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Bu k�tap,  B�’oyunkur çatısı  altında çıraklıktan
profesörlüğe uzanan b�r  oyun yolculuğunda
gerçekleşen buluşmalar esnasında yazıldı.  Kerem’�n
oyun dünyasına oyun koçu olarak g�rd�m ve
Kerem’�n oyun dünyasında h�kayeler hep  çok büyük
yer kapladı.  Enteresan yaratıklar ve onların
maceraları  kurduğumuz oyunlara hep  m�saf�r  oldu.
B�z  de bu m�saf�rl�ğ�  b�r  k�tap  çalışması  yaparak
kalıcı  hale  get�rd�k. Oynadığımız oyunlar b�r  baktık
k�tap  �sm�n� çıkardı,  b�r  baktık h�kayem�z�n
kahramanını bel�rled�.  Laham Temhaba çalışması
oyun temell�  b�r  yaratıcı  yazma sürec�n�n
sonucudur. K�ş�ye  özel  b�r  oyun programı
gel�şt�r�rken çocuklarımızın güçlü yanlarını
kullanab�ld�ğ�  proje çalışmaları  yapıyoruz. Kerem’�n
res�m becer�s�  ve  h�kaye kurma becer�s�  oyunla
desteklenerek b�r  h�kaye k�tabına dönüştü.  Umarız
okuyan tüm oyunbazlara �lham olur. Destekler�n�
es�rgemeyen Kerem’�n a�les�ne ve B�’oyunkur
ek�b�ne d�j�tal  dokunuşlarıyla k�tabımızı
güzelleşt�ren Tamer’e teşekkürler�m�zle…

OYUN KOÇU
ESRA GÜNEŞ



 

laham tembaha

Merhaba s�ze  çok enteresan b�r  canlı  olan
Laham Temhaba’dan bahsetmek �st�yorum.
Adı kadar �lg�nç b�r  canlı.  Aslında o b�r
m�n�k ejderhadır. Kertenkele karışımı b�r
ejderha. Gözünde canlandırab�ld�n m�?
D�kenlerden sudan oluşan yapısı  var. Bak
aşağıya sen�n �ç�n resm�n� ç�z�yorum. Ben
büyütülmüş ç�zeceğ�m. Ama boyu sadece b�r
toplu �ğne kadar.
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Laham temhaba bu küçücük boyu �le  üç
otobüsü kaldırab�l�yor. Onun b�r  korkusu
var. Güneşten çok korkar. Bu sebeple
gündüzlerden nefret  eder. Sadece geceler�
ş�mşek çaktığında dışarı  çıkar. Gündüzler�
�se  m�n�k tahta kırıklarının �ç�nde uyur.
Karanlıkta çok �y�  göreb�l�yor. Ş�mşekler�
çok ama çok sev�yor.
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Laham temhaba bu korkusuyla yaşamaya
alışmıştır.  Ancak arkadaşları  bu korkusunu
yenmes�  gerekt�ğ�n� söyler. İş�n aslı  o da
korkusunu sevmezd�. Bazen gün ışığında
oynayan arkadaşlarına özen�rd�.  B�r  gece
ağzında ateşler çıkararak oynarken yanına
B�lge Baykuş gel�r.  B�lge baykuş artık
korkusuyla yüzleşmes�  gerekt�ğ�n� söyler.
Nasıl  yüzleşeb�l�rd�?  Zaten güneşten
korkuyordu. B�lge Baykuş az  söz söyler.
“Eğer gerçekten �st�yorsan emek ver.
Korkunun yanına g�t.” der.
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“Nasıl  yan�?” d�ye  sorar Laham Temhaba.
“Uzaya mı g�deceğ�m ş�md� ben?” Baykuş
cevap vermez. Ama Laham Temhaba cevabı
yüreğ�nden gelen b�r  sesten duyar. Baykuş
b�r  ş �şe  �ks�r  ver�r.  “Güneşe g�den yolda
er�memen �ç�n bu �ks�r  sana gerekecek.
Ancak �ks�r  b�terse  kend� çözümünü
bulmalısın.” der ve uçar g�der.
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Ertes�  günün geces�nde yola çıkmaya
hazırdır. Ayaklarını pervane g�b�  b�rb�r�
etrafında döndürerek yukarı  doğru
yüksel�r.  Dumanların �ç�nde yüksel�r
yüksel�r  yüksel�r… Az g�der uz g�der.
Gezegen yıldız  derken dümdüz g�der.
Kend�n� kaptırmış halde yüksel�rken kafası
b�rden tak d�ye  b�r  meteora çarpar. Meteor
yoluna devam etmes�ne �z�n vermez. Laham
Temhaba meteora çok öneml� b�r  yolculukta
olduğunu söyler. 
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Meteor geç�ş�ş�ne �z�n vermes�  �ç�n b�r  şartı
olduğunu söyler. Dünyadak�  en der�n
mağaradan lavda er�meyen taş  get�rmes�n�
�ster.Yoksa asla  geç�ş�ne �z�n
vermeyecekt�r.  Laham Temhaba bahsett�ğ�
mağarayı  çok �y�  b�lmekted�r. Dünyaya ger�
dönerek en der�n mağaradan taşı  bulur ve
onca yolu ger�  gel�r.  Gel�r  ama bu defa
�ks�r  çok azalmıştır.  Metaor taşı  alınca
sev�nc�nden uçar ve küçük kertenkeleye yol
ver�r.
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Yolculuğuna ter akıtarak devam ederken
karşısına dev b�r  örümcek çıkar. Örümceğ�n
öyle yapışkan yapısı  vardır k�  üzer�ne
yapışan çok fazla taş  yapışıp  kalmıştır.
Karşısında yorgun görünümlü kertenkele
karışımı ejderhayı  görünce şaşırır.  “Sen b�r
ejderhasın. Hemen bana ağzından
çıkardığın ateşlerden ver” der. “El�ndek�
�ks�r  b�tm�ş. Eğer bana ateş�n� ver�rsen ben
sana er�memen �ç�n �ks�r  vereb�l�r�m” der.
Laham temhaba çok sev�n�r. Ağzını uzatarak
hohlar. Hohlaması  �le  b�rl�kte  ağzından
ateşler çıkar. Ateşler�  örümceğe ver�r.
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İks�r�  �çmes�  �le  esk�  gücüne kavuşan
kertenkele sonunda güneş�n yanına
gelm�şt�r.  Gelm�şt�r  ama gözler�n� açarak
aydınlıktan kaçmaya çalışır.  Güneş
fısıltıyla  seslen�r. “Neden geld�ğ�n�
b�l�yorum. Ş�md� hemen sıcaklığımın tam
ortasına atla.” D�ye  seslen�r. Korkusunun
tam ortasına atlama f�kr�n� önce
beğenmez. Ama oraya kadar yolu boşuna mı
gelm�şt�?  Üçe kadar sayar ve güneş�n tam
kucağına atlar. 

Güneş�n kucağında b�rden büyümeye başlar.
Öyle çok büyür k�  tam otuz araba
büyüklüğüne ulaşır.  Güneş�n söyled�ğ�ne
bakılırsa,  Laham Temhaba korkusuyla
yüzleş�nce gerçek büyüklüğüne ulaşmıştır.
Güneşe her sabah ona dünyadan selam verme
sözü vererek yanından ayrılır.  
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Dönüş yolculuğunda yapışkan dev böcek ve
meteor bu değ�ş�m�ne çok şaşırır.  Sapsarı
d�kens�  b�r  görünümü vardır. Üstel�k
kocaman kanatları  çıkmıştır.  Korkusunu
ger�de bırakmış ve kanatlanmıştır.  Artık
kend�n� daha özgür h�sseder. Dünyaya
döndüğünde �lk uyandığı  gün ışığında
kend�ne har�ka b�r  kahvaltı  hazırlar. B�tk�
çayını �çerken güneş Laham Temhaba’ya,
Laham Temhaba �se  güneşe göz kırpar.
 

-SON-
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