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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: 
Çikolatayı Kim Yiyecek (öykü)
En Büyük Takım Bizim Takım (öykü)
Beyaz Benekli At (öykü)
Altın Kanatlı Topçin (öykü)
Aliş’in Kabakları (öykü)
Mavi Boya (öykü)
Mago (roman)
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MAVi BOYA

Uçuyordum sevinçten. Üstümdeki bu güzel 
giysi, bana çok yakıştığına inandığım bu yeni 
elbise, güven duygusu ve mutlulukla dolduru-
yordu yüreğimi.

Annem “Yerli Mallar”dan almıştı kumaşı-
nı, bu kırmızı beyaz çizgili basmayı. Sonra da 
özenle, istediğim biçimde dikmişti: eteği iki 
kat büzgülü, kolsuz ve yakasız. Tam önümüz-
deki sıcak yaz günleri için işte.
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O gün bizde konuk olan komşu teyzenin ya-
nında etek baskısını da bitirince, annem:

- Hadi bakalım, giy de görelim, demişti.
Komşu teyze de, annem de çok güzel oldu-

ğumu söylemişlerdi. Eh, aynaya baktığımda 
ben de görebiliyordum bunu. Üstelik komşu 
teyze, saç örgülerimi çözüp saçlarımı omuzla-
rıma bırakmış, elbisemin kumaşından genişçe 
bir bant bağlamıştı başıma.

Gerçekten çok, çok güzel olmuştum. Dokuz 
yaşında bir çocuk değil de bir genç kız olduğu-
mu, moda dergilerinin ulaşılmaz güzellikteki 
modellerine benzediğimi düşünmeye başlamış-
tım. Hemen sokağa çıkmalı ve herkese, bütün 
arkadaşlarıma göstermeliydim kendimi.

Babamın işi gereği bulunuyorduk bu küçük 
yerleşim yerinde. Gösterişsiz memur evlerinin 
sevimli küçük bahçeleri, sokak başlarındaki 
çeşmeleriyle hemen hiç taşıt geçmeyen yollar, 
ağaç altları, tarlalar, biz çocuklar için bulun-
maz birer oyun alanıydı.

Evet işte, hemen çıkmalı, bahçelerden birin-
de ya da yol kenarında oynayan arkadaşlarıma 
katılmalıydım.

Ama komşu teyze:
- Aaa, yepyeni elbiseyle oyun oynamaya çı-

kılır mı? Yazık vallahi, demişti. Annem de belli 
ki aynı düşüncedeydi ama hevesimi kırmak is-
temiyordu.
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Fazla üstelememe gerek kalmadan:
- Hadi çık bakalım, ama dikkat et, üstünü 

kirletme sakın, dedi.
Ben koşarak odadan çıkarken de komşu tey-

zeye “Ne olacak canım, yıkanacak şey,” anla-
mında bir şeyler söylüyordu sanırım.

Hemen arkadaşlarımı buldum. Daha uzaktan 
yeni elbisemi fark ettiler. Kocaman “Ooo”larla 
karşıladılar beni. “Güle güle giy,” dediler, “Çok 
yakışmış,” dediler.

Mahallemizin en yakışıklı delikanlısı Erdal 
Ağabey bile bisikletiyle geçerken:

- Ne zaman dansa gidiyoruz bu güzel elbi-
senle? diye takıldı bana. Şakaydı bu sorusu, bi-
liyordum ama gene de yanaklarım kızardı.
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Bir süre yeni elbisemi konuştuk kız arkadaş-
larımla. Hepsi de hiç kuşkum yok, annelerin-
den benimki gibi bir kıyafet isteyeceklerdi.

Ama oğlanları pek sarmamıştı bu konu. Az 
ilerde, inşaat artıklarının oluşturduğu çöplük-
te buldukları bir kutunun kapağını açmaya uğ-
raşıyorlardı.




