Ta-Ha
UZAYLI KAPTANIN DÜNYA MACERASI
Aysel Gürmen ve Mustafa Delio¤lu

Ta-Ha çok heyecanl›yd›. En büyük hayalinin gerçekleﬂmesine çok az kalm›ﬂt›. Bu son s›navda da baﬂar›l› olursa
Tera Gezegeni'nin en sayg›n Uçuﬂ Akademisi'nin say›l› ö¤rencileri aras›na kat›lacak ve bir gün büyük dedesi gibi
tarih sayfalar›n› dolduran büyük bir kaptan olacakt›. S›nava giren di¤er bütün ö¤renciler gibi, Ta-Ha birazdan tek
baﬂ›na gemisine binecek ve bilgisayarda kay›tl› olan rotay› izleyerek uzay›n derinliklerine dal›p geri dönecekti.
‹yi bir not almas› için rotadan ayr›lmamas› gerekiyordu. Kuﬂkusuz kalk›ﬂ ve iniﬂi de notunu etkileyecekti.
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Ta-Ha'n›n annesi biraz endiﬂeliydi. Biricik o¤lunun tek baﬂ›na uçmas› için henüz küçük oldu¤unu düﬂünüyordu.
“ﬁu iﬂe bak! Bütün çocuklar anne veya baba mesle¤ini seçiyorlar; bizim tek çocu¤umuz bizim gibi bilim adam›
olmak yerine kaptan olmay› seçti. Nedir bu baﬂ›m›za gelenler?” Ta-Ha'n›n babas›, annesini sakinleﬂtirmeye
çal›ﬂ›yordu.
“Sakin ol can›m, endiﬂelenecek bir ﬂey yok. Uçuﬂ Merkezi'nden bütün gemiler kontrol ediliyor. En küçük bir
terslikte, merkez devreye girip gemiyi geri getirebilir.
“Öfff! Biliyorum ama yine de içimde bir s›k›nt› var.”
“O¤lumuzun seçimine sayg› duymam›z gerekir. Ta-Ha kaptan olmay› seçti.
Ona ihtiyac› olan her ﬂeyi ö¤rettik. Üstelik uçuﬂ konusunda do¤al bir yetene¤i oldu¤unu kabul et.
Kan›nda var çocu¤un.”
“Bilim Akademisi'ne girseydi gözümün önünde olurdu. Ne yiyip ne içti¤ini kontrol edebilirdim.”
Ta-Ha'n›n babas› güldü, “Merak etme can›m, o¤lumuz nas›l beslenece¤ini biliyor.”

3

Ta-Ha, annesi ve babas›na selam verdikten sonra gemisine bindi. Muhteﬂem bir kalk›ﬂtan sonra kendini
uzay boﬂlu¤unda buldu. “Yaﬂas›n! Uzayday›m, gemimin kaptan›y›m ve tek baﬂ›may›m. Uzayda tek baﬂ›na
bir kaptan! O benim iﬂte…” diye ba¤›rd›. Sesi mutlulukla doluydu.
Ne var ki, çok geçmeden yaln›z olmad›¤›n› anlad›. Köpe¤i Çu'yu görünce çok ﬂaﬂ›rd›. Biraz da telaﬂland›.
“Ne iﬂin var senin burada? Benim gemide yaln›z olmam gerekiyordu. Seni gidi haylaz seni! Ne zaman,
nas›l girdin gemiye?.. Yapacak bir ﬂey yok. Olan oldu art›k. Senin yüzünden Uçuﬂ Akademisi'ne giremezsem
çok k›zaca¤›m, haberin olsun. ﬁimdi yolculu¤umuzun tad›n› ç›karal›m,” dedi.
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Ta-Ha ve Çu keyifle etraf› seyredip ﬂakalaﬂ›rken bilgisayardan gelen uyar› onlar› hem ﬂaﬂ›rtt› hem de korkuttu.
“Dikkat, dikkat! Bize do¤ru h›zla yaklaﬂan çok say›da irili ufakl› meteor var.
Derhal ›ﬂ›k h›z›na geçip otuz derece soldan uzaklaﬂmam›z gerekir.”
Ta-Ha, o ana kadar ›ﬂ›k h›z›nda hiç uçmam›ﬂt›. Üstelik rotas›ndan ayr›lmamas› gerekiyordu.
Bir an ne yapmas› gerekti¤ine karar veremedi. Bilgisayardan gelen “Meteorlar›n gemiye çarpma olas›l›¤›
yüzde yüz. Derhal otuz derece sola dönüp ›ﬂ›k h›z›na geçin!” uyar›s›yla hemen gemiyi rotas›ndan ç›kard› ve ›ﬂ›k
h›z›na geçti.
Ne yaz›k ki geç kalm›ﬂt›. Tam ›ﬂ›k h›z›na geçerken meteorlardan biri gemiye çarpt› ve yönünü de¤iﬂtirdi.
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Ta-Ha kendini toparlamaya çal›ﬂ›rken bilgisayardan
baﬂka bir uyar› geldi.
“Güçlü bir çekim alan›na do¤ru ilerliyoruz. Bu bir
karadelik olabilir.
Ta-Ha, panik içinde geminin yönünü de¤iﬂtirmeye
çal›ﬂ›yordu ama çabas› boﬂunayd›. Geminin h›z›n›
normale çekmesine karﬂ›n, karadelik onlar› kendine
do¤ru çekmeye devam ediyordu. Taklalar atarak
karadeli¤in içine girdiler. K›sa bir süre sonra
kendilerinden geçtiler.
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Ta-Ha kendine geldi¤inde aradan ne kadar zaman geçti¤ini
anlayamad›. Saati ve bilgisayar› çal›ﬂ›yordu ama sanki aradan
hiç zaman geçmemiﬂ gibiydi. Belli ki karadeli¤in içinde saati
ve bilgisayar› çal›ﬂmam›ﬂt›. Belki de karadeli¤in içinde uzun
bir zaman kalm›ﬂlard›. Bunu hiç bilemeyecekti. Çu hâlâ
hareketsiz yat›yordu. Ta-Ha endiﬂelendi.
“Hey Çu, uyan o¤lum.”
Çu yavaﬂ yavaﬂ kendine gelince Ta-Ha çok sevindi. Sonsuz
ve belirsiz boﬂlukta yaln›z de¤ildi art›k.
“‹yi ki gizlice gemiye girdin. Can›m arkadaﬂ›m benim, seni
çok seviyorum. Senin gibi kaça¤a can›m kurban.”
“Hev, hev, heüvvv!”
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“Ac›kt›n m›? Ben de çok aç›m. Günlerdir yemek yememiﬂim gibi
hissediyorum. Ama yeme¤imiz yok! Ne yapaca¤›z ﬂimdi?”
“Hevvvv! Hev-hev!”
“Hakl›s›n! Hemen yiyecek bulmam›z gerekir. Tabii önce yaﬂam olan
bir gezegen bulmal›y›z. Haydi bakal›m iﬂ baﬂ›na!”
Ta-Ha bilgisayar›n baﬂ›na geçti.
“Bulundu¤umuz yerin koordinatlar›n› ver!”
“Olumsuz! Buras› belle¤imde kay›tl› olan hiçbir yere benzemiyor.
Tera'n›n yerini belirleyemiyorum.”
“Vay can›na! Demek ki baﬂka bir güneﬂ sistemindeyiz… Yaﬂam olan
bir gezegen olup olmad›¤›n› araﬂt›r!”
K›sa bir süre sonra bilgisayardan onlar› mutlu eden bir yan›t geldi.
“Olumlu! Iﬂ›k h›z›yla beﬂ saat uzakl›kta atmosferi olan ve Tera'yla
benzerlik gösteren Dünya isminde bir gezegen var.”
“Detay ver!”
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“Toprak, su, bitkiler, hayvanlar ve insanlar var. Bilgisayarlar› çok ilkel,
bilgi almakta zorlan›yorum. Teknolojileri çok geri. Bilinç düzeyleri
çok düﬂük. Birçok yerden savaﬂ görüntüleri geliyor. Bizim için tehlikeli
bir yer olabilir.
“Yiyecek bulabilece¤imiz baﬂka bir gezegen var m›?”
“Olumsuz!”
“O zaman oraya gidiyoruz. Baﬂka seçene¤imiz yok. Bana gezegenin
tüm bilgilerini ver. Savaﬂ olmayan uygun bir yer bulup inece¤iz.
Yak›t›m›z da azald›, yak›t bulmal›y›z. Tespit edilmeden Dünya'ya
inebilir miyiz?”
“Olumlu. Gizleyen Tül Kalkan›'n› devreye sokarsak bizi göremezler.”
“Çok güzel! Görünmez Tül'ü devreye sok, ben de nereye inece¤imize
karar vereyim. ﬁöyle bir bakal›m, en misafirperver insanlar
neredeymiﬂ. ‹ﬂte buldum. Mmm. Türkiye! Rotam›z belirlendi. Tam
olarak nereye inece¤iz peki? Bir bakal›m… Yak›n plan görüntüler
istiyorum… Tamam ﬂuras› tenha bir yer. Oraya inelim.
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Bu ne enfes bir koku! Hadi
gidelim. Türkçe'yi de
ö¤rendim gelirken.
Bakal›m bizi nas›l
karﬂ›layacaklar…
Ben açl›ktan
ölüyorum.
Ya sen?

Ta-Ha ve Çu gemiden iner inmez enfes bir koku a¤›zlar›n› suland›rd›.
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Hey yavrum hey!
Nar gibi k›zard›lar valla. Sa¤l›kl›
bunlar sa¤l›kl›, hem besleyici hem
de lezzetli. Kabul et Semihac›¤›m,
ben bu iﬂi çok iyi yap›yorum.

Ona ne ﬂüphe! Sofra haz›r. Hadi
tavuklar› getir de sofraya
otural›m. Temiz hava iﬂtah›m›z›
açt›. Hadi çocuklar sofraya.
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Hey!
Bak›n, biri geliyor.
Kulaklar›
çok komik.

ﬁﬂﬂt!
O nas›l söz k›z›m?
Misafirimize sayg›s›zl›k edeyim
demeyin sak›n.
‹nsan›n kusurlar›yla alay etmek
çok ay›pt›r.

K›yafeti de komik…
Köpe¤ine bak›n!
O da komik.
Uzaydan geldiler
galiba.

Merhabalar!

Merhaba delikanl›.
Hoﬂ geldin!
Biz de tam sofraya oturuyorduk.
Otur evlad›m otur.
Söyle bakal›m delikanl›,
senin ad›n ne?
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Ta-Ha!

O¤lum niye öyle Ta-Ha diyorsun?
Taha desene. Çok severim Taha ad›n›.
Rahmetli amcam›n ad› Taha'yd›.
Çok muhterem bir adamd› çoook.
Öyle de¤il mi Semiha?

“Gerçekten de öyleydi.
Nur içinde yats›n.”
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Benim ad›m Mustafa. Ö¤retmenim.
Eﬂim Semiha, beslenme uzman›d›r.
O¤lumuz Onurcan ve k›z›m›z Nurcan…
Söyle bakal›m sen nerelisin?

Ben çoook uzaklardan
geldim
Mustafa Amca.

Belli belli. Hadi bakal›m doyur karn›n›. Bak köpe¤in de aç.
Ona da ver bir ﬂeyler de yesin.”

Çok teﬂekkür ederiz!
Söyler misiniz
yedi¤iniz
bu enfes et ne eti?

Olabilir k›z›m.
Annesi babas› vejetaryen olabilir.

Baba!
Galiba Taha ﬂimdiye
kadar
tavuk eti yemedi.
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Ye o¤lum ye!
Büyümen için protein alman
gerekir. De¤il mi Semihac›¤›m;
sen daha iyi bilirsin.

Tabii ki öyle.
Dengeli beslenmek sa¤l›kl›
büyümek demektir. Sa¤l›k demek
mutluluk demektir. Her ﬂeyden
yeteri kadar yememiz gerekiyor.

Beslenme uzman›m›z›n sözlerini
duydunuz. Hadi bakal›m, göreyim sizi.

Sen uzaydan m› geldin?

Evet ama kimseye söyleme olur mu?

Tamam, söylemem.
Zaten kimse bana inanmaz.
Bak ﬂimdi!
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Abi! Biliyor musun,
Taha uzaydan geldi.

Bizimkinin hayal gücü
coﬂtu yine.
Saçmalama k›z›m,
uzayl› diye bir ﬂey yoktur!

Gördün mü?
Kimse inanm›yor
uzayl›lar›n oldu¤una.
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Boﬂver! Bizimkiler de
inanm›yorlar uzayl›lar›n oldu¤una.
Bizim için de siz uzayl›s›n›z.

Çu bizim tavuklar›
çok lezzetli buldu.
Baksan›za, löp löp yutuyor.
Taha! Köpe¤inin cinsi ne?
Ben köpekleri çok iyi bilirim.
Ama ne kitaplarda ne de
internette buna benzeyen bir
köpek görmedim.

Biz de çok ﬂaﬂ›rd›k onu görünce.
Babam onu ormanda buldu. Mini minnac›kt›.
Uzaydan m› geldi acaba diye düﬂündük.

Yok can›m, daha neler!
Melezdir bence.
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Saatin ne güzel.
Geliﬂmiﬂ bir
bilgisayar gibi.

Evet öyledir.
Yedi¤imiz içti¤imiz her ﬂeyin
sa¤l›kl› olup olmad›¤›n›
bile söylüyor.
E¤er a¤z›ma götürdü¤üm herhangi bir
yiyecekte zararl› bir ﬂey varsa hemen
bipler ve beni uyar›r.

Gerçekten de öyle.
Hem sa¤l›kl› hem de lezzetli.
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Vay can›na! Biz yemek yerken hiç
biplemedi ama… Demek ki
yedi¤imiz her ﬂey çok sa¤l›kl›.

Sen gerçekten de uzayl›s›n. Az›c›k kuﬂkum vard› ama ﬂimdi eminim.
Gemin de var m›? Nerede? Görebilir miyim?

ﬁﬂﬂt.
Bunu kimseye
söyleme.

Peki
bu akﬂam ne yiyeceksin?
Artan yiyecekleri verelim de
akﬂama yersiniz. Sana harçl›¤›m›
da vereyim. Ac›k›nca yukar›daki
otellerde yemek yersiniz.
Tamam,
Her ﬂey için sa¤ol!
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Söylemem!
Söylemem!..
Merak etme...

Hadi bakal›m,
eve gitme zaman› geldi.
Güzel bir gün geçirdik.
Yedik, içtik, e¤lendik, oksijen ald›k.
ﬁimdi evli evine, köylü köyüne.
Taha! Ailene selam söylemeyi unutma!

Olur Mustafa Amca, unutmam.

Ta-Ha ve Çu gemiye
geldiklerinde oldukça
yorgunlard›.
Çu hemen k›vr›l›p uyudu.
Ta-Ha seyir defterini açt› ve
yazmaya baﬂlad›.
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Dünya'daki
ilk izlenimlerim
Birinci gün.
Yer: Türkiye
√ Buradaki insanlar gerçekten çok misafirperver. Belli ki hiç aç kalmayaca¤›m.
√ Tan›ﬂt›¤›m aile ismimin tonlamas›n› be¤enmedi.
Taha olarak de¤iﬂtirdi.
√ Teknolojileri henüz çok geri. Teknoloji Tarihi Müzemizdeki en eski radyodan müzik
dinlemek çok e¤lenceliydi. Mangal ad›n› verdikleri ›s›t›c›lar› oldukça ilginç.
√ Dengeli ve sa¤l›kl› beslenmeyi biliyorlar. Yemekleri çok lezzetli.
Nar gibi k›zarm›ﬂ tavuklar› enfes. Butlar›, kanatlar› yerken parmaklar›m› da yiyordum
az daha…
√ Anneler ve babalar çocuklar›n›n sa¤l›kl› büyüyüp ak›ll› olmas› için protein almas›
gerekti¤ini çoktan ö¤renmiﬂ. Tavuk her yaﬂta insan›n protein kayna¤› olarak
kullanabilece¤i bir yiyecek.
√ Dünyal›lar müzik dinleyip dans etmeyi, oyun oynamay› ve kitap okumay› seviyorlar.
√ Kulaklar› çok komik. Uçlar› sivri de¤il, yuvarlak.
√ Buras› muhteﬂem bir yer. Yeni yerler görmek ve yeni insanlarla tan›ﬂmak için
can at›yorum.
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YARIﬁMA BAﬁLASIN!
Uzayl› Ta-Ha, köpe¤i Çu'yla dünyaya indi; Mustafa Bey, Semiha Han›m, Gülcan ve Onurcan'la tan›ﬂt›; lezzetli ve
sa¤l›kl› yiyeceklerle karn›n› doyurdu. ﬁimdi Ta-Ha ne yapacak? Bundan sonra nereye gidecek? Uzay gemisi için
yak›t›n› nereden ve nas›l bulacak?
En güzel öyküyü yaz, en güzel çocuk kitaplar› setini sen kazan!
‹ki sayfay› geçmeyecek uzunluktaki öykünü 1 Eylül 2007 tarihine kadar
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