf›n›n kalabal›kla çevrili oldu¤unu gördü.
Bütün çocuklar masal› dinlediler. Zeynep’in babas› flaflk›nl›¤›n› gizleyemedi.
Çocuklarla birlikte hareket etme karar› ald›.

Eve geldiklerinde oturdular masaya. Anne merakla seyretti. Baba,
bar›fl›n dünyada gerçekleflmesi için, bombalar› tesirsiz hale getirecek bulufl
üzerinde durdu. Anne, tebessüm ederek izledi baba ile k›z›n›.

Günler ve geceler boyu, baba k›z, savafllar› önleme projesi üzerinde
çal›flt›lar. Bir gün, yine heyecanla çal›fl›rken, Zeynep aniden durdu…
Babas›na uzun uzun bak›p söze girdi:

Zeynep: 
— Baba biz yanl›fl yap›yoruz. 
Babas› durdu, flafl›rd›. Niye diye sordu. Zeynep izaha koyuldu: 
— Babac›¤›m, bar›fl için hiçbir fleye gerek yok! 
Bar›fl zaten var… Gökyüzü yeryüzüyle savafl›yor mu? Da¤lar ovalarla,

çöller denizlerle savafl›yor mu? Bunlar› sen anlat›yordun bize baba.
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Babas› sessizce dinlemeyi sürdürürken, hayretini gizleyemedi. Zeynep
devam etti:

— Allah her fleyi bar›fl içinde yaratt›.
‹nsan›n da bar›fl içinde yaflamas› gerekir.
Savafl için, büyük çaba ve gayret ister. Binlerce asker gerek. Sonra

say›s›z, insafs›z silah gerek. Tabii bunlar, kirlenen bir kalp sonucu oluyor. Kalp
kirleniyor, niyet bozuluyor. Haks›zl›k yapma duygusu insan› kapl›yor. Sonra da
yap›ls›n silahlar, toplans›n askerler. Bafllas›n savafl, ölsün insanlar. Ne kötü!

Zeynep’i dinleyen babas› k›z›na hayran kald›. Bütün çocuklarda, ayn›
temiz duygular›n oldu¤unu hat›rlad›. Bir an, çocuklar hiç büyümese mi diye
düflündü.



— 16 —

Çocuklukta var olan bar›fl duygusunun, büyüklere ulaflmas› gerekti.
Baba k›z bunun üzerinde konufltular. Çocuklar›n, temiz duygularla,

büyüyüp bar›fl› korumalar› gere¤i üzerinde anlaflt›lar.
Bunun için, bir rehbere ihtiyaç vard›. Bu rehber, insan›, dünyadaki her

fleyi yaratan ve bilenin bilgisi olmal›yd›. 
Bu çok yüce bir kitap olmal›yd›. Bu sayede, bütün büyüklerin yüre¤i

temiz kalabilirdi. Bar›fl bozulmayabilirdi. 
Salih bir çocuk gibi sevinçle hayk›rd›: “Yaflas››››n!” 
Bir taraftan Zeynep’e sar›ld›.
O yüce kitab›n ismini, ikisi de ayn› anda söylediler. 
Sabah› sab›rs›zl›kla beklemeye koyuldular. Bütün konufltuklar›n›, sabah

çocuklarla paylaflacaklard›. Kitab›n ismini söylemeyeceklerdi. 
Bakal›m çocuklar bilebilecekler miydi, büyükleri çocuklar kadar temiz

ve sevgi dolu tutan kitab›n ad›n›.



Sevgili Çocuklar,

Her kitap bilgiye aç›lan bir kap›d›r.

Sizlere karne hediyesi olarak verdi¤imiz
“Papatya ve Bar›fl” 

adl› kitab› zevkle okudu¤unuzu umuyoruz.

Önümüzdeki dönemlerde sizler için haz›rlayaca¤›m›z
yeni kitaplarda buluflmak dile¤iyle…

Ömrünüz “bereket”li olsun.

Kal›n sa¤l›cakla.

ALBARAKA TÜRK



ALBARAKA TÜRK ÇOCUK K‹TAPLARI


