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Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ 
Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek 
gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ 
çevresine. 

Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý 
olmuþ bu? Anlatayým:



Kuyrukluyýldýz yýldýzlar 
arasýndan kayýp giderken 

bizim rengârenk yýldýzý fark 
edince dayanamamýþ, olduðu 
yerde zýnk diye durmuþ.

– Ne güzel parlýyorsun, çiçekler gibi, demiþ.

Kuyrukluyýldýz kolay kolay kimseyi övmezmiþ. 
Bu övgü dolu sözler içini aydýnlatmýþ bizim  
yýldýzýn, daha bir ýþýk saçar olmuþ çevresine. 

– Senin adýn Çiçekyýldýz olsun, demiþ Kuyruk-
luyýldýz.
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Bizim yýldýz pek 
sevmiþ yeni adýný. Bu 
yüzden daha da mutlu 
olmuþ, parlaklýðý daha bir 
artmýþ. Renkli ýþýklarýyla göz 
kamaþtýrmýþ. 

Arkadaþlarý o günden sonra ona 
hep "Çiçekyýldýz" demiþler. Çiçekyýldýz 
bu adla çaðrýlmaktan çok hoþlanýyormuþ. 
Fark edilmek, ayrý özellikleri olmak ne 
kadar güzeldir! Siz de bilirsiniz... Milyonlarca 
çocuktan birisiniz, ama her biriniz farklý  
farklýsýnýz. 

Gökyüzünden biraz aþaðýlara inelim þimdi. 
Hep birlikte bakalým evlere, evlerin bahçelerine. 
O da ne? Bütün çocuklar evlerinde oturuyor ve 
yalnýzca televizyon izliyorlar. Bazýlarý da bilgisa-
yarla oynuyor. Kimse gökyüzüne bakmýyor. Ne 
yazýk! O zaman Çiçekyýldýz'ýn güzelliðini kim 
görecek? Kimse ona bakmazsa Çiçekyýldýz'ýn 
güzelliði ne iþe yarar ki... 
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Umudumuzu yitirmeyelim ama, biraz daha 
bakalým evlere, bahçelere... Ýþte siz de gördü-
nüz mü onu? Milyonlarca çocuktan biri orada, 
balkonda, gökyüzünü izliyor. Ýyi ki evlerimizin 
balkonu var. Keþke biraz daha büyük olsalar... 
Neyse biz gelelim balkondan gökyüzünü izleyen 
çocuða. Çocuðun adýný bilmiyorum doðrusu... 
En iyisi þöyle yapalým: Herkes o çocuða kendi 
adýný versin, ya da beðendiði baþka bir adý...

Çocuk her akþam gökyüzüne bakmayý alýþ-
kanlýk edinmiþ. Bazen pencereden, bazen bal-
kondan, bazen de ablasýyla çýktýðý çatýdan... 
Yýldýzlarý sayar, ayýn üzerindeki gölgeleri bir  
þeylere benzetir, hayaller kurarmýþ. Hangi yýldýz 
daha büyük, hangisi daha yakýn acaba, diye 
düþünürmüþ.

O gece balkondan gökyüzünü izleyen çocuk, 
garip bir þey görmüþ. Sanki bir yýldýz, çocuða 
göz kýrpmýþ. Çocuk da kýrpmýþ gözünü. Böyle 
birbirlerine göz kýrpa kýrpa bakýþýp durmuþlar. 
Göz kýrpan yýldýz hangisiymiþ biliyor musu-
nuz? Bizim Çiçekyýldýz... 
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Çiçekyýldýz'ýn arkadaþlarý onun dünyadaki bir 
çocukla iþaretleþtiðini, gizli bir dille konuþmaya 
çalýþtýðýný görünce uyarmýþlar:

– Aman dikkat et! Aklýný çelme çocuðun. 
Sonra seninle konuþmak isterse, herkes onun 
delirdiðini düþünür.

– Hayýr, demiþ Çiçekyýldýz. Bu çocuk benimle, 
herkesin duyamayacaðý, yalnýzca benim duyabi-
leceðim bir sesle konuþacak. 

– Nereden biliyorsun, diye sormuþ diðer  
yýldýzlar.

Çiçekyýldýz gülümsemiþ:

– Gözlerinden... Bu çocuðun gözlerinde ben-
deki ýþýklara benzer bir parlaklýk var. Ona göz 
kýrptým ve o bunu gördü. Bugüne kadar baþka 
çocuklara da ayný þeyi yapmýþtým ama hiçbiri 
karþýlýk vermemiþti.
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Diðer yýldýzlar, 

Çiçekyýldýz'ýn coþ- 

kusunu anlayamamýþlar.

– Boþuna çabalýyorsun. 
Dünyadan biriyle gevezelik 

etmekle ne elde edeceksin? 
Hem o kadar uzakta ki... 
Uzaklýk dostluðu öldürür, 

demiþler.

Çiçekyýldýz moral bozucu bu 
sözlere aldýrýþ etmemiþ. 

– Önemli olan yürek yakýnlýðý, 
demiþ. 

Diðer yýldýzlar, belki de kýskandýk-
larý için olumsuz konuþmalarýný  
sürdürmüþler:

– Biz yýldýzlar için sevmek deðil; var 
olmak önemlidir. 

Çiçekyýldýz artýk dayanamamýþ,  

kýzmýþ. Kýzgýnlýktan rengi bile deðiþmiþ. 

Sarýlar, yeþiller, pembeler kaybolmuþ,
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kararmaya baþlamýþ. Öyle ki neredeyse balkon-
daki çocuk onu göremeyecekmiþ. Çiçekyýldýz 
baðýrmýþ:

– Ben severek yaþamak istiyorum. Þimdiye 
kadar böyle bir yýldýz geleneði olmamýþ olabilir, 
ama bundan sonra olacak. O renksiz burnunuzu 
iþime sokmayýn!

Diðer yýldýzlar Çiçekyýldýz'ýn bu sözleri 
karþýsýnda onun yanýndan uzaklaþýp biraz ötede 
kümelenmiþler. Kendi aralarýnda dedikodu 
yapýp onu çekiþtirmiþler:

– Yakýnda boyunun ölçüsünü alýr, demiþ biri.

– Evet, demiþ bir baþkasý. O 
çocuðun yukarýya daha fazla 
bakacaðýný sanmam. 
Aþaðýda o kadar eðlenceli 
þeyler var ki... 

Onlar kendi aralarýnda 
Çiçekyýldýz'ý çekiþtiredur-
sun, biz gelelim balkon-
daki çocuða... 
Gökyüzündeki garipliðin 
o da farkýna varmýþ. 


