Papuduk’un yaşadığı ormana
yavaş yavaş bahar geliyormuş.
Ormandaki tüm bitkilerin
renk değiştirmesi Papuduk’u çok
heyecanlandırıyormuş. Sadece çam ağaçları
her zamanki gibi yeşilmiş. Çam ağaçları iğne
yapraklıymış ve bu yapraklar zaten kışın
da renk değiştirmezmiş.

Ormanda yaşayan tüm hayvanlar
bahar mevsimine hazırlanıyorlarmış. Uzun ve soğuk kış
mevsiminden sonra kendilerine geliyorlarmış.
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Papuduk evin bahçesinde gezerken birden minik bir fide dikkatini çekmiş.
“Ne kadar değişik bir fide,” diye düşünürken o fidenin daha önce orada
olmadığını fark etmiş. Onu ilk kez şimdi görüyormuş! Az ileride
aynı fideden bir tane daha varmış. Papuduk fideleri incelerken
oradan geçen tavşan Benekli, arkadaşının yanına gelmiş.
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Hey Papuduk, neye
bakıyorsun öyle?
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Merhaba
Benekli, bahçedeki
fidelere bakıyordum. Daha
önce burada olmadıklarına
eminim.

Sen
dikmedin mi
bu fideleri?

Hayır, ben dikmedim.
Bak, burada iki tane daha var.
Hepsi de birbirinin aynısı.

Hayda!
Nereden çıktı bu
fideler böyle?
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Daha önce rastlamadıkları bunca fideyi bir anda
karşılarında görmek onları şaşırtmış. Dünden bugüne bunun nasıl olabildiğini
merak etmişler. Fideleri incelerken önlerinden koşarak geçen telaşlı
bir sincap görmüşler. “Belki fideleri kimin diktiğini görmüştür,”
diye düşünerek ona seslenmişler ama sincap onları duymamış.
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Yoksa bunları Papuduk’un annesi mi dikmiş?
Ona sormaya karar vermişler.

O gördükleriniz
sihirli fideler. Şimdi sizden bunu
araştırmanızı ve o fidelerin sihrini
bulmanızı istiyorum.

Anneciğim, fideleri sen mi diktin?
Onlar ne fidesi?

Annesi fideleri kendisinin dikmediğini söyledikten sonra
bilmece gibi bir cevap vermiş.
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Bu araştırma görevi Papuduk için
yeni bir maceranın başlangıcı olacakmış.
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Bu fidenin
sihri ne olabilir
sence?

Bunun üzerine Papuduk’la Benekli bir araştırma ekibi kurmaya karar
vermişler. Meraklı ve becerikli arkadaşlarının da yardımıyla daha çok şey
öğrenebileceklerini düşünmüşler. Onların yuvalarına giderken yolda
beş fideye daha rastlamışlar. Yol boyunca gördükleri fideler onları
daha da meraklandırmış. Bu sırada arkadaşları saksağanın yaşadığı
ağacın önüne gelmişler bile. Tam ona seslenecekleri sırada
çalıların arasından hızla çıkan sincap,
Papuduk’la Benekli’ye çarpmış.

İyiyiz, teşekkürler.
Ama böyle hızla nereye gidiyorsun?
Seni benim evimin yakınlarında da
görmüştük. Bir şey sormak için arkandan
seslendik ama bizi duymadın.

Ahh, çok özür dilerim.
Bir yerinize bir şey olmadı
ya, iyi misiniz?

Durun bir dakika…
Madem bir şeyiniz yok, beni meşgul etmeyin lütfen.
Çok işim var. Onları hemen bulmam gerekiyor!
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Arkadaşlarını gören saksağan, oyununu yarım
bırakıp Papuduk’la Benekli’nin yanına gelmiş.
Papuduk olanları hızlı hızlı ona anlatmış.
Bu gizemli olay onun da çok ilgisini çekmiş ve
hemen fideleri araştırma ekibine katılmış.

Papuduk ve Benekli ona telaşla ne aradığını sormak
istemişler ama sincap onların yanından uzaklaşıp gözden
kaybolmuş bile. Bu duruma bir anlam veremeyip saksağana
seslenmek için kafalarını kaldırdıklarında onun ağacın
yüksek dallarında oynadığını görmüşler.
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Son olarak Pembe Kirpi’ye haber vereceklermiş. Arkadaşlarının yuvasına
vardıklarında üç kafadarın gözleri yerinden fırlayacak gibi olmuş.
Papuduk heyecanla konuşmuş:
Baksanıza, bu yuvanın girişinde de aynı fide var!
Bu fidelerin sırrını Pembe Kirpi biliyor olmalı. Sanırım
tüm sorularımızın cevabını şimdi bulacağız.

Pembe Kirpi!
Pembe Kirpi!
Orada mısın?

Buradayım da
sabah sabah bu
gürültü ne yahu? Birinizin
seslenmesi yeter. Aaaa!
Bu fide de ne?

Üç kafadar heyecanla arkadaşlarına
seslenmeye başlamış.

Pembe Kirpi’nin bu sorusuyla bizim üç kafadar hayal kırıklığına
uğramışlar. Yanına gidip olanları arkadaşlarına anlatmışlar. Anlatılanları
şaşkınlıkla dinleyen Pembe Kirpi de ekibe katılmaya karar vermiş.
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İki tavşan hemen ilerideki çalılıkların arkasına
saklanmış, saksağan bir ağacın dalına konmuş,
kirpi de kendine küçük bir çukur kazmış.
Başlamışlar sessizce izlemeye.

İlk önce ne yapmaları gerektiğini düşünmüşler. Acaba bunu
kim bilebilirmiş? Düşünürken az ileride yine daha önce orada olmayan
bir fide görmüşler. Heyecanları gitgide artan ekip saklanmaya
karar vermiş. Bunu kimin yaptığını görene kadar bekleyeceklermiş.
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Peki ya
sen olsan bu sırrı nasıl
çözerdin?
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Tüm ekip neler olup bittiğini
öğrenmek için sabırsızlanıyormuş.
Papuduk bir an önce bu sırrı çözmek
ve gidip annesine anlatmak istiyormuş.

Tam da bu anda hepsinin gözünün önünde yeni bir fide hayata
merhaba demiş. Fidenin birdenbire toprağı yararak gökyüzüne uzandığına
şahit olmuşlar. Neler olduğunu anlayamayan dört arkadaş saklandıkları
yerden şaşkınlıkla çıkıp fidenin etrafına toplanmış.
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Burada da yok... Ama buraya
koyduğuma eminim!

Ne aradığını
bize de söyler
misin?

Anlamışlar ki bu fideleri birisi gelip dikmiyormuş.
Peki ya nasıl oluyormuş? Bu esnada biraz önce gördükleri telaşlı sincap yine
koşarak bizimkilere yaklaşmış. Yeni çıkan fideye doğru eğilmiş.
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Biz sincaplar her sonbaharda meşe palamutlarını
toplayıp kışın yemek üzere bir yerlere saklarız. Malum kış
artık geçti. Sakladığım meşe palamutlarının çoğunu yedim.
Kalanlarını da şimdi yemek istiyorum ama bir türlü bulamıyorum.
Tam buraya bir tane gömdüğüme eminim ama meşe palamudu
yerine bu fide ile karşılaştım.
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O esnada gürültülü bir kahkaha duymuşlar. Hepsi kahkaha sesinin nereden
geldiğini bulmaya çalışırken sesin sahibi ulu meşe ağacı başlamış anlatmaya:

“Çocuklar, meşe ağacı Anadolu’nun en eski ağaç türlerinden biridir.
Derin, güçlü kökleri ve dayanıklı gövdesi ile çok uzun seneler yaşar. Türkiye’nin
hemen her bölgesine yayılmıştır ve yaşayan tam on sekiz türü vardır.”
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“Tüm ağaçlar saça benzeyen kök yapılarıyla toprağı korur, erozyonu önler. Yani
toprağın bir yerden bir yere yağmur suyu, sel, rüzgâr gibi iklim sebepleri ile
taşınmasına engel olur. Toprağın korunması doğamız için çok önemlidir. Uzun
kökler toprağın derinliklerine kadar iner ve suyu da en alt katmanlara kadar
beraberinde taşır. Meşe ağacı da bu şekilde yeraltı sularının yer değiştirmesini,
her bölgenin sulanmasını ve doğanın senelerce yaşamasını yani ‘sürdürülmesini’
sağlar.”
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“Kocaman ve güçlü gövdeli ağaçlar çeşitli hayvanların doğal barınağıdır.
Yapraklarıyla, meyveleriyle toprağı ve hayvanları beslerler. Nadir
bulunan ve günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan
endemik türlerin pek çoğu meşe ormanlarında yaşar.
‘Endemik’ demek, belli bir bölgenin yapısına bağlı olarak sadece o
bölgede yetişen demektir. Meşe ağacı diğer ağaç ve otların yetişmesini
engellemez, onlarla birlikte yaşar. Meşe konukseverdir, barışçıldır.”
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İşte o an anlamışlar:
Sincapların kış için sakladıkları şapkalı meşe palamutlarının bir kısmı
toprağın altında yeni bir hayata merhaba demek için uyanıyormuş.
Böylece doğa, gelecek nesillere yeni ağaçlar hazırlıyormuş.

Papuduk ve arkadaşları, bu bilgiyi keşfetmenin mutluluğu ile koşarak
evlerine gitmişler ve fidenin gizemini herkese anlatmışlar.

Bu hikâyeyi okuduktan sonra
sen de yediğin meyvelerin çekirdeklerini
ekip fideler yapmak ister misin?
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OYUN ZAMANI
Merhaba,
Gözümün önüne küçük bir meşe palamudu getiriyorum.
Daha sonra o meşe palamudunun narin bir fideye dönüştüğünü, ardından
kocaman gövdesiyle dev bir ağaç halini aldığını hayal ediyorum. Aslında hayal
değil bu. Çünkü bu bahsettiğim olay, doğanın harika mucizelerinden
sadece bir tanesi. Yani gerçek bir durum.
Peki bahsettiğim bu minicik palamudun dev bir ağaca
dönüşmesi sadece meşeler için mi geçerli? Tabii ki hayır.
Şimdi sıkı dur! Hani pazardan, marketten veya manavdan satın alınan
meyve ve sebzeler var ya, işte onların çekirdekleri aslında birer tohum.
Hatta çileğin üzerinde mini minnacık yeşil benekler var. Onlar bile birer
tohum. Kayısıyı, elmayı, şeftaliyi düşün, hepsinin çekirdeği var.
Peki, sen bu çekirdekleri ne yapıyorsun?
Maalesef pek çok kişi yediği meyve ve sebzelerin çekirdeklerini çöpe
atıyor. Halbuki bunun yerine seninle “Sincapçılık” oyunu oynayabiliriz. Nasıl
mı? Aslında çok basit. Bugünden itibaren yediğin bütün meyve ve sebzelerin
çekirdeklerini bir yerde biriktireceksin. Bu çekirdekleri çok fazla
bekletmeden bir saksıya ya da evinin yakınında bulunan bir
bahçeye ekeceksin. Kısa bir süre sonra da ektiğin bu
çekirdeklerin birer fideye dönüştüğünü göreceksin. Kim bilir
belki bu fideler daha da büyüyecekler ve sen kendi
ağacını yetiştirmiş olacaksın.
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HAYDİ CEVAPLAYALIM
1. Kış mevsiminde hangi ağaçların yaprakları renk değiştirmez?
Hatırlıyor musun?
2. Fidelerin gizemini annem biliyordu ama ona sorduğumda söylemedi.
Cevabı bildiği halde neden bana söylemedi sence?
3. Fideler benim dikkatimi çekti. Merak ettim ve araştırmaya başladım.
Bu amaçla arkadaşlarımdan yardım isteyip bir ekip kurmaya karar verdim.
Sen bilmediğin ve merak ettiğin bir şeyle karşılaştığında ne yaparsın?
Örneğin, en son neyi merak etmiştin? Öğrenmek için neler yapmıştın?
4. Arkadaşlarımla beraber saklanarak fideleri gözledik ve
onları kimin diktiğini öğrenmeye çalıştık. Sincap ve meşe ağacının
anlattıklarıyla sihirli fidelerin sırrını çözmüş olduk. Sence bunu yapmak
için başka hangi yöntemleri kullanabilirdik?
5. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana… Doğanın kusursuz
işleyen bu döngüsüne yardımcı olmak için sen neler yapabilirsin?
6. Tohumlardan, çekirdeklerden, doğanın harika döngüsünden
bahsettik. Tüm bunlar dünyamızın daha yeşil ve bol ağaçlı
olmasını sağlıyor. Peki, ağaçlara neden ihtiyacımız var?
Ağaçların insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerindeki
hayati önemi nedir?
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1977’de İstanbul’da doğdu.
Sakarya Üniversitesinden mezun oldu
ve etkinlik şirketlerinde çalıştı. Ömrünün
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