
Mitzi
Dans Eden Flamingo

Yazan
Zeynep Alpaslan

Resimleyen
Orhan Ata

Editör 
Ebru Akkaş

Mizanpaj
Melisa Arsenyan

Ocak 2022, İstanbul

©️ 2022, Hippo 
ISBN 9786057123107

Hippo Kitap
İstiklal Caddesi Hıdivyal Palas No: 231 Kat 1 

34430 Tünel, Beyoğlu-İstanbul 
Tel: (0212) 252 65 18 - 243 06 02 Faks: (0212) 252 65 19

info@hippokitap.com www.hippokitap.com
Sertifika No: 10728

Hippo bir Aras Yayıncılık kuruluşudur.

Baskı ve Cilt: Sena Ofset
2. Matbaacılar Sitesi 4NB7-9-11 Topkapı-İstanbul

Tel: (0212) 613 38 46 / Sertifika No: 45030



MİTZİ
Dans Eden Flamingo

ZEYNEP ALPASLAN

Resimleyen ORHAN ATA



Sen hiç dans eden bir flamingo gördün mü? 
Olağanüstüdürler! Ay ışığı tüylerini gümüş 

mavisine boyarken, onlar deniz kıyısında, 
köpüklü dalgaların arasında, tek ayaklarını 

kaldırarak zarifçe kendi etraflarında dönerler.
İşte, bu elinde tuttuğun kitap da dans eden bir 
flamingonun hikâyesini anlatıyor. Ancak bu 

flamingo diğerlerine pek benzemiyor. Nasıl mı? 
Gel, seni Mitzi’yle tanıştırayım da kendin gör!
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Lunapark Kuşu

Şeftali ağacının tepesine tünemiş küçük mavi 
bir kırlangıcın gözünden aşağıya, İstiridye Ka-
sabası’na baktığında, deniz kokusunun sarıp 
sarmaladığı, yeşillikler içinde, bir sürü küçük ev 
görürsün. 

Bu evlerin bahçeleri çit yerine ince uzun kak-
tüslerle çevrelenmiştir, fesleğen saksılarının dizili 
olduğu açık pencerelerinde bembeyaz tüller dal-
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galanır ve içeriden daima hoş bir müzik sesi ve 
fırında pişen tatlı bir şeylerin nefis kokusu gelir.

Ve küçük mavi bir kırlangıç gibi uçarak o kü-
çük evlerden birinin, mesela deniz kıyısındaki 
şu turuncu evin penceresine konup da başını ha-
fifçe içeriye doğru uzattığında, çilekli pudingini 
kaşıklayarak televizyon seyreden tombul bir fla-
mingoyla karşılaşabilirsin.

Bu tombul flamingo Mitzi’den başkası değil-
dir. Mitzi tombul bacaklarının üzerinde yükse-
len yusyuvarlak gövdesi ve dolgun yanaklarıy-
la, güzeller güzeli bir kuştur. Ama kendini hep 
fazlasıyla şişman bulduğundan, ne kadar güzel 
olduğunun farkında değildir.

Mitzi küçük turuncu evinde evcil yengeci Ve-
ra’yla birlikte yaşar. Vera’nın kendine ait küçük 
bir yatağı, içinde krep pişirebileceği minyatür 
bir mutfağı ve bir de boyu bir karışı aşmayan 
minicik bir banyo küveti vardır. Vera burada ya-
nına bir bardak şeftali suyu alarak, klasik müzik 
eşliğinde lavanta aromalı köpük banyoları yap-
maya bayılır. Vera da Mitzi gibi tombuldur ama 
yuvarlak hatlarıyla ilgili hiçbir şikâyeti yoktur.
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Mitzi’nin günleri hemen hemen birbiriyle ay-
nıdır. Flamingo sabahları gün doğarken uyanıp 
çilek aromalı duş jeliyle duşunu aldıktan sonra 
turuncu üniformasını üzerine geçirip lunapar-
kın yolunu tutar. 

Mitzi lunaparkta küçük bir tezgâhta külahta 
patates kızartması satar. Bütün gün kızgın yağ-
da patates kızarttığından güzel pembe tüylerine 
kızartma kokusu sinmiştir ve Mitzi çilekli duş 
jeliyle tüylerini ne kadar fırçalarsa fırçalasın, bu 
koku asla çıkmaz.

Hatta güzellik salonunda çalışan en iyi dos-
tu Tabita’nın ona hediye ettiği yasemin kokulu 
sprey bile, Mitzi üzerine ne kadar sıkarsa sıksın, 
bu kokuyu bastıramaz.

Lunapark gürültülü bir yerdir. Çocuklar si-
hirli aynalarda kendilerinin brokoli gibi şişman 
ve bodur ya da spagetti gibi ince ve uzun yansı-
malarıyla karşılaştıklarında kahkahalarla güler-
ler. Sonra çarpışan arabalara binerler ve burada 
yüksek sesli bir müzik eşliğinde arabalarını çar-
pıştırırlar. Dönme dolabın tepesinden aşağıda 
onları izleyen anneleriyle babalarına seslenirler 
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bunun ardından… Korku tünelinde ise çığlık 
atarlar.

Mitzi gürültüye, kızartma kokusuna ya da 
kaprisli müşterilere aldırmamaya çalışır. Bura-
da onu gerçekten üzen tek şey, sonsuza dek o 
tezgâhın arkasında durup patates kızartmaya 
mahkûm olduğuna inanmasıdır. Oysa Mitzi’nin 
bundan daha büyük hayalleri vardır.

Tombul flamingo Mitzi bazen önünde yavaş-
ça kızarıp altın rengini alan patateslere bakarken 
dalıp gider. Hayalleri onu uzaklara, lunapark 
müziği yerine tatlı bir piyanonun duyulduğu, 
parlak parkeli dans stüdyolarına götürür.

Günün birinde ünlü bir dansçı olmayı hayal 
eder. Güzel, kabarık, tüllü bir elbise içinde dans 
ettiğini ve onu izleyen herkesi büyülediğini can-
landırır gözünde… Derken birisi ona patatesle-
rin yanmaya başladığını haykırır ve Mitzi’nin 
ünlü bir dansçı olma hayali bir bulut gibi dağılır.

Akşam olduğunda ve mesaisi bittiğinde tez-
gâhını güzelce temizler, bir otobüse atlar ve al-
nını otobüsün camına yaslayıp rıhtım boyunca 
mavi dalgaları seyrederek evine gider. 
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