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“Oyuncak Tasarımcısı Aranıyor!”

Her şey, 4. sınıfı bitiren Eren’in karnesinin yanında aldığı 
teşekkür belgesiyle başlar. İstediği yarış bisikletine sahip 
olmak için aldığı teşekkür belgesi yeterli olmayınca Eren 
çözümü yaz tatilinde çalışmakta bulur.

En yakın arkadaşının getirdiği iş ilanında Japonya’da 
oyuncak üreten KoKoLoKo firması yeni oyuncaklar 
tasarlayacak bir “Oyuncak Tasarımcısı” aramaktadır. 

-Bir ilan ile kendisini oyuncak mucidi olarak bulan Eren
bu yolculukta başarılı olabilecek mi?

-Kimlerle mücadele etmek durumunda kalacak? 

-Mühendis Cahit Dede'nin gizli projesi olan ışınlanma 
makinesi ile neler yaşanacak?

Türkiye’den Japonya’ya uzanan bu macerada Eren,
beyin fırtınasından inovasyona, patentlerden 
tasarımcılığa kadar pek çok şey öğrenir.

Oyuncak mucidi Eren’in bilgi dolu yolculuğuna eşlik 
etmeye hazır mısın?

OYUNCAK MUCİDİ
ve

KOKOLOKO
ÇİĞDEM SEZER
Mühendis Anne
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- Her Şeyin Başlangıcı -

Okulun son günü hıncahınç kalabalıktı. Çocuklar bahçede 
oynarken, anne ve babalar da çocuklardan daha fazla heye-
canlı bir şekilde karnelerin alınmasını bekliyorlardı. Dördün-
cü sınıfı bitiren Eren, öğretmenin kendisine karne ile birlikte 
verdiği teşekkür belgesini aldığında annesinin ve babasının 
yüzüne sorgulayan gözlerle baktı. Çok da mutlu değillerdi. 
Çünkü onların beklediği bir takdir belgesiydi. Aslında ken-
disi için pek fark etmiyordu, ne takdir ne de teşekkür belgesi 
alması umurunda değildi.

Öğretmeni kendisini tebrik ettikten sonra anne ve babasına 
döndü, “Aslında siz de biliyorsunuz ki Eren kendini biraz 
daha derslerine verip çabalasaydı takdir belgesi de alabilirdi. 
Dikkatini derslerden çok çizimler yapmaya verdi. Ama 
teşekkür belgesi de güzel elbette.” dedi.

Babası, “Çizim yapması güzel değil mi öğretmenim? İleride 
onun bir ressam ya da tasarımcı olabileceğini düşünebiliriz, 
bence güzel bir yeteneği var.” dedi. Anne ve babası Eren’in 
başarılı olmasını isterdi. Özellikle annesi bu konuda çok daha 
fazla istekliydi. Annesi okulunu birincilikle bitirmişti. Aynı 
başarıyı Eren’den de bekliyordu. “Önce derslerine odaklan-
ması gerektiğini düşünüyorum. Sanatçı ya da tasarımcı ola-
caksa da ilk olarak derslerinde çok başarılı olmalı.” dedi.  
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Öğretmen de annesini destekler biçimde, “Haklısınız Sevda 
Hanım, elbette ki önce dersler. Artık ilkokul da bitti ortaokula 
geçti Eren ve daha bilinçli çalışması lazım. Eminim seneye 
daha iyi olur.” dedi. 

Eren, konuşmaları tek bir laf etmeden sıkılarak dinliyordu. 
Ne hissettiğini kimse bilmiyordu. Teşekkür ve takdir bel-
gesi olayını icat edene içinden söylendi durdu: “Madem bir 
belge icat edecektin, niye iki tane seçtin? Niye tek belge 
değil? Teşekkür belgesinin neresi kötü? Bak, zaten teşekkür 
ediyor. Bir de büyükler “Teşekkür etmeyi asla unutma, çok 
önemli!”derler. Bu sefer de bu teşekkür işini beğenmiyorlar. 
Of ben bu büyükleri hiç anlamıyorum!” 

Eren’in içinde aslında biraz da hüzün vardı. Bu hüzün çok 
sevdiği arkadaşlarından ve öğretmeninden ayrılıyor oluşun-
dandı. Dört yıl boyunca çok güzel arkadaşlıkları olmuştu. 
Her teneffüsü iple çekerler ve zil çalar çalmaz oyuna koştu-
rurlardı. Özellikle en yakın arkadaşı Zeynep’ten ayrılacağı 
için çok üzgündü Eren. Artık herkes farklı okullara gidecekti.
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Karneler alınıp, fotoğraflar çektirilip, vedalaşmalar yapıldık-
tan sonra herkes evine döndü. Koca bir yaz tatili artık başla-
mıştı. Annesi ve babası Eren’i eve bıraktı. İşlerine geri dön-
düler. Her ikisinin de işleri yoğundu. Evde dört yıldır 
kendilerine bakan Zehra Teyze ve dört yaşındaki kardeşi 
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Mine vardı. Zehra Teyze hem Eren’e hem de doğduğundan 
beri kardeşi Mine’ye  bakıyordu. Tonton, beyaz tenli, yüzün-
de çilleri, başında da sürekli mavi bir tokası olan güler yüzlü 
bir kadındı. Eren’i ve Mine’yi çok severdi, kendi çocukları 
gibi sahiplenirdi. 

Zehra Teyze, karnesi ile eve dönen Eren’i görünce, “Benim 
minik mucidim niye böyle üzgün bakalım? Yoksa karne kötü 
mü?” diyerek sarıldı. Zehra Teyze, genelde Eren’e ‘minik 
mucidim’ diye seslenirdi. Çünkü Eren evde sürekli zihninde 
yeni bir şeyler icat eder, icat ettiklerini de çizer ve hemen ilk 
olarak Zehra Teyzesi’ne gösterirdi.

“Teşekkür belgesi aldım Zehra Teyze.” dedi Eren.

“Ne güzel işte. Teşekkür iyi bir şey değil mi?”

“Değilmiş! Takdir belgesi almak gerekiyormuş. Annem ve ba-
bam çok mutlu olmadı yani anlayacağın. Teşekkür belgeme 
bir teşekkür bile etmediler!” 

“Oyy benim minik mucidim, sen çok iyi bir öğrencisin, tak-
ma kafana. Takdir belgesi de alırsın sen, merak etme. Teşek-
kür belgesi de çok güzel.” diyerek Eren’in başını sevgiyle 
okşadı.
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Eren odasına gitti. Halının ortasına dökülmüş olan oyuncak-
ları görünce çok şaşırdı. Canı fena sıkkın olan Eren, çok si-
nirlendi bu işe ve olabildiğince yüksek sesle, “Mineeee! Ben 
sana demedim mi benim oyuncaklarımı elleme, benim odama 
girme diye! Niye kendi oyuncaklarınla oynamıyorsun ya?”
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Zehra Teyze bağırtıya koştu.

“Oğlum, zarar vermedi ki güzel güzel oynadı. Oynarken 
uyuyakaldı, ben de yerine yatırdım. Bu yüzden toplayamadı 
oyuncakları. Toplarız şimdi merak etme.” dedi.

“Ama Zehra Teyze baksana, nasıl dağıtmış. Üstelik telesko-
pumun ayağını da kırmış!”

Eren söylene söylene Zehra Teyzesi’yle birlikte oyuncakları-
nı topladı. Düzenli bir çocuktu ama kardeşi hiç öyle değildi. 
Onun evdeki dağınıklığı Eren’i sinir ediyordu. Anne ve ba-
bası kardeşinin yaşına uygun bazı oyuncakları ile oynaması-
na izin vermesini istiyorlardı. 

Eren o gün evde canı sıkkın bir şekilde oturdu. Arkadaşlarını 
şimdiden özlemişti. Okul günlerinde bir an önce yaz tatilinin 
gelmesini hayal ediyordu ama şimdi okulun bitmesine çok 
üzülmüştü. Bir sonraki sene ortaokul öğrencisi olacaktı. Yeni 
bir okul, yeni bir sınıf ve yeni arkadaşlar onu bekliyordu. As-
lında bunun için heyecanlı ve mutluydu. Fakat eski sınıfını 
da büyük bir özlemle arayacaktı. 

Kardeşi Mine uyandıktan sonra onunla oynamak istedi ama 
Eren çok yanaşmadı. Aslında kardeşi ile oyun oynamayı çok 
seviyordu ama bugün keyfi yerinde değildi. Odasında tek ba-
şına kalmak istiyordu. 

Anne ve babasının gelmesine yakın bir saatte, en yakın ar-
kadaşı Zeynep telefondan ona mesaj gönderdi. Yazışmaya 
başladılar:
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