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1. Sabah Telaşı

Deniz bugün okula başlıyor.
Şeker külahı ağzına kadar dolu. 
Çünkü annesi, okulun ilk günü için 
külaha bir sürü şeker koydu.
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Deniz bütün gece, heyecandan 
uyuyamadı. Sabaha doğru  
zar zor uykuya daldı.  
Sonunda, derin bir uykuda.

Derken güneşin ışıkları, odasını 
aydınlatmaya başladı bile. 



Anne ve babası hâlâ uyuyor.
Kardeşleri de uyanmamış.
Deniz’in üç ağabeyi var:
Aras, Alaz, Atlas.

Benzer isimler, değil mi?
Çünkü bunlar, uyumlu  
üçüz isimleri.
Herkes onlara,  
“Üçüz kardeşler,” diyor.
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Güneş ışıkları artık, Deniz’in gözlerine  
kadar geliyor. Deniz uyanıyor.

Eyvah! Saat yedi buçuk! 
Niye kimse uyanmamış?  
Ev niye sessiz?

Deniz’in saat sekizde okulda  
olması gerekiyor!



Deniz yataktan fırlıyor.
Koridorda koşuyor ve  
tüm kapıları çalıyor.

“Çok geç kaldık!” diye bağırıyor. 
“Üstelik bugün okulun ilk günü!”



Birden, evdeki herkes telaşa kapılıyor. 
Çığlıklar, koşuşturmalar...

“Gömleğim nerede!”  
diye bağırıyor anneleri.
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“Mavi kazaklarımız nerede!”  
diye bağırıyor üçüz kardeşler.

Ama giyinmeye bile zaman yok.
“Herkes arabaya!”  
diye bağırıyor babaları.
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2. Kırmızı Işık

Deniz arabada, şeker külahına  
sıkı sıkı sarılıyor.

Büyük ihtimalle, okula ilk günden  
geç kalan tek çocuk olacak.



Hem de üstünde pijamalarıyla!

“Sakin ol Deniz. O kadar da büyük bir 
sorun değil,” diyor üçüzler.
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Sakin olmak mı? Daha neler!
Ayrıca babası böyle sürmeye devam 
ederse, bir sonraki dönemeçten 
uçacaklar!

“Kırmızı yanmak üzere!”  
diye bağırıyor annesi. 
“Bas gaza!”
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“Basıyorum zaten!”  
diye bağırıyor babası.

Ama sonra, hepsi birden bağırıyor.
Çünkü kırmızı ışıkta geçmek yasak!

“Daa-diii! Daa-diii!”
 



Deniz, arabanın camından bakıyor.
Yanlarında bir polis arabası var.
Polis memuru, elindeki tabelayı 
sallıyor.

14



“Ne istiyor ki?” diyor Deniz’in babası. 
“Kırmızıda değil, sarıda geçmiştik.”

Polis yaklaşıyor. 
“Ehliyet ve ruhsat lütfen,” diyor sertçe.
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Eyvah, babamı hapse atacaklar!  
diye düşünüyor Deniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Bir istisna yapamaz mısınız?” 
diye soruyor annesi.






