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Tüm tohumlar hazır mısınız? diye seslendi tohum 
garın yöneticisi... O bir ardıç kuşuydu. Her sene tüm 
tohumların çıkacakları yolculukları organize ederdi. 
Tohumlar günler öncesinden biletlerini alırlar. Ardıç 
kuşu, onların verimli topraklara yerleşerek, yaşam 
döngülerini devam ettirmeleri için yolculuklarına ne 
şekilde çıkacaklarını planlardı.
Tüm tohumlar heyecanla çıkacakları yolculuk için 

sırada bekliyorlardı.
Aralarından minik bir tohum çok endişeli 

görünüyordu. Bu senenin yolculuğu için biletini 
ayarlamamıştı. Diğer tohumlar gibi verimli topraklarda 
yetişebilmek için bu yolculuğa çıkması gerekliydi. 
Eğer bu yolculuğa çıkamaz ise yaşam döngüsünü 
devam ettiremeyecek ve belki türü azalacaktı. 
Bunları düşündükçe terliyor, kaygıya kapılıyordu. 
Yine de bir umutla gara gelmişti...
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Tüm tohumlar  için yolculuk vakti geldi. Hepsi 
tohum garda sıraya girmişler, çıkacakları yolculuk 
için ulaşım araçlarını bekliyorlardı. 
 Her tohumun heyecanlı ve birazda kaygılı 

olduğu belliydi. Heyecanlarını bastırmak için 
aralarında sohbet ediyorlardı. Buraya kadar 
geldikleri süreci birbirlerine anlatıyorlardı...
‘‘Of ne zorlu bir süreçti... Bu yolculuğa 

çıkacak duruma geldiğimize inanamıyorum.’’ 
dedi. Hindistan cevizi. “Evet, bulunduğumuz 
bitkide hastalığa yakalanmadan, yerlere 
zamansız dökülüp çürümeden, bir 
böceğe yem olmadan sağlıklı bir tohum 
hâlinde kalmak çok zordu. Hepinizi 
tebrik ediyorum.” diye ekledi meşe 
palamutu.
Fındık, “Yine de bu yolculuk 

zahmetine katlanmaya ne 
gerek var? Düştüğümüz yerde 
büyüseydik hepimiz.” diye 
sohbete katıldı.
— Olur mu, dedi 

çiçek tohumu. Eğer 
tohumların hepsi aynı 
yere düşseydi, büyük bir 
yığın olurduk...
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Tohum garın yöneticisinin sesi ile sohbetlerine 
ara verdiler. Ardıç kuşu ‘’Evet, ilk sırada fındık ve 
meşe palamutu  var. Ooo harika! Gayet sağlıklı 
bir tohum olarak gelmişsiniz. Bu yaşam döngüsünün 
iyi bir şekilde ilerlemesi  için çok güzel bir adım. 
Sizin ulaşım aracınız sincap. Sincapları tembihledim, 
sizi gömdükleri yerde unutacaklar,” diyerek onları 
uğurladı.
 “Hoşça kal fındık, hoşça kal meşe palamutu...”
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“Sıradaki” diye seslendi Ardıç kuşu ‘’Ooo üvez! 
Biletini almakta  geç kalmışsın, seni hayvan dışkısı 
ile göndermek zorundayım. Dışkıyı, gübre böceğinin 
toparlayıp toprağa gömmesi ile yolculuğun 
aktarmalı olarak devam edecek.” dedi. Üvez, yer 
ayırtmakta bu kadar geç kaldığı için pişman oldu. 
Diğerlerinin iğrenen bakışları içinde yolculuğuna 
başladı... 
Ardıç kuşu “Gel bakalım karahindiba! Hava yolu 

ile yolculuğuna başlayacaksın. Birazdan minik tatlı 
bir kız seni üfleyecek ve rüzgarın tatlı kollarında 
yolculuğun başlamış olacak. Güle güle karahindiba.”
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Ardıç kuşu  “Ooo kimleri görüyorum efendim!” 
diyerek Hindistan cevizini yolcu etmeye hazırlandı. 
“Uzun bir yolculuğa hazırlan. Seni nehire bırakacağım, 
ardından dalgalar tropik bir bölgede deniz kıyısına 
bırakacaklar seni. Orada büyüyüp yetişirken, eşsiz 
manzaraların tadını çıkarırsın. Güle güle Hindistan 
cevizi.”
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“Arılar ve kelebekler yaklaşsın. Tüm çiçek tohumları 
yaklaşsınlar. Çabuk çabuk uzatın polenlerinizi 
yolculuk başlasın!” dedi Ardıç kuşu. Tüm böcekler 
polenleri kaptıkları gibi gittiler. Kalabalık dağıldığında 
da çiçeklerin polen yolculuğu başladı... Güle güle 
polenler rengarenk mis gibi çiçekler olun...
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Ardıç kuşu, tüm tohumları uğurladığında şöyle bir 
oh çekti. Ama o da ne minik bir tohum oracıkta 
üzgün bir şekilde bekliyordu. “Ben biletimi almayı 
unuttum, bu yolculuğa çıkamayacak mıyım?” dedi, 
minik tohum dudaklarını büzerek.
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 “Ahh olur mu minik tohum! Ben de seni almaya 
geliyordum. Senin bilet almana gerek yok ki. Her 
sene siz ardıç ağaçlarının verimli topraklarda 
yayılmanızı biz ardıç kuşları sağlarız. Haydi gel 
çıkalım yolculuğumuza.” dedi. Ardından kulağına 
“Biliyor musun? Sen çok özel bir tohumsun...” diye 
fısıldadı.


