




S Ü P E R  Ç O C U K L A R - 1  R E N K  D E L İ S İ

© 2015, Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR

Y A Z A R :  Aytül Akal
R E S İ M L E Y E N :  Yusuf Tansu Özel
E D İ T Ö R :  Hülya Dayan

B A S K I  V E  C İ L T :  Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. 
Eskişehir Yolu 40. Km. Başkent OSB 22. Cadde No:6 Malıköy/Ankara  
Tel: 0 312 284 18 14

B i r i n c i  B a s k ı :  Nisan 2016 (5000 adet

İ k i n c i  B a s k ı :  Haziran 2017 (5000 adet)

ISBN: 9 7 8  -  6 0 5  -  9 1 5 3  -  4 5  -  4

Yayınevi sertifika no: 1 1 9 4 5

Matbaa sertifika no: 1 6 0 3 1

Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, telif hakkı sahibinin 
önceden yazılı izni olmaksızın tekrar üretilemez, bir erişim sisteminde 
tutulamaz, herhangi bir biçimde elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt  
ya da diğer yollarla iletilemez. 

w w w . t u d e m . c o m





Aytül Akal

İzmir Amerikan Kız Koleji’ni bitirip uzaktan eğitim-
le, eğitim dalında 2002’de Washington International 
University’den mezun oldu. İlk masal kitabı Geceyi 
Sevmeyen Çocuk 1991 yılında yayımlandığında, 
bundan böyle çocuklar ve gençler için yazmaya 

karar verip yıllar yılı kitabını arayan sihirli değneğini, tavan arasına 
kaldırdı. Roman, öykü, masal, şiir, çocuk oyunu türlerinde 100’ü aşkın 
kitabı var. TEDA Projesi kapsamında 25 kitap ile en çok kitabı çevrilen 
yazarlar sıralamasında Türkiye’de 4. oldu. Aynı zamanda ÇGYD 
(Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği) tarafından 2010 ALMA (Astrid 
Lindgren Anma Ödülü) Türkiye adayı olarak gösterildi. 50’nin üzerin-
de kitabı, Almanca, İngilizce, İspanyolca, Farsça, Bulgarca, Macarca ve 
Arapça gibi çeşitli dillere çevrilerek yurt dışında yayımlandı. 2015 yılı 
içinde yayımlanan 16 çeviri kitabıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
2015 TET (Turkish Electro Technology) İhracat Başarı Ödülü’ne  
layık görüldü.

www.aytulakal.com
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Sınıfta Deli Var 

Yetenek Avında

Tuhaf Şeyler 

Sucuklu Tost

Yeni Planlar

Patron Geliyor

Süper Çocuklar

7
31
41
58
77
90
103



METE
• Herkesin özel bir yeteneği olduğunu 

düşünüyor ama kendi yeteneğinin ne 
olduğunu bir türlü bulamıyor

• Çok kitap okuyor ve bu sırrının bilinmesini 
istemiyor

• Kankası Tuna ile uzun yıllardır arkadaş

• İlginç fikirlerle dolu

TUNA
• Tuna’nın çok özel bir yeteneği var 

ama o, bunun farkında bile değil

• Mete gibi o da kitap okumayı seviyor

• Biraz pisboğaz denebilir

• Futbolu seviyor

ASYA
O, okuldaki yeni kız   •

Tuhaf tavırları ile hemen dikkati çekiyor   •
Onun müthiş bir yeteneği var,   •

Mete ve Tuna’nın sırlarını     
             ortaya çıkarmada usta 
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Sınıfta Deli Var

“Senin sözcüklerin çok renkli...” 
Bakışlarımı parmağımın ucunda duran uç 

uç böceğinden ayırıp sınıfımıza birkaç hafta 
önce katılan kıza hayretle baktım. İki gözü, 
iki kulağı, ağzı, burnu... Her şeyiyle normal 
görünüyordu ama bence bu kızda kesin bir  
tuhaf lık vardı. 

Benim bildiğim, 
okula yeni gelen-
ler, uzun süre uyum 
sorunuyla boğuşur-
lardı. Köşelerinde ses-
sizce oturur, iyi kalpli bir  
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öğrenci onları fark etsin de arkadaşlık kursun 
diye umutla beklerlerdi. Oysa bu kız, sını-
fa adım attığı andan beri herkesle bıcır bıcır 
konuşuyor, kiminle arkadaş olacağını sanki 
kendi seçecekmiş gibi olur olmaz sorular soru-
yordu. O da yetmiyor, konuşulanlar hakkında 
fikir yürütüyordu. Okula yeni gelen öğrenci 
nasıl davranır, haberi yoktu anlaşılan. 

Yüzüme takılı kalan şaşkın ifademin uzun 
süre değişmeyeceğini anlayınca tekrar konuş-
ma gereği duydu:

“Sen cümle kurduğunda, diyorum... Söz-
cüklerin renklerle dans ediyor sanki. Diğerle-
rinde bu kadar ton yok.”

‘Deli midir nedir?’ diye geçirdim içimden. 
Yok renkmiş, yok dansmış! Okula yeni bir öğ- 
renci alırken onu zekâ testinden falan geçirseler  
ya... Böyle hooooop diye aramıza katıvermek 
de ne oluyordu? Müdür, “Bu öğrenciyi okulu-
muza kaydedelim mi?” diye sorsa öğretmen de,
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“Senin yanındaki 
sıraya otursun mu?” 
diye iznimi almayı akıl 
etse, ikisine de bütün 
içtenliğimle, “HAYIIIR!” 
derdim. Hem de kendimden 
oldukça emin bir edayla.

Kız, tepemde dikilip renklerle ilgili 
saçma sapan konuşmaya başlayınca 
tekerlemem1 yarım kaldı. Uç uç böceği 
kanatlarını iki yana açıp ben dileğimi 
dileyemeden hooooop uçuverdi! Şimdi 
yeni bir tane bulmam 
gerekecekti. Haydi 
bakalım, işin yoksa yeşil 
otların arasında minik bir 
kırmızı benek ara dur...

Uç uç böceğinden ne 
dileyeceğim şimdilik çok 
gizliydi. Gerçekleştiğinde 



herkes duyacaktı tabii. O zaman televizyon-
daki haberlere bile çıkardım. 

“İşte karşınızda, bir bakışıyla koca masayı yerinden 
oynatan süper çocuk!” 

Öyle değilse de belki şöyle derlerdi:
“On beş rakamlı sayıları bir çırpıda çarpıp bölebilen 

dahi çocuk!” 
Ya da yeteneğime hayran kalan sunucu, 

ağzını yaya yaya, ekranda beni şöyle tanıtırdı:
“Veee, karşınızdaaa, duvarın arkasını görebilen ha-

rika çocuk!” 



12

Biraz sabır... Keşfedecektim. Bende mutla-
ka özel bir şeyler vardı, ama ne? Ahhh, bir 
bulsam...

“Uç uç böceği mi arıyorsun?”

Hoppala! Yoksa bu kızın zihin okuma yete-
neği mi vardı? Hıh, öyle olsa, yanıma geldi-
ğinden beri onunla ilgili aklımdan geçirdiğim 
sevimsiz düşünceleri bilir ve çoktan küsüp gi-
derdi. Ama yok, ille tepemde dikilip duracak, 
sorularıyla beni deli edecek.

“Seni ilgilendirmez!” diye tersledim kızgın 
bir sesle. Bir yandan da ona sezdirmeden, kır-
mızı bir nokta görür müyüm diye bakışlarımla 
otları tarıyordum. 

Birden, “Uç uç böceklerinin dilekleri ger-
çekleştirdiğine inanıyor musun?” diye sordu. 

Dudaklarının kenarına gizlenen gülümse-
meyi fark ettim. Sinir şey... O da mı biliyordu 
şu dilek meselesini? Bana üçüncü sınıfta değil 
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de sanki anaokulundaymışım gibi davranması 
hiç hoş değildi. 

“Sen inanmıyor musun?” diyerek sorusunu 
ona çevirip karşı atış yaptım. Kendi yanıtlasın, 
bana ne... 

Şaşkınlıkla yüzüne baktım. 
“Şaka mı bu?”
“Yooo, ciddiyim... Bitkilere zarar veren 

yaprak bitlerini yedikleri için çiftçiler açısın-
dan çok uğurlu bir böcektir.”

“Haaa, ben de sanmıştım ki...”
Düş kırıklığına uğradığımı fark etmiş olma-

lıydı ama üzerinde durmadı. Aklınca bilgisini 
bana kanıtlamaya girişti.

“Uğurludur gerçekten,” dedi.

Kendimi kötü hissettim.



beni mi gözetliyordu?
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“Mavi ve yeşil olanları da var.”

Altta kalmadım. Hemen yapıştırdım.

“Geçen bahar sarı renkli bir tane bulmuş-
tum.”

Beni duymamış gibi, “Mavi ve yeşilleri tro-
pik bölgelerde bulunuyor zaten,” diye devam 
etti kendi cümlesine. “Ülkemizde pek olmaz.”

“Nereden biliyorsun?”

“Ben de senin gibi çok okuyorum. Öykü, ro-
man, şiir okuyup bolca araştırma yapıyorum.”

Kaşlarım çatılıverdi birden. “Senin gibi” 
derken neyi kastetmişti? Okula hiç kitap ge-
tirmezdim ki. Yoksa?.. Evimizin yakınında bir 
yerlere taşınmıştı da pencereden 

Okulda sinir ettiği yetmezmiş gibi bir de 
mahallede mi karşılaşacaktım bu gevezeyle? 

beni mi gözetliyordu?




