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5-8 yaﬂ için tavsiye edilir.
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“‹yi ki do¤dun Ta-Ha!”
“‹yi ki do¤dun Ta-Ha!”
“‹yi ki do¤dun Ta-Ha!”
Uzayl› Kaptan Ta-Ha, gemisinin bilgisayar›ndan gelen bu sesle aniden
uyand›. Kalbi küt küt at›yordu. Rüyas›nda, girdi¤i kara delikten ç›kmaya
çal›ﬂt›¤›n› ama bir türlü ç›kamad›¤›n› görmüﬂtü. Nerede oldu¤unu
an›msay›nca rahatlad›.
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“Ohh! Çok ﬂükür ki sadece rüyaym›ﬂ. Ben asl›nda kara delikten ç›kt›m
ve dünyaya geldim. Dünyal› arkadaﬂlar›m bile var. Üstelik bugün
do¤um günüm. An›msatt›¤›n için teﬂekkürler Teranit-3. Yaﬂas››››n!
Bugün güzel bir gün olacak.”
Ta-Ha henüz m›ﬂ›l m›ﬂ›l uyuyan köpe¤i Çu’ya bakt›.
“Belli ki Çu rüyas›nda güzel ﬂeyler görüyor… Hadi Çu, uyan o¤lum,
yapacak çok iﬂimiz var.”
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Ta-Ha ve Çu gemiden ç›k›nca ﬂaﬂk›nl›ktan donakald›lar. Her taraf kar
alt›ndayd›. ‹kisi de sevinçten havalara uçtular, karda yuvarland›lar,
birbirlerine kartopu att›lar. Kendi gezegenlerinde hiç kar ya¤m›yordu.
Yaln›zca belgesellerde izliyorlard› kar›n nas›l bir ﬂey oldu¤unu.
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Biraz kar keyfi yapt›ktan sonra tepedeki binalara do¤ru yürümeye
baﬂlad›lar. Dünyadaki ilk arkadaﬂlar› Gülcan’la buluﬂacaklard›.
Karda yürümek çok da kolay de¤ildi. Hatta, oldukça yorucuydu.
Ta-Ha çok mutluydu ama biraz da endiﬂeliydi.
“Biz bu da¤a insanlardan uzak ve yüksek oldu¤u için indik.
Öyle de¤il mi Çu? Ama ﬂimdi buraya insanlar kayak yapmaya gelecek.
Birisi uzayl› oldu¤umuzu fark ederse ne olacak?”
Çu, Ta-Ha’n›n sorusunu duymad› bile. O s›rada karlarla bo¤uﬂuyordu.
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Ta-Ha, bir kar k›za¤›n›n h›zla üzerlerine do¤ru geldi¤ini görünce çok korktu.
“Eyvah! Yakaland›k galiba,” dedi. Çu, Ta-Ha’n›n sözlerine ald›rmadan kara
bat›p ç›kmaya devam etti.
9

Gelen, Ta-Ha’n›n dünyal› arkadaﬂ› Gülcan’d› ve çok neﬂeliydi.
“Ben de sizi ar›yordum. Tak›n bakal›m ﬂu atk›, bere ve eldivenleri. Geceyi iyi
geçirdiniz mi? Kar bast›r›nca sizi düﬂündüm hep. Ne güzel ya¤d› de¤il mi?
Bu y›l ilk kar erken ya¤d›.”
Ta-Ha, “Belki de do¤um günüm oldu¤u için erken ya¤d›. Geçen y›l do¤um
günümde kar görmeyi dilemiﬂtim,” dedi.
Gülcan çok ﬂaﬂ›rd›.
“Aaa! Bugün senin do¤um günün mü? Ne güzel, dile¤in gerçekleﬂti iﬂte…”
“Evet, gerçekleﬂti. Çok mutluyum… Bizi nereye götüreceksin?”
“Hüso Amca’n›n kayak kiralama merkezine gidiyoruz. Annemler de orada.
Birlikte kahvalt› edece¤iz.”
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Ta-Ha ve Çu gerçekten çok ac›km›ﬂlard›. Kahvalt›y› duyunca biraz
daha ac›kt›lar.
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Gülcan’›n annesi Semiha Han›m çok güzel bir sofra haz›rlam›ﬂt›.
“So¤uk havalarda insan›n daha çok enerjiye gereksinimi var. Sa¤l›kl› olmak
için dengeli beslenmemiz, büyümek için protein almam›z gerekir. Sofradaki
her ﬂeyden yemenizi istiyorum. Duydun mu Gülcan?” dedi.
‹yi beslenince boyunun uzayaca¤›na sevinen Gülcan hevesle,
“Tamam anne!” dedi.
Ta-Ha ve Çu hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›ﬂt›. Sofrada tavuk yoktu. Yine de büyük
bir iﬂtahla her ﬂeyden yediler.
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Kahvalt›dan sonra Gülcan Ta-Ha’n›n kula¤›na e¤ildi ve “Gemiyi çok merak
ediyorum,” dedi.
Ta-Ha, “‹çine binip biraz dolaﬂmak ister misin?” diye sorunca Gülcan
sevinçten yerinde z›plad›.
“‹stanbul’a gitmek çok sürer mi?” diye sordu Ta-Ha’ya.
Ta-Ha, “Benim gemim sizin uçaklara benzemez. Birkaç dakikada dünyan›n
öteki ucuna bile gidebiliriz,” dedi.
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Gülcan ve Ta-Ha etrafta biraz dolaﬂacaklar›n› söyleyip gemiye gittiler.
Gülcan çok heyecanl›yd›. Geminin üzerindeki karlar› temizlediler ve
içine girdiler.
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“Bizi kimse göremez de¤il mi?” diye sordu Gülcan.
“Merak etme!” dedi Ta-Ha, “Görünmezlik kalkan›m›z var.”
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Göz aç›p kapay›ncaya kadar ‹stanbul’a gelmiﬂlerdi.
“Bak›n! Topkap› Saray›,” diye ba¤›rd› Gülcan.
“Ne güzel bir ﬂehir bu!” dedi Ta-Ha hayretle. “Suyun ortas›ndaki ﬂu minik
kule ne kadar ilginç.”
“K›z Kulesi o,” dedi Gülcan.
“K›z Kulesi mi? Su kulesi deselerdi keﬂke. Neden K›z Kulesi demiﬂler?”
“Sonra anlat›r›m öyküsünü,” dedi Gülcan.
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Bo¤az, köprüler, yal›lar, saraylar,
park ve bahçeler çok güzel görünüyordu gemiden.
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Ta-Ha bo¤aza ve insanlara daha yak›ndan bakmak için Bo¤aziçi
Köprüsü’nün ayaklar›ndan birine indirdi gemiyi.
O da ne? Sahildeki insanlar onlara bak›yordu.
Gülcan, “Bizi görüyorlar m› yoksa? Hani geminin görünmezlik
kalkan› vard›?” diye sordu endiﬂeyle.
“Var! Hem de çal›ﬂ›yor,” dedi Ta-Ha.
“Ama bizi görüyorlarm›ﬂ gibi bak›yorlar.”
Evet, öyle… Ben de anlamad›m. Hemen gidelim o zaman.”
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Birkaç saniye sonra geri dönmüﬂlerdi ama Ta-Ha çok endiﬂeliydi.
“E¤er bizi gördüler ve foto¤raf›m›z› çektilerse peﬂimize düﬂerler mi?”
“Bilmiyorum,” dedi Gülcan. “Haberleri izlememiz gerekir. Ne olup bitti¤ini
o zaman anlar›z.”
Hüso Amca, “Çocuklar! Ö¤lene ne yemek istiyorsunuz?” diye sorunca
hep bir a¤›zdan “Tavuk!” diye ba¤›rd›lar. Hüso Amca’n›n piﬂirdi¤i tavuklar› yerken
haberler baﬂlad›. ‹lk haber havada duran kuﬂlarla ilgiliydi. Nurcan ve Ta-Ha
insanlar›n asl›nda neye bakt›klar›n› görünce neﬂeleri yerine geldi. Gemi görünmedi¤i
için, geminin üstüne konan mart›lar›n havada durdu¤unu sanm›ﬂlard›.
Hüso Amca, “Ne acayip kuﬂlar bunlar.
Baksan›za havada duruyorlar,” dedi.
Mustafa Bey, “Bilgisayar aldatmacas›d›r.
Kuﬂlar kanatlar› aç›k olmadan havada duramaz.
Hiç bilimsel de¤il bu görüntüler,” dedi.
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Akﬂam olunca Ta-Ha çok büyük bir sürprizle karﬂ›laﬂt›.
Herkes elbirli¤i ile ona müthiﬂ bir do¤um günü partisi
haz›rlam›ﬂt›.
Hep birlikte çok ama çok e¤lendiler.
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Gecenin geç saatlerinde, Ta-Ha ve Çu
gemilerine gittiler. Ta-Ha seyir defterine
o gün yaﬂad›klar› ilginçlikleri yazarken
Çu, çoktaan uykuya dalm›ﬂt› bile.
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• Bugün çok güzel ve çok heyecanl› bir gün geçirdim. K›sa süreli de
olsa Türkiye’nin en büyük kenti olan ‹stanbul’u gördüm.
• ‹stanbul ﬂimdiye kadar gördü¤üm en güzel yer. Çok büyük ve tarihi
bir kent. Yak›ndan görmek için yeniden gitmeyi düﬂünüyorum.
• Bir de, inanmayacaks›n›z ama kar gördüm. Gerçek kar. Çu’nun
karlarda yuvarlan›ﬂ›n›, bata ç›ka yürüyüﬂünü görmeliydiniz. Çok
komikti çook.
• Hüso Amca’yla tan›ﬂt›k. Bize enfes yemekler piﬂirdi. Bu ülkede
aç kalmayaca¤›m›z› söylemiﬂtim size.
• Bugün benim do¤um günümdü. Türkiye’deki arkadaﬂlar›m bana
hayat›m›n en güzel sürpriz do¤um günü partisini haz›rlad›lar.
Onlar› çok seviyorum.
• Anneci¤im, babac›¤›m, sizleri çok özledim. Beni merak etti¤inizi
biliyorum. Her yerde beni arad›¤›n›z› da biliyorum. Keﬂke size
ulaﬂ›p iyi oldu¤umu söyleyebilseydim.
• Anneci¤im, hiç merak etme, ben burada çok sa¤l›kl› ve dengeli
besleniyorum. Yeterince protein al›yorum. Tavuk yemeklerine
bay›l›yorum. Çu da öyle…
Beni gördü¤ün zaman büyümüﬂ oldu¤umu fark edeceksin.
• Sizi çok seviyorum. Bu akﬂam rüyamda sizi görmeyi diliyorum.
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Uzayl› Kaptan Ta-Ha ve köpe¤i Çu çok aç.
Onlar için yukar›daki yiyeceklerden seçmek
ister misiniz? Ama unutmay›n, Ta-Ha ve Çu
dengeli besleniyor. Seçiminizi ona göre yap›n!
Ta-Ha ve Çu için seçti¤iniz yiyecekleri bir
ka¤›da çizin; yanlar›na yiyeceklerin isimlerini
yazarak bize gönderin; Uzayl› Kaptan
Ta-Ha bask›l› tiﬂört sizin olsun.
Seçimlerinizi 31 Ekim 2008 tarihine kadar
“Sa¤l›kl› Tavuk Bilgi Platformu ad›na
Grup 7 ‹letiﬂim, ‹nönü Cad., Tar›k Zafer
Tunaya Sk., Gümüﬂsuyu ‹ﬂ Merkezi 11/1,
Gümüﬂsuyu, ‹stanbul” adresine gönderin.
Tiﬂörte sahip olmak için ad›n›z›, yaﬂ›n›z› ve
adresinizi yazmay› sak›n unutmay›n!
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yazan

Aysel Gürmen
Aysel Gürmen, Bo¤aziçi Üniversitesi ‹ﬂletme ve E¤itim Bölümleri’nden
mezuniyetinin ard›ndan ayn› üniversitede Yayg›n E¤itim Yüksek Lisans Bölümü’ne
devam etti. Farkl› iﬂlerde çal›ﬂan yazar, bir anaokulunda yönetici ve e¤itim uzman›
olarak da görev yapt›. Gürmen, 1995 y›l›nda yazar Ayla Ç›naro¤lu ve Aytül Akal’la
birlikte Uçanbal›k Yay›nevi’ni kurdu. Kuruluﬂundan bu yana yay›nevinin yöneticili¤ini
ve editörlü¤ünü yap›yor. Gürmen’in bugüne kadar, okul öncesi ve ilkö¤retim ça¤›
çocuklar› için yazm›ﬂ oldu¤u k›rk beﬂ kitab› yay›mland›. Yazd›¤› metinler Türkçe ders
kitaplar›nda yer al›yor.

çizen

Mustafa Delio¤lu
Mustafa Delio¤lu, kitap kapa¤› yaparak baﬂlad›¤› illüstratörlük yaﬂam›nda çocuk
kitaplar› resimlemesine a¤›rl›k vererek, bu alanda kendine özgü bir üslup oluﬂturdu.
Çocuklara resimle verilmek isteneni vermek kadar, onlara sanatsal bir bak›ﬂ aç›s› ve
estetik bir be¤eni ölçüsü kazand›rabilecek resimler yapmaya özen gösterdi.
‹llüstrasyonun yan› s›ra resim çal›ﬂmalar› da yapan sanatç›n›n eserleri, çeﬂitli
sergilerde yer al›yor.

Bu kitap Sa¤l›kl› Tavuk Bilgi Platformu taraf›ndan,
“Sa¤l›kl› Büyüyen Türkiye ‹çin Daha Çok Protein!”
projesi kapsam›nda çocuklara arma¤an olarak haz›rlanm›ﬂt›r;
para ile sat›lamaz.

de¤erli anne babalar,

sevgili çocuklar,

Türkiye’de tavuk üretiminin yüzde 85’ini
gerçekleﬂtiren 15 firman›n temsil edildi¤i
Sa¤l›kl› Tavuk Bilgi Platformu olarak,
kamuoyuna sa¤l›kl› tavuk eti üretimi ve
tüketimi konusunda do¤ru bilgiler aktarmay›
en önemli görevlerimiz aras›nda say›yoruz.
Bu amaçla çeﬂitli araﬂt›rmalar, yay›nlar,
bilimsel toplant›lar, e¤itim ve bilgilendirme
çal›ﬂmalar› yap›yoruz.

Sa¤l›kl› Tavuk Bilgi Platformu’nun sizlere
arma¤an› olan bu kitapta, Uzayl› Ta-Ha’n›n ve
sevimli köpe¤i Çu’nun yeni maceras›n›
bulacaks›n›z. Ta-Ha, ak›ll›, esprili, yak›ﬂ›kl› ama
en önemlisi sa¤l›kl› beslenmeyi bilen bir çocuk.
Keyifle okuman›z, hep dengeli beslenmeniz ve
sa¤l›kl› büyümeniz dile¤iyle…

ﬁimdi, “sa¤l›kl› büyüyen türkiye için daha
çok protein” projemiz kapsam›nda çocuklara
“Ta-Ha’n›n Maceralar›”n› arma¤an ediyoruz.
Bu kitaplar ile çocuklar›m›z›n sa¤l›kl›
beslenmeyi keyifle ö¤renmesine ve kitap
okuma al›ﬂkanl›¤› edinmesine minik de olsa bir
katk›m›z olursa ne mutlu bizlere…
Ülkemize sa¤l›kl› nesiller kazand›rmak
dile¤iyle…

sa¤l›kl› tavuk bilgi platformu yay›nlar›

