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AYLA ÇINAROĞLU

1939 yılında Ankara’da doğan Ayla 
Çınaroğlu, 1961 yılında Devlet Gü-
zel Sanatlar Akademisi Grafik Sanat-
lar Bölümü’nü tamamlayarak grafiker 
olarak çalışmaya başladı. 1972’den bu 
yana çocuklar için yazmaya ve kitap-
larının bir bölümünü resimlemeye de-
vam eden Çınaroğlu’nun öyküleri ve 

şiirleri birçok çocuk dergisinde yayımlanmıştır. Türkçe ders 
kitaplarında da eserlerine yer verilen Çınaroğlu, bazı yurt dışı 
basın organlarında yazar ve çizer olarak tanıtılmıştır. Kale-
me aldığı bazı oyunları Devlet Tiyatroları ve İstanbul Şehir 
Tiyatroları repertuvarlarına alınmıştır. Ayla Çınaroğlu, 2006 
yılında ÇGYD (Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği) öneri-
si ile IBBY (International Board on Books for Young People) 
Yazın Onur Listesi’nde (Certificate of Honur for Writing) yer 
almıştır. 2007 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 
adına özel bir sempozyum düzenlenen Ayla Çınaroğlu 2008 
yılında ÇGYD tarafından IBBY Andersen ödülü Türkiye ada-
yı olarak gösterilmiştir.

Tudem Yayınlarından çıkan kitapları: 
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ALiS’iN KABAKLARI

Çıt, çıt, çıt… İşte açıldı!
“Eh, bizim köyün kabağı dünyada bir tane-

dir ya, kabak çekirdeği de bir tanedir,” diye 
düşünüyordu Aliş çekirdeğini dişlerken. Hele 
insan kendi elleriyle kurutmuş, ayıklamışsa; 
çatı aralığına gizlemiş, orada unutup aylar 
sonra anımsayıvermiş de gizlediği yerden çı-
karıp dişlemeye koyulmuşsa baklava ya da bö-
rekten daha tatlı, bayramda verilen harçlıktan 
daha değerlidir o çekirdek.
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Kabak deyip de geçmeyin. Gerçekten 
“Akköy’ün kabağı” dendi mi akan sular durur-
du. Artık havasından mıdır, toprağından mı, 
suyundan mı bilinmez, başka hiçbir yerde ye-
tişmezdi bu tür kabak. 

Aliş’in keyifle yediği de işte bu güzel kabak-
ların çekirdekleriydi.

Ta geçen yaz başında, tüm ailenin özenle 
yetiştirdiği kabakların dördünü daha tarlada, 
çiçekteyken ayırmış, kimseye elletmemişti 
Aliş. İyice büyüyüp tohumluk oluncaya dek 
beklemiş, sonra kurutup ayıklamış ve çatı ara-
sındaki kirişlerden birinin ardına gizlemişti. 
Kışın soba başında, yeni alacakları büyük te-
levizyonu izlerken yiyeceğini düşünmüş, ama 
sonra unutup gitmişti.

İşte neden sonra, önceki akşam babası sö-
zünü ettiğinde aklına geliverdi birden.

Babası annesine,
— Kabakları çimleme zamanı geldi artık, 

baklaları söktüğümüzde hemen dikmeliyiz fi-
deleri, anca büyürler. Tohumlukları hazır edi-
verin de yarın ekelim, demişti.

Annesi de,
— Bilmem, nerde ki? Ben ellemediydim to-

humlukları. Hele bir Şahin’e soralım, diye ce-
vaplamıştı. 
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Çatı arası karanlık olmasaydı, daha geceden 
arayacaktı Aliş. Gün aydınlanır aydınlanmaz 
doğru çatı arasına koştu, koyduğu yerde bul-
du çekirdeklerini. Sonra da işte kapı önünde 
oturup dişlemeye koyuldu. 

O ara anası, ağabeyi Şahin’e tohumlukları 
sormuştu. Bak şu işe, onun da haberi yoktu...

Sen, ben derken sonunda geçen yıl tohum-
luk kabak ayırmayı unuttukları anlaşıldı. 

Babasının canı buna sıkıldı ya,
— Eh, ne yapalım, dedi. Yusufgilden isteriz 

biraz.
Şahin koştu gitti Yusufgile.
…
— Yusufgil tohumluk ayırmamış, bu yıl ka-

bak ekmeyecekmiş.
— Dayıngile gidip isteyiver öyleyse.
…
— Dayımgilin tohumluğunu Hasan amca 

ayırmışmış. Hasan amcanın da samanlık yan-
dıydı ya, tohumlar da yanmış gitmiş. O da biz-
den istemeyi düşünürmüş meğerse.

— Yaaa... Vah vah. Neyse, ne yapalım? Hati-
ce Kadın bu yıl da çok çok ayırmıştır gene. Git 
isteyiver biraz. Hiç değilse evin aşına, gelecek 
yılın tohumluğuna yetecek kadar veriversin.

…
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— Hatice Kadın ben söyleyince gitti ambara 
ki ne görsün, tüm tohumlukları sıçan yeme-
miş mi! Dövünüp duruyor zavallı.

— Hay aksi, bak sen şu işe. Koş git, Hakkı’dan 
isteyiver bari.

…
— Yok! O da unutmuş.
…
— Yok, yok, yok!
Yarım saat içinde köy allak bullak oldu, köy-

lü ayağa kalktı. Koca köyde bir tek tohumluk 
kabak çekirdeği yoktu.

Alişlerin kapı önünde toplanmıştı bütün 
köy.

O güzelim, o ünlü Akköy kabağı yok olup 
gidecek miydi bundan böyle? Köyün ünü, kö-
yün geçimi, köyün yüz akıydı bu kabak. Ele 
güne rezil mi olacaklardı? Birlik olup da bir 
tohumluğu ayıramamışlardı demek; ayırıp da 
saklayamamışlardı.

Ne yapsalardı şimdi, ne etselerdi?

Çıt, çıt, çıt...
Gazete kâğıdından yapılmış bir koca külah. 

Aliş gene de her çekirdeği özenle, tadını çıkara 
çıkara yiyordu. Tohumluk mohumluk düşün-
düğü, bildiği yoktu.


