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Şule Saçık & Şura Atan

Resi̇mleyen: 
Yaren Atan, Şura Atan, Şule Saçık, Zehra Danış

Edi̇tör: Ömer Delikaya

Düzelti̇: Müberra Tavlar

Mi̇zanpaj: Ridwan Xelîl

Özel Teşekkürler: 
Zehra Danış, Sema Altmışkara, Müberra Tavlar, Yaren Atan

__________________________
Kitabın tüm yayın hakları şule saçık ve şura atan’a aittir. 
Tanıtım amacıyla, kaynak göstermek şartıyla yapılacak  

kısa alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılam



Küçük kırmızı balık,  
renkli yüzgeçli ve oldukça meraklı bir balıkmış

Ailesiyle birlikte kara bir taşın arkasında yaşarmış.
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Bir gün herkese dünyayı keşfetmek ve aklına takılan sorulara 
cevap bulmak istediğini söylemiş. Bu yüzden uzak diyarlara 

gitmek istediğini söylemiş. Ailesi başta izin vermezse de kırmızı 
balığın ısrarı üzerine, gitmesine izin vermişler.
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Küçük kırmızı balık suyun dışındaki hayatı merak ediyormuş. 
Sorulacak birçok sorusu varmış. Soruların cevabı ancak suyun 

dışına çıkan birisinde diye düşünmüş. Bu yüzden yolda 
karşılaştığı bir uzun balığa: “balık kardeş, balık kardeş size bir 
sorum olacaktı” diye seslenmiş. Bunu duyan uzun balık dönüp 

kırmızı balığı dinlemiş. Kırmızı balık ona: “nehrin dışında 
yaşayan birisini tanıyor musun?” Diye sormuş.
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Uzun balık da hiç suyun dışına çıkmadığını, bu yüzden 
bilmediğini söylemiş. Uzun balık ileride şelaleye yakın bir yerde 

benekli yılanlar sürüsüne gidip sormasını istemiş.
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Kırmızı balık biraz yüzdükten sonra az ileride benekli yılanlar 
sürüsüne denk gelmiş. Yanına yaklaşan bir benekli yılana 

“nehrin dışında yaşayan birisini tanıyor musun?” Diye sormuş. 
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Benekli yılan da suyun dışına hiç çıkmadığını bu sorunun 
cevabını bilse bilse palyaço kurbağasının bileceğini söylemiş.
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Küçük kırmızı balık hiç vazgeçer mi? Hemen yola koyulmuş, 
berrak bir suya ulaşınca, kenarda yüzen renkli palyaço 

kurbağasını görmüş. Çekinmeden aynı sorusunu sormuş.

8



Üst üste gelen sorulara yarım yamalak cevap veren palyaço 
kurbağası kırmızı balığı yengece yönlendirmiş.
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Kırmızı balık, sürekli yeni yerler keşfederek yoluna devam etmiş 
ve yolda yengeç teyzeyi görmüş “yengeç teyze, buralarda 

nehrin dışında yaşayan birisini tanıyor musun?” Diye sormuş. 
Dışarısı ile ilgili sorularım olacak diye eklemiş. Yengeç her ne 

kadar suyun dışını bildiğini söylese de soruların çoğuna cevap 
verememiş.
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Bunun üzerine yengeç oldukça yaşlı olan bilge kaplumbağaya 
sormasını istemiş. Yengecin dediğine göre bilge kaplumbağa 
buralarda yaşayan en yaşlı ve en tecrübeli kişiymiş. Kırmızı 
balık kaplumbağanın yüz yaşında olduğunu duyunca oldukça 

şaşırmış.
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Küçük kırmızı balık hiç usanmadan sorularına cevap 
bulmak için yoluna devam etmiş. Az gitmiş uz gitmiş yaşlı 
bilge kamlumbağayı bulmuş. Kırmızı balık kaplumbağayı 
selamladıktan sonra aklına gelen tüm soruları sormuş. 

Kaplumbağa ona her şeyi teker teker anlatmış. Ayrıca kırmızı 
balık şu soruları da kaplumbağaya sormuş ve cevap almış: 

“deniz gerçekten mavi mi?”, “solungaçlar olmasaydı balıklar 
yaşar mıydı?”, “okyanusun sonu var mı?”, “balıklar insanlarla 

nasıl dost olabilir?”
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Şule Saçık & Şura Atan

2018


