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Sizlerin kalbinden kanatlanıp, yine sizlerin ellerine 
konuveren bir dergi: Sevgi Bir Kuş. Bir başlangıç, yepyeni 
bir soluk… Kanatlarında saklı bir heves var, uzun 
mesafeler uçmak istiyor heyecanla, merakla…

Bu yola niyet ettik,  çünkü sizlerden aldığımız ilhamla 
yine sizleri biraz daha gülümsetmek, umutlandırmak, 
heyecanlandırmak istedik. Yüklerinden arınmış, her anını 
hür bir kuş gibi yaşadığınız her deneyim; ilk kez bir 
çiçeği koklayışınız,bir ağaca ilk kez tırmanışınız, denizin 
maviliğine ilk kez yürüyüşünüzdü bize ilham veren…

İstedik ki iyi bir şeyler olsun, gri tonlar renklensin, daha 
az duman daha çok gökkuşağı olsun hayatınızda. İstedik ki 
hem çocuklar gülümsesin, hem de bu yaşlı dünya daha bir 
benzesin çocuk gülüşüne.

Elinizdeki dergiyi inceledikçe göreceksiniz ki, bu dergi 
herşeyiyle size ait, sizin için, sizden size. İçeriğinin büyük 
bir çoğunluğu sizin düşünce ve beklentilerinize göre 
oluşturuldu. Kısacası bu derginin mimarları yine sizlersiniz.

Dergimizin içeriğinde günümüze ait seçkin edebiyat 
örnekleri aracılığıyla yeteneklerinizi keşfetmenize, 
toplumsal ve kültürel değerlerimizi tanımanıza ve tüm 
bunların toplamındaokumanın hazzına varabilmenize imkân 
sağlayacak birçok bölüm bulabileceksiniz.

Sevgili çocuklar, bu derginin gelecekte bir gün 
çocukluğunuza dair en değerli hatıralardan biri olmasını, 
duygu ve düşünce dünyanızın zenginleşmesine, dünyayı her 
zaman bir çocuk hayretiyle, merakıyla ve samimiyetiyle 
seyretmenize hizmet etmesini umut ediyoruz. Hepinizi hem 
yüreklerinizden hem de o güzel gözlerinizden öperiz.

Keyifli okumalar…

merhaba
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Çocuk Hakları

Ben bir çocuğum.

Adım, Seher.

Hani, Ali’nin, Oğuz’un, Selcen ve Hatice’nin 
arkadaşı Seher! Beni hepiniz tanıyorsunuz…

Benim, Ankara’da, Hakkâri’de, Van’da, Kars’ta, 
Denizli’de, Edirne’de dahası Türkiye’nin 
dışında, Japonya’dan Amerika’ya, Afrika’dan 
Kutuplara kadar pek çok ülkede sayısız 
arkadaşım var. Ben bu arkadaşlarımla, bazen 

NEŞE İNAN GÖKMUSTAFA TATCI Ben Bir
Çocuğum
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kendi dilleriyle, bazen müzik ve resimlerle, 
inanmayacaksınız ama bazen de sessiz, 
sözsüz konuşurum.

Paylaşmayı çok severim. Arkadaşlarımı 
sever, onlarla bilgilerimi, oyunlarımı ve 
oyuncaklarımı paylaşırım.

Benim ve arkadaşlarımın en sevdiği 
oyun, dünya haritası üzerinde ülkeler 
bulup; sınırlarındaki dikenli telleri sökme 
oyunudur. Biz bu oyunu oynarken, haritada 
bulup, dikenli tellerini söktüğümüz sınır 
topraklarına çiçekler dikeriz. 
Sonra bu çiçeklere 
birbirimizin 
adını koyarız. 
İstiyorsanız 
bu oyunu 
size de 
öğretebilir, 
birlikte 
oynayabiliriz.

BM Çocuk 
Haklarına Dair 
Sözleşme
 

Din, dil, ırk farkı 
gözetmeksizin, dünyanın 
neresinde olursan ol, sadece 
çocuk olduğun için, düşündüğün 
her şeyi rahatça ifade 
edebilme, istediğin konuda 
bilgi edinme, eğitim alabilme, 
oyun oynayabilme gibi birçok 
hakka sahipsin. Bu hakların 
hepsi şimdiye kadar birçok 
ülke tarafından kabul edilmiş 
“Birleşmiş Milletler Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme” 
metninde yer alıyor. Haklarına 
yönelik daha detaylı bilgi almak 
ve haklarını ayrıntılı biçimde 
incelemek istersen www.
sevgibirkus.com web adresimizi 
ziyaret edebilirsin.
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Merhaba. Ben siyah bir boyayım. Kısaca bana siyah 
diyebilirsiniz. Uzun zamandır çok üzgündüm. Çünkü 
dolabın içinde yalnız başıma duruyordum. Hiçbir işe 

yaramamak beni çok üzüyordu. 

Bir gün ustam beni karanlık dolabın içinden çıkardı. Beni başka boyaların yanına götürecek zannettim. 
Ama öyle olmadı. Mermerin üzerine alıp suyla 

karıştırarak bir el taşı ile ezmeye başladı. 

Sonra yeniden dolaba kaldırdı. Eski karanlık günlerime geri dönmüştüm. Zaman zaman dışarı 
çıkarıp, beni çeşitli sıvılarla karıştırıp, tekrar yerime bırakıyordu. Böylece aradan iki ay geçti. 

Çok gıdıklanıyorum. 

Hâlâ çok yalnızım.

Burada yapayalnız 
kuruyup gideceğim.

Neler oluyor? Artık yalnızlıktan 
kurtuluyor muyum?

Bizim Sanatlarımız EbruVOLKAN YENEN, OKAN YENENNEFİSE ATÇAKARLAR
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Bir gün ustam beni yine dolaptan aldı. İçime kocaman 
bir fırça batırdı. Beni fırçayla yapışkanlı bir suyun 

içine atmaya başladı.

Artık dolaptan kurtulduuuum! Demek ki ustam 
beni bugünler için hazırlıyormuş.  

Suyun üzerinde bir tabaka 
oluşturmuştum. Tıpkı 
bulutlara benzedim.

Ardından ustam bir tarakla beni ve beyazı karıştırdı. 

Heeey! Birbirimize 
karışıyoruz…

Ve birlikte harika şekiller 
oluşturuyoruz. 

Az sonra usta, benim üzerime beyaz damlacıklar 
damlatmaya başladı. O damlattıkça içim bir tuhaf 

oluyordu. İçimde damla damla dolaşan beyaz boyaya 
önce “merhaba” demek istedim.

Merhaba. 
Seninle tanıştığıma 
memnun oldum.

Merhaba Siyah. 
Ben de öyle… 
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Bu arada o da ne! Usta üzerimize yeşil 
damlacıklar bırakmaya başladı. Ucunda ince 
metal bulunan bir aletle de yeşil boyaya 

şekil veriyordu. 

Bir süre sonra kırmızı katıldı aramıza. 

Veeee işte bir sümbül daha.

Usta mor damlacıklardan o sivri metal aletle bir 
hamlede mor bir sümbül yapıverdi.

Harika bir sümbüle 
dönüştüm.

Gitgide heyecanım artıyordu. Sadece ben 
değil, beyaz ve yeşil de heyecanlanmıştı.Yukarı 
doğru baktım. Bu kez de mor boya damlatmak 
üzereydi usta. İşte mor damlacıklar, bir yağmur 

tanesi gibi suyun içine düşüyordu.

Heyyyy! Siz, siyah ve beyaz…
Bir yaprağa benzemeye 

başladım değil mi?
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Sonra usta mavi damlacıklardan da 
bir mavi sümbül yaptı. Usta ellerini sildi, bir adım geriye çekildi ve gülümsedi. 

Belli ki o da bizim görüntümüzden çok memnundu.

Hepimiz, hep beraber bir bütün olduk 
ve harika bir resim oluşturduk.

Usta son olarak üzerimize bir kağıt kapattı. Kapatması ile kağıdı üzerimizden çekmesi bir 
oldu. İşte artık izlenmeye hazır bir sanat eseri olmuştuk. Kuruyunca usta bizi duvarına astı. 

Artık hepimiz bizi dikkatlice 
inceleyecek meraklı gözleri, 

izledikçe keşfedecek yürekleri 
heyecanla bekliyoruz.

Senin eserin ustam!
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Gönül Gözü

amanın birinde gölüyle ve bu 
gölde yaşayan balıklarıyla 
ün salmış bir köy varmış. 
Bu köyün tam ortasında 
yemyeşil sularıyla adeta 

bir zümrüt gibi parlayan büyükçe bir 
göl bulunurmuş. Çocuklar bu gölün 
etrafında oynamayı çok severlermiş. 
Çünkü bu berrak suyun içinde hem 
yüzen balıkları hem de kendilerini 
seyrederlermiş. Balıklar demişken, 
bunlar öyle balıklarmış ki dünyanın 
başka hiçbir yerinde bulunmazlarmış. 
Büyük ve parlak pulları güneşin 
ışıklarıyla birleşerek gökkuşağındaki 
tüm renkleri göle toplarmış. Gölün 
suyu ne kadar tatlıysa, balıklar da o 

kadar lezzetlilermiş. Bunlardan yiyen 
tadını bir daha unutamaz, tekrar 
tekrar yemek istermiş. Ancak bu 
balıklar, o civarda yaşayan Kırk Yusuf 
adındaki bir kişinin sözünden hiç 
çıkmazlarmış.

Kırk Yusuf, insanların dış 
görünüşlerine değil, dürüstlüklerine 
ve ahlaklarına önem verirmiş. 
Doğadaki her varlığın Tanrı’nın nuru 
olduğunu bilir, bir karıncadan bir 
buğday tanesine kadar saygı ve sevgi 
duyarmış. Bu yüzden dağlar, taşlar, 
kurtlar, kuşlar, sular ve hatta yıldızlar 
da Kırk Yusuf’u çok severmiş. Sadece 
bazı insanlar Kırk Yusuf’un tavırlarını 
tuhaf bulur, onu anlayamazmış.

Bir varmış, bir yokmuş… 

HAYRETTİN VURALSEVDA URFA
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Kırk Yusuf’u neden mi tuhaf 
bulurlarmış? Mesela az 
konuşurmuş.  Söylemek istediğini lafı 
dolandırmadan, en kısa cümlelerle 
söyleyiverirmiş. Sonra bir de hep 
aynı kıyafeti giyer, yeni kıyafetlere 
ihtiyaç duymazmış. Yazları yalın 
ayak, başı kabak yürür; kış gelince 
de eski ayakkabıları parçalanıncaya 
kadar ayaklarından çıkarmazmış. 

Kırk Yusuf çok uzun boyluymuş. Onu 
uzaktan görenler, “Selvi ağaçları mı 
yoksa Kırk Yusuf mu daha uzun?” 
diye düşünmeden edemezmiş. 
Gözlerinde de öylesine derin 
anlamlar varmış ki! Birkaç saniye 
gözlerine baksanız sanki kalbinizden 
geçenleri okuyabilecekmiş gibi 
gelirmiş. 

Kırk Yusuf’un bir de kendisi gibi 
meşhur bir hırkası varmış. Bu yeşil 
hırkayı sırtından hiç çıkarmazmış. 
Özellikle balıklar Kırk Yusuf’un 
geldiğini hırkasının salınmasından 
hisseder, Kırk Yusuf’un sudaki 
gölgesine doğru adeta yarışırlarmış. 

Çünkü Kırk Yusuf’un muhabbeti 
onlara her şeyden tatlı gelir, gün 
boyunca bu ânı beklerlermiş.

Onun bu farklılıkları, çevresinde 
daha çok sevilmesine neden olurmuş. 
Öyle ya, beş parmağın beşi bir değil. 
Farklılıklar hayatı renklendirir, 
tabiata neşe katar. Kırk Yusuf da o 
yörenin sevgi kaynağı olmuş çıkmış.

Günlerden bir gün, Kırk Yusuf balık 
avcılarının yanına gitmiş. Her birini 
selamlayıp hatır sorduktan sonra, 
elindeki balıkları onlara uzatmış 
ve “Bu balıkları pişiriverin.” demiş. 
Avcılar bu balıkları beğenmemişler 
ve “Bu kokmuş balıkları ne 
yapacaksın Kırk Yusuf? Biz 
sana taze balık tutalım da onları 
pişirelim.” demişler. Kırk Yusuf 
onların bu davranışına karşı hiçbir 
şey söylemeden ve ardına da dönüp 
bakmadan oradan uzaklaşmış. 
Balıklarına “kokmuş” diyen ve 
pişirmek istemeyen bu balıkçılarla 
uzun bir süre görüşmeme kararı 
almış. 
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Kırk Yusuf’un bu kararını işiten 
balıklar, avcılara ders olsun diye oltaya 
gelmez olmuşlar. O günden sonra 
avcılar ne yaptılar, ne ettilerse bir tek 
balık tutamamışlar. Kimsenin neşesi 
kalmamış. 

Hatalarını anlayan avcılar başlamışlar 
Kırk Yusuf’u aramaya… Getirdiği balıklar 
kokmuş dahi olsa, değil mi ki dostları 
Kırk Yusuf getirmiş, hoş karşılayıp, onu 
incitmemek için balıkları pişirmeleri 
gerektiğini anlamışlar anlamasına ama 
nafile. Özür dilemek, gönlünü almak 
için yollara düşmüşler, dağların ardını, 
taşların altını aramışlar; kurtlara, 
kuşlara sormuşlar ama Kırk Yusuf 
çoktan kayıplara karışmış…

Gel zaman git zaman bir bilge kişinin 
yolu bu köye düşmüş. Öyle bir bilge 

ki, kimseciklerin bilmediklerini bilir, 
kimseciklerin duymadıklarını duyar, 
görmediklerini görürmüş. Çevresinde 
onun değerini anlayan ve her nereye 
gitse onun yanında gitmeye can atan 
birkaç arkadaşı da varmış. Bilge kişiyle 
geçirdikleri her dakikada hayata dair 
kıymetli pek çok şey öğrenirler ve bundan 
da zevk alırlarmış.

Bilge kişi ve arkadaşları birkaç gün 
bu köyde kalmaya karar vermişler. 
Arkadaşları “Efendim, burada balık çok 
bol ve güzeldir. İsterseniz size taze balık 
alalım.” demişler.

Ancak bilge kişi, “Burada Kırk 
Yusuf adında birisi vardır. Kendisini 
bulabilirseniz, o size taze balık verirdi. 
Ama şimdi onu bulabilir misiniz bilmem. 
Çünkü uzun zamandır kendisini gören 
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olmamış. O gitti gideli de hiç kimse balık 
tutamaz olmuş. Avcıların hepsi Kırk 
Yusuf’u arıyorlar, kendisiyle barışmak 
istiyorlar. Bir de siz arayın bakalım.” 
demiş.

Bilge kişinin arkadaşları bu 
konuşmadan sonra yola koyulmuşlar. 
Köyde ne kadar balıkçı varsa hepsine 
sormuşlar ama hep aynı cevabı almışlar:

“Bir haftadır balık çıkmaz oldu. Elimiz 
ayağımız bağlandı, perişan olduk. Ne 
balık avlayabiliyoruz ne de Kırk Yusuf’u 
bulabiliyoruz. Getirdiği balığı pişirmedik 
diye bize darıldı.”

Bilge kişinin arkadaşları balıkçılardan 
ayrılmışlar. Kırk Yusuf’u bulamamanın 
üzüntüsüyle yollarına devam 
ederlerken, kıyafetleri dilenciye 
benzeyen birisiyle karşılaşmışlar. 
Bu kişi, “Arkadaşlar! Balık isterseniz 
beni takip edin.” demiş ve göle doğru 
ilerlemiş. Gölün kenarına geldiklerinde 
dilenci görünümlü adam ayağını suya 
sokmuş. Sudan çıkartmasıyla birlikte 
ayağından at kişnemesine benzer sesler 
gelmiş ve yere damlayan her bir su 
damlası bir balığa dönüşmüş. Adam 
balıkları bilge kişinin arkadaşlarına 
uzatarak “Buyurun. Bilgemize selam 
edin. Suçumuzu bağışlasın. Bu balıklar 
onun içindir.  Şüphem yok ki o bizim 
balıklarımızın kıymetini bilir. Bu 
sırrımızı kimseyle paylaşmasın rica 
ederim. Yalnız kendisine iletmenizi 
istediğim bir ricam daha olacaktır o da 
şudur ki bu balıkları tuzla yememesini 
söyleyin.” demiş ve ağır adımlarla 
uzaklaşıp gitmiş. 

Geride kalanlar şaşkınlıktan kendilerine 
gelememişler. “Bu adam kimdi acaba?”,  
“Balıkları neden tuzla yemeyelim?” 
diye düşünmekten yorulmuşlar. Bu 
şifreli sözleri anlamak için ne kadar 
uğraşsalar da bir türlü anlayamayarak, 
bilge kişinin bulunduğu yere doğru yola 
koyulmuşlar.

Adamlar, bilge kişiyi bir akarsu 
kenarında bulmuşlar. Suyun çağıldayan 
sesi tüm doğada yankılanıyor, dört 
bir yana huzur veriyormuş. Bilge 
kişi, ellerinde balıklar akıllarında 
sorularla gelen arkadaşlarını görünce 
gülümsemiş. Arkadaşları bilge 
kişinin yanına varmışlar, selam verip 
oturmuşlar. Olanları heyecanla, bir bir 
anlatmışlar. 

Bilge kişi bir arkadaşlarına, bir suya, 
bir de balıklara bakmış. Yavaş ve 
sakin bir ses tonuyla: “Gördüğünüz 
kişi Kırk Yusuf’tur” demiş. “Kendisini 
anlamadığını düşündüğü herkesten 
uzaklaştığı ve günlerdir onu 
aradığımızı bildiği için af dilemiştir 
bizlerden. Balıkları avlama yöntemi 
onun sırrıdır, gizlenmesini istemiş. 
Tuzsuz yenmesine gelince, tuz hayatın 
zorluklarının, sıkıntılarının temsilidir. 
Hayatta zorluklar olmasın, sıkıntılar 
hiç bizlere uğramasın demek istemiş. 
Bizden de hep bunun için dua etmemizi 
rica etmiş.  Ama hayat zorluklar, 
sıkıntılar olmadan geçmez ki, tadı 
olmaz tıpkı tuzsuz balığın da tadı 
olmayacağı gibi. İnsan karşılaştığı 
zorluklarla mücadele ederek insan olur, 
sağlamlaşır, öğrenir. Sıkıntılar insanı 
terbiye eder, başkalarının yaşadıkları 
sıkıntıları anlamamız için bize rehber 
olur.” demiş. Bilge kişinin arkadaşları 
şaşkınlık içinde kendisini dinlemeye 
devam ediyorlarmış. Az sonra bilge kişi 
duraksamış, uzaklara bakarak, sanki 
Kırk Yusuf’a sesleniyormuş gibi “Tuzsuz 
balık yenir mi? Tuzsuz balığın tadı mı 
olur? Biz böyle bir şey için dua etmeyiz. 
Hayat tadıyla tuzuyla güzeldir. Tuzuyla 
yiyemeyeceksek al bakalım balıklarını.” 
demiş ve balıkları göle bırakmış. Birkaç 
saat önce sudan çıkan balıklar suya 
atıldıklarında yeniden canlanıvermiş… 
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Seyahat Notlarım

Benim adım Mustafa Emre Urfa. 8 yaşındayım, 3. sınıfa 
geçtim. Bilime ve teknolojiye çok meraklıyım. Sanat, spor ve 
müziği severim. Babamın işi nedeniyle Kosova’da bulunduğumuz 
dönemde Karadağ, Makedonya, Arnavutluk, Hırvatistan 
ve Bosna Hersek’i görme imkanı buldum. Şimdi size Bosna 
Hersek’in başkenti Saraybosna’yı anlatacağım.

sadırvanın
öNÜNDE

MUSTAFA EMRE URFA
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Başçarşı’da Gazi Hüsrev Bey Camii’ni çok beğendim. 
Caminin hemen dışında akan iki tane çeşme vardı. 
İnsanlar buradan su içmek için yarışıyor gibiydiler. 
İnanışa göre, bu çeşmelerden birinden su içen 
Saraybosna’ya tekrar geliyormuş. Biz de bu çeşmeden 
birkaç kere su içtik. 

Başçarşı
Saraybosna’da kendinizi hiç yabancı hissetmiyorsunuz. 
Sanki ülkemizin bir şehrini gezdiğiniz hissine 
kapılıyorsunuz. Camileri, çarşıları, sokakları o kadar 
tanıdık ki. Bir de Boşnakların Türklere olan sevgisi 
kendinizi evinizde gibi hissetmenize neden oluyor. 

Saraybosna’da ilk olarak Başçarşı denilen ve şadırvanı 
simge olan çarşıyı gezdik. Her yerde hediyelik eşya 
dükkânları, küçük lokantalar ve kahvehaneler vardı. 
Oradaki sokaklar hep kahve kokuyordu. Sonra öğrendim ki 
meğer kahvesi çok ünlüymüş.

Shutterstock

Shutterstock Shutterstock
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Son olarak çok büyük ve önemli 
birini ziyaret etmeye gittik. Bu 
kişi lâkabı “Bilge Kral” olan Aliya 
İzzetbegoviç’ti. Bosna Savaşı’nın 
kahramanı, Boşnakların en 
büyük lideri olan Bilge Kral, 
Saraybosna’nın neredeyse tam 
ortasında kalan bir tepede, 
mezar taşları beyaz mermerlerle 
döşenmiş, büyük bir şehitlikte, 
diğer şehitlerle birlikte yatıyordu. 

Saraybosna’daki en güzel yerlerden 
biri de Vrelo Bosna denilen 
yerdi. Burası şimdiye kadar hiç 
görmediğim kadar büyük bir 
parktı. Koskocaman ağaçlar, her 
yerden şırıl şırıl akan sular… 
Gezerken “Arkadaşlarla oyun 
oynamak için harika bir yer.” diye 
düşündüm. Parkın içine, gezmenizi 
kolaylaştırmak için minicik tahta 
köprüler ve yorulduğunuzda oturup 
kahve içilecek küçük kahvehaneler 
yapmışlar. Dilerseniz bisiklet veya 
fayton da kiralayabiliyorsunuz. 

Başçarşı’nın ardından 
Saraybosna’yı adeta ikiye bölen 
Miljacka Nehri’nin kıyısında 
yürüyüş yaptık. Buranın tarihi 
hakkında ilginç şeyler dinledik. 
Mesela nehrin üzerindeki, Birinci 
Dünya Savaşı’nın başlamasına 
sebep olan olayın yaşandığı 
Latin Köprüsü’nü gördük. Hatta 
köprünün hemen kıyısında, bu 
olayla ilgili fotoğraf ve belgelerin 
bulunduğu bir müze ve çok güzel 
bir de kütüphane binası vardı. Bu 
kütüphane de 1992’deki Bosna 
Savaşı sırasında yanmış. Ancak 
Bosna Savaşı’ndan sonra aslına 
uygun olarak yeniden yapılmış. 

Shutterstock

Shutterstock
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Ne Yapardın?

Hadi Sen Anlat

Arife Bayraktar 
Mardin / 10 yaşında
“Ben bir bulut olsaydım yazın 
en sıcak günlerinde sokaklarda 
dolaşırdım. O zaman gölge 
olur, oyun oynamaya devam 
edebiliriz.”

Aysu Camili 
Kars / 9 yaşında
“Ben bizim tarlaların üstüne 
gelir yağmur yağdırırdım. Su 
olmayınca tarladan boş döner 
babam. Paramız olmaz.”

Ahmet Yusuf Vardan
 Konya / 12 yaşında
“Ben önce bütün Türkiye’yi 
gezerdim. Sonra da dünyayı 
gezerdim. En çok Japonya’yı 
merak ediyorum. O yüzden en uzun 
Japonya’nın üzerinde dururdum.”

Gülbahar Afşin
Aksaray / 10 yaşında
“Macera olsun diye rüzgârın esmediği tarafa 
doğru gitmeye çalışırdım. Rüzgârın sürüklediği 
bulutlardan daha farklı bir şey yapmak için.”

Bazen bembeyaz ve uysal, bazen kararmış ve sinirlidir bulutlar. İçlerinde bir kenti 
doyuracak kadar çok su, bir ülkeyi ışıtacak kadar da elektrik taşırlar. Sahi tüm 
bunları nerede saklarlar? Açarlar kollarını, bırakırlar kendilerini rüzgâra, kentleri, 
ülkeleri hatta kıtaları dolaşırlar. Ne görürler kim bilir? En çok ne hoşlarına gider de 
başlarını uzatıp dikkatlice bakarlar aşağıya doğru? 

Peki sen bir bulut olsaydın ne yapardın, neyin peşine düşerdin?

FATMA HAZAN TÜRKKOL

Anadolu Ajansı
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Vaktiyle, Atlas Okyanusu’nda yaşayan bir 
yavru balina vardı. Annesiyle babası ona 
Baliş adını vermişlerdi.

Baliş, oyun ve eğlenceye bayılıyordu. 
Özellikle de havaya su fışkırtmak onun 
en büyük eğlencesiydi. Fışkırttığı suyun 
çıkarttığı “Şılap! Şılop!” sesleri Baliş’e 
ayrı bir keyif veriyordu.

Baliş’in fışkırttığı su bazen o denli 
yükseğe çıkıyordu ki, yeniden okyanusa 
düştüğünde, kıyıya kadar uzanan dev 
dalgalar oluşturuyordu.

Baliş’in su fışkırtma oyunu, okyanustaki 
her canlının hoşuna gitmiyordu. Bundan 
şikâyet edenler de vardı. Örneğin balıklar;

“Yeter artık Baliş! Kes artık şu 
oyunu! Sen okyanusu dalgalandırırken 

bizim başımız dönüyor, oraya buraya 
savruluyoruz.” diye tepki gösteriyorlardı.

Baliş, yunuslarla yarışmayı da çok 
seviyordu. O koca gövdesiyle yarışa 
kalktığında sağını solunu gözü 
görmüyordu. Zavallı su kaplumbağaları, 
onun dalgalandırdığı suyun etkisiyle ters 
yüz oluyorlardı.  Hatta kimi zaman plajın 
kumlarına kadar sürükleniyorlardı. Böyle 
durumlarda su kaplumbağaları da Baliş’e 
kızıyorlardı:

“Bırak şu maskaralığı Baliş! Bak, 
senin yüzünden içimiz dışımıza çıktı.” 
diyorlardı.

Baliş onların sözüne aldırmıyor gülüp 
geçiyordu. Çünkü bütün bunlar, onun için 
bir eğlenceydi. 

Masal

M. DAMLA ESENÜZEYİR GÜNDÜZ
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Baliş’in en büyük isteği, fışkırttığı suyu 
bulutlara kadar ulaştırmaktı. Ne kadar 
denese de bunu bir türlü başaramıyordu. 
Fışkırtılan su, sahil kayalıklarında 
uyuklayan zavallı martıların keyfini 
kaçırmaktan başka bir işe yaramıyordu.

Baliş’in oyunlarından keyif alan tek 
varlık, geceleri okyanusu yukarıdan 
izleyen bir yıldızcıktı. Deniz canlılarının o 
tarafa bu tarafa savrulduklarını gördükçe, 
kahkahalarla gülüyordu. Onun gözünde 
bu bir danstı. Ama bu dansın istekli mi, 
isteksiz mi olduğunu bilmiyordu.

Yine bir gün, Baliş bütün okyanusu 
birbirine katarken deniz canlıları ona çok, 
ama çok kızdılar:

“Canımıza yetti artık senin yaptıkların! 
Eğer oynamak istiyorsan, git tenha bir 
adacığın  yanında oyna!” diyerek onu 
azarladılar.

Bu tepki karşısında Baliş’in neşesi 
kaçmış, yüzü asılmıştı. Kendi kendine;

“Allah’ın zevksizleri!  Eğlenmeyi 
bilmiyorlar ki...” diye homurdandı.

Baliş, o gece, surat asıp derin derin 
düşünürken, gökyüzünde beklenmedik bir 
şey oldu: Minik yıldız, ay ışığında salıncak 
kurmuş salınırken, salıncağın ipi koptu 
ve  tepetaklak yuvarlanmaya başladı. 
Yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı... 
Sonra gelip okyanusun ortasına 
düşüverdi. Oradan da “gulug gulug” 
ederek dibe doğru inmeye başladı. Az 
kalsın boğulup ışıkları sönecekti.

İşte tam o sırada, Baliş olayın farkına 
vardı. Yıldızı, önce bir kuyruk darbesiyle 
suyun yüzüne çıkarttı. Ardından da güçlü 
bir nefesle, onu fışkırttığı suyun önüne 
katıp gökyüzündeki yerine gönderdi.

Yıldız kurtulmuştu. Gökyüzünden, göz 
kırparak Baliş’e teşekkür etti.

Baliş o günden sonra, yıldız kurtaran 
bir kahraman oldu. Okyanustaki 
dostlarının ona değer vermesi, onu 
birden olgunlaştırmıştı. Artık o okyanus 
canlılarının şımarık çocuğu değil ünlü 
bir kahramandı. Eski şımarıklıkları 
unutulmuştu. Üstelik herkes onunla 
oynamaya can atıyordu.
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Şiir Defteri
GÖKHAN AKÇİÇEK SERAP DELİORMAN
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AHŞAP KALEM
Böylesi daha iyi

Kim koymuşsa eskiden 

Hiç hoşlanmamıştım

Kurşun kalem isminden… 

Kurşunum olmasın isterim

Eline alırsa bir çocuk beni

Çiçek adı yazsın defterine, 

Kuş çizsin kâfi. 

Yürüsün dilerim sular gibi,

Işıklı yollar geçsin daima 

Taş değmesin sakın

Kalemimin ucuna.

21



Bu seferki masal kahramanımız uzak 
diyarlarda yaşayan biri değil. Hemen 

yanı başınızda yaşayan bir yavru fili 
anlatacağım size. Adı Karanfil. Karanfil 
çiçeğinin kokusunu çok sevdiğinden 
annesi ona bu ismi vermiş. Gün boyu 
annesinin yanından hiç ayrılmayan 
Karanfil her 
yeni gün ondan 
farklı şeyler 
öğrenmeyi çok 
seviyormuş. 
Annesi 
ona hortumuyla kendini yıkamayı 
öğretmiş; kuşlarla arkadaşlık etmeyi, 
çiçekleri sevmeyi, kitap okumayı ve 
sayı saymasını da öğretmiş. Karanfil 
bir gün annesine neden başka fillerle 
arkadaşlık etmediklerini sormuş.

-Annecim kuşların kendileri 
gibi bir sürü kuş 

arkadaşı var. 
Böceklerin, 

kelebeklerin, 
kedilerin 

ve diğer hayvanların da… Neden 
etrafımızda bizden başka fil yok?
Annesi Karanfil’in bu sorusuna ne cevap 
vereceğini bilememiş çünkü fillerin 
artık bu dünyada çok az kaldığını ona 
söylerse Karanfil çok üzülecekmiş. Annesi 
biraz düşünmüş ve ona şöyle demiş.
-Canım Karanfil, filler dünyanın diğer 
topraklarını da merak edip oraları 
görmeye gittiler ama sonra hepsi bir 
tarafa dağılmış oldu. Birbirlerini 
kaybettiler. Baban bütün filleri bir araya 
getirmek için yola çıktı. Bir gün hepsini 
bizim yanımıza getirecek.
-Biz neden babamla birlikte gitmedik 
anne?
-Çünkü sen uzun bir yolculuk için çok 

küçüksün Karanfil. 
Biz seninle burada 
bekleyeceğiz. 
Hadi biraz kitap 
okuyalım, ne 
dersin?
Kitap okumaya 

başlayan Karanfil aklını bir türlü 
okuduklarına veremiyordu. Babası 
diğer arkadaşlarını bulup getirebilecek 
miydi? Acaba arkadaşları gittikleri 
yerlerden buraya gelmek isteyecekler 
miydi? Bunları düşünürken gözleri 
yavaş yavaş kapanmaya başlamıştı. 
Rüyasında omuzlarında kocaman 
iki kanadı vardı Karanfil’in. Uzun 
yürüyüşlere gücü yetmeyebilirdi 
ama kanatlarıyla uçabilecek kadar 
büyümüştü. Hem uçmak için büyük 

Masal Kutusu
FİRDEVS KAPUSUZOĞLU
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olmak da gerekmiyordu. Kuşlar hep 
küçücüktü. Kanatlarını çırpmaya başladı 
Karanfil. Ama havalanmaya bir türlü 
cesaret edemiyordu. Ya havalanamayıp 
düşerse?.. Ya bir yerleri kırılırsa?.. Annesi 
buna çok üzülürdü. Bir müddet bekledi 
Karanfil. Sonra içine bir cesaret geldi ve 
aniden havalandı. Evet, işte bu kadar 
kolaydı!
Gökyüzünde özgürce uçmak 
inanılmazdı! Yeryüzünü yukarıdan 
izliyor ve gördüklerine inanamıyordu. 
Ağaçlar nokta, ırmaklar birer çizgi 
gibiydi. Annesini aradı gözleri, bir türlü 
onu göremiyordu. Bir an korktu ve 
hemen aşağıya, onun yanına inmek 
istedi. Ama bir dakika… Annesi işte 
orada, her zamanki ırmağın kenarında 
kendisiyle birlikte yıkanıyordu. 
Hortumlarıyla birbirlerini ıslatıyorlardı. 
Onunla oynaması ne kadar da güzeldi. 
Annesinin yanında ufacık kalıyordu. 
Kendisini ve annesini yukarıdan izlemek 
Karanfil’e çok keyifli gelmişti. Ama sanki 
kanat çırpmaktan yorulmaya başlamıştı. 
Ne de olsa bir kuş, kelebek ya da 
uğur böceği kadar hafif değildi. Ne 
yapabilirim diye düşünürken 
pofuduk bir bulutun üstüne 
atıverdi kendini. Karanfil’in 
üzerine atlamasıyla 

hareket etmeye başlayan Pofuduk:
- Sen de kimsin? Nereden geliyorsun, 
nereye gidiyorsun?
diye sordu.
-Ben kanatları olan bir filim. 
Karanfil’im. Yeryüzünden geliyorum 
ve başka topraklardaki kardeşlerimi 
bulmaya gidiyorum. 
-Ne yapacaksın onları?
-Oyun oynayacağım, şarkı 
söyleyeceğim, sohbet edeceğim. Neler 
neler yapacağız bir bilsen…
-Öyleyse hoş geldin, onları bulana 
kadar sırtımda taşıyacağım seni. 
-Teşekkür ederim canım Bulut, hoş 
buldum. Ben de sana şarkı söyleyerek 
eşlik edeyim. Annem bana çok güzel 
şarkılar öğretti.
Karanfil biraz öksürerek sesini 
temizledikten sonra ahenkle şarkılar 
söylemeye başladı. 

Shutterstock
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Bu, Pofuduk’un da çok hoşuna gitmişti, o 
da katıldı. Gökyüzü adeta ikisinin sesiyle 
yankılanıyordu. Pofuduk bir bulutun 
üstünde kanatlı bir filin şarkı söylediğini 
gören gök ahalisi şaşkındı. Acaba 
nereye gidiyorlar diye merak edenler ve 
şarkılarını dinlemek isteyenler onları 
takip etmeye başladılar. İlk önce bir serçe 
kuşu takılmıştı peşlerine. Sonra başka 
bulutlar, başka başka kuşlar... Ve en 
son güneş… Hiç biri daha önce bu kadar 
güzel şarkılar dinlememişti. Mutluluktan 
nereye gittiklerini bile unutmuş, saatlerce 
güle oynaya şarkılar söylemişlerdi. 
Derken Karanfil son şarkısını da söyleyip 
sustu. Hepsi birden neden sustun dediler. 
Karanfil:
-Bildiğim şarkıların hepsini söyledim, 
dedi. 
Saatlerdir Karanfil’in nereye gittiğini 
merak edip de soramayanlar hep birden;
-Peki nereye gidiyorsunuz? diye sordular.
-Pofuduk’la birlikte arkadaşlarımı 
arıyoruz. Dünyanın bütün fillerini belki 
de.

-Dünyanın bütün filleriyle ne 
yapacaksın ki?

-Siz dünyanın bütün bulutları ve 
kuşlarıyla ne yapıyorsanız onu yapacağım 
ben de.
Hepsi kafalarını eğip düşünmeye 
başladılar. Çünkü daha önce birlikte 
neler yaptıklarını ve hatta birliğin 
güzelliğini bile fark etmemişlerdi. 
Evet, ya gökyüzünde sadece biri 
kalsaydı! Ne yaparlardı! Bunu 
kendilerine hiç sormamışlardı. Karanfil 
ise arkadaşlarından ve babasından 
uzaklarda sadece annesiyle yaşıyordu. 
Peşlerinden gelenlerin hepsi ona 
yardım etmek, arkadaşlarını aramak 
istedi. Güneş, hep birlikte onlara 
şarkılar söyleyerek seslenelim bizi 
mutlaka duyacaklardır, dedi. Günlerce 
yeryüzündeki fillerin şarkısını söylediler. 
Ne zaman yorulacak olsalar güneş, 
ışığıyla kuvvet verdi onlara. Karanfil 
arkadaşlarını bulamasa bile artık 
gökyüzünde sayısız arkadaşı olduğu için 
mutluydu. Evine üzgün dönmeyecekti. 
Ama durun bir dakika! Hortumlarıyla 
birbirlerine elma atan bir kaç fil 
görmüşlerdi sanki! Karanfil heyecanından 
dengesini kaybedip Pofuduğun üstünden 
düşüverdi. Üstelik kanatlarını çırpmayı 
da unutmuştu! Göktekilerin hiç biri yere 
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bakmaya cesaret edemedi. Hepsi onun yere 
düşeceğini sanıyordu ama iyi ki korkulan 
olmadı. Fillerden biri Karanfil’i hortumuyla 
yakalayıvermişti.
Gözlerini açtığında kendisini annesinin 
yanı başında buldu Karanfil. Ona 
günaydın diyordu. Karanfil hepsinin bir 
rüya olduğuna inanamadı ve hemen 
gökyüzüne baktı. Her zamanki gibi 
görünüyordu gök. Bulutlar ve kuşlar vardı. 
Bir de güneş. Oradaydılar ama kendisini 
tanımıyorlardı. Tam kafasını ümitsizce 
yere eğecekken, bir bulutun üstünden 
kendisini selamlayan serçecik, rüyasında 
söyledikleri şarkıyı tekrar etmeye başladı. 
Şarkıyı duyan annesi şaşkındı. Bizim 
şarkımızı gökyüzündeki bir küçük serçe 
nereden biliyor, dedi. Karanfil gülümsedi:
-Ona ben öğrettim!
-Ne zaman öğrettin?
-Az evvel, rüyamda! Ve sadece şarkılar da 
değil.
-Başka ne öğrettin canım?
-Diğer kuşlarla birlikte olduğu için artık 
kendini çok şanslı hissediyor.

Annesi duyduklarının anlamını çok iyi 
biliyordu. Karanfil de arkadaşlarıyla 
birlikte olmak istiyor ve babasını çok 
özlüyordu. Onun bu üzüntüsünün 
gittikçe arttığını gören annesi, çoktandır 
düşündüğü ama bir türlü cesaret 
edemediği şeyi yapmaya karar verdi. 
Karanfil’i de alıp buralardan gidecek, 
diğer filleri bulacaklardı. Artık oldukça 
azalmışlardı ama bir yerlerde kendilerini 
bekleyen filler mutlaka vardı. 
-Yarın yola çıkıyoruz Karanfil. 
Arkadaşlarına kavuşacaksın yavrum.
-Gerçekten mi! Belki şarkı söyleyerek 
ararsak daha çabuk buluruz anne!
-Haklısın canım, rüyandaki şarkıların 
hepsini söyleyelim.
 Ertesi gün yola çıkan Karanfil ve 
annesi uzun bir yolculuğun ardından 
acaba ne yaptılar?.. İnanın bunu ben de 
bilmiyorum. İsterseniz hep birlikte serçeye 
soralım. Serçenin şarkılar dinlemek için 
onları takip ettiğinden eminim!

Shutterstock
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Osmanlı’da 

Merhaba arkadaşlar! Size 
ilginizi çekebileceğini 
düşündüğümüz bilgilerin yer 
aldığı bir sayfa hazırladık. 
Vakıf kelimesini hepiniz 
duymuşsunuzdur fakat ne anlama 
geldiğini tam olarak bilmiyor 
olabilirsiniz. Osmanlı’da vakıf; 
kişinin sahip olduğu menkul 
yani taşınabilen (para, altın 
vb.) ve gayr-i menkullerinden 
yani taşınamayan (ev, arsa vb.) 
bir kısmını veya tamamını, 
Allah’ın rızasını kazanma 
niyetiyle, insanların herhangi 
bir ihtiyacını gidermek üzere 
dinî, hayır ve sosyal bir amaç için 
sonsuza kadar tahsis etmesi diye 
tarif edilebilir.

Günümüzde ise sözlüklerde “Bir 
topluluk veya bir kimse tarafından 
bırakılan mülk ve paranın idare edildiği 
yer” olarak tanımlanmaktadır. Geçmişte 
vakıflar hayır amacıyla kurulurdu ve tespit 
ettikleri belli bir gruba çeşitli şekillerde 
yardımlarda bulunurlardı. Örneğin, bir vakıf 
yalnızca öğrencileri pikniğe götürme hizmeti 
sunarken, diğer bir vakıf öğrencilere kırtasiye 
malzemeleri temin eder, bir başkası ise burs ve barınma 
imkânları sağlardı.Yani günümüzde bir kısmını Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığının üstlendiği işlerin birçoğunu, 
geçmişte bağımsız vakıflar yürütürdü. Şimdi size geçmişte pek 
önemli hayır hizmetleri yerine getirmiş vakıflardan bir tanesinin 
örneğini sunacağız.

Bizim Vakıflarımız
MEVLÜT ÇAM

Yardımlaşma
Fotoğraf: Martin Munkacsi
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Kuruluş Tarihi: 1095 Hicri (1684 Miladi)

Öğrencilere kalem, kâğıt, mürekkep 
dağıtan, burs veren, mevsiminde taze 
meyve, mevsim haricinde kuru meyve 
ikram eden, bayramlarda öğrencileri 
giydiren, okullarında hat (güzel 
yazı) Kur’ân-ı Kerim ve İslam 
hukuku dersi veren vakıf.

Vakfın İşlevi: 

Ayazma Kapısı dâhilinde 
Demirci Mahallesi’nde 
okulumuzda öğrenci olan 
çocuklara, günlük iki akçe*, 
öğretmenine ayda doksan 
akçe, öğretmen yardımcısına 
altmış akçe ücret ödenecektir. 
Öğrencilerden yazıya kabiliyeti* 
olanlara, vakıf tarafından 
kalem, kâğıt, mürekkep alınıp, 

mütevelli heyeti (vakıf yöneticileri) 
tarafından dağıtılacaktır. Aynı 

zamanda vakıf yöneticileri tarafından 
mevsimine göre öğrencilere taze meyve 

veya kuru meyve verilecektir. Okulda 
dersler gün doğumunda başlayacak 

ve öğrenciler başıboş bırakılmayacaktır. 
Öğrencilere hocaları tarafından fıkıh (İslam 

Hukuku), tecvit (Kur’ân okuma usulü ve ilmi) 
ve Hüsn-i Hat (güzel yazı) öğretilecek, öğrenciler 

ve öğretmenleri vakıf kurucusunun oğlunun ruhuna 
hibe edilmek üzere ve İslam ordularının zaferleri ve 

padişah (devlet yöneticisi) için günlük üçer İhlas suresi 
okuyup dua edeceklerdir.  

Vakfın Adı: 

Sabri Mehmed Efendi  
bin Abdulmuin Vakfı

Fotoğraf: Martin Munkacsi
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İstanbul’da Ayazma Kapısı dâhilinde ve Sarı Demirci Mahallesi’nde inşa ettiğimiz 
okul binasında, Kurân-ı Kerim eğitimi verilmekte olan Müslüman on kişiden her 
birine, öğretmen ve öğretmen yardımcısına Ramazan Bayramı’nda birer kapama 
(mont) , Kurban Bayramı’nda birer çift ayakkabı ve mest* vakıf tarafından alınacak, 
onlar ise karşılığında üçer İhlas suresi okuyup, onar salavat getirecektir. Ayrıca 
Darülkurra’da* öğrencilerin çalışkan olanlarından beş kişiye günlük birer akçe 
verilecektir. 

Zeyrek yokuşunda bulunan Reisülküttap İsmail Efendi Mektebi öğretmenleri ve 
yardımcılarından on kişiye her Ramazan Bayramı’nda birer çift mest ve ayakkabı 
alınacak ve öğretmen yardımcıları ise vakıf kurucusuna her gün dua edeceklerdir.

Aslından günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.

Shutterstock
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KADİM DEDE

Mini Sözlük:
Akçe: Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarından 
itibaren basılan ve kullanılan gümüş para 
birimi.

Kabiliyet: Yetenek

Mest: Mesh- Bir çeşit ayakkabı.

Dârülkurra: Cami ve mescit gibi yerlerin 
hemen yanında yapılan Kur’an okuma yeridir.

Vakfiye: : Vakıf kurucusunun, kiraya verilerek 
gelir getiren mülk (ev, dükkan, bağ vb.), 
hayrat (sevap kazanmak için yapılan iyilik) 
şartları ve hükümlerinin kayıtlı olduğu, vakfın 
kuruluş nizamnamesidir*. Günümüzdeki 
kullanılan hali ile vakıf senedi de diyebiliriz.

Nizamname: Herhangi bir kurumun veya 
kuruluşun uygulayacağı hükümleri sırasıyla 
gösteren maddelerin hepsi.

Şehirde eski bir mahalle vardı. Bu mahalle birkaç sene öncesine kadar harabe 
haldeydi.  Mahalle eskiydi ama tarihi evler belediyenin projesi kapsamında 
onarılmış ve şehrin en güzel mahallelerinden birisi olmuştu.

Orada bir sahaf (eski kitap satan kişi) bulunuyordu. Dükkânında Osmanlı ve 
Cumhuriyet dönemlerinin ilk yıllarına ait yüzlerce eser bulunuyordu. Çocuklar bu 
dükkânın sahibi Kadim Dede’yi çok seviyorlardı.

Kadim Dede dükkânında toplanan çocuklara bazen bir kitaptan bilgiler verir, 
bazen bir hikâye anlatır, bazen de şiirler okur, açıklamalarını yapardı. Bu arada 
sohbet esnasında eğer mevsim yaz ise çocuklara karpuz, kiraz, kavun, kayısı, 
mevsim kış ise kuruyemiş ikram ederdi.

 Çocuklar bir gün dediler ki: 

- Kadim Dede, biz her geldiğimizde bize ikramlarda bulunuyorsun, senin paran hiç 
tükenmiyor mu? 

Kadim Dede:

- Tükenir mi yavrularım, size ikram ettiğim zaman daha da çoğalıyor.

- Peki, ikram etmeye nasıl alıştın?

- Bakın çocuklar, duvarda şu gördüğünüz Osmanlıca bir vakfiye*. Vakfı kuran kişi 
orada diyor ki; bakın şu satırda, “Vakfın gelirinden öğrencilere mevsim meyveleri, 
meyve olmadığı zamanda kuruyemiş ikram edilsin, onların mürekkep ihtiyacı 
karşılansın, harçlıkları verilsin, onlar baştan ayağa giydirilsin.

Ayrıca öğrencilere hat (güzel yazı) dersleri, Kuran-ı Kerim ve İslam Hukuku 
dersleri verilsin. Bunların karşılığında, öğrencilerden benim tek isteğim ise 
sadece bana dua etmeleridir.”

Eee çocuklar, dedelerimiz böyle yapmış, ben de sizlere ikram ediyorum ki 
kitapçılara devamlı gelip, bir şeyler öğrenir, kitap okuma alışkanlığı kazanırsınız, 
belki bana da dua edersiniz. Çünkü okuyan öğrenen bir milleti, toplar tüfekler yok 
edemez ama cahil milletler rüzgârın önüne katılmış toz bulutu gibidir, geçtiği yeri 
berbat eder. Bu sebeple okuyacağız çocuklar, anlaştık mı? 

Çocuklar hep bir ağızdan bağırdılar:

- Anlaştık Kadim Dede!
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KADİM DEDE
Hoş geldiniz yavrularım. Pek 

neşeniz yok bugün, hayır olsun 
inşallah…

Sorma Kadim Dede, Alparslan arkadaşımızın babası 
başka bir okula tayin edilmiş; bu şehirden taşınacaklar.

Malazgirt dedi babam. Oraları 
biliyor musun Kadim Dede?

O halde hikâyemi dinleyin de Malazgirt’in yerini bir güzel öğrenin 
bakalım. Bir görün Malazgirt neymiş bizim için. Sene 1071, bu 
topraklar henüz bize yurt değil. Yine böyle bir Ağustos sıcağı; 
Anadolu bozkırlarında ağustos böcekleri cır cır öterken Oğuz 

komutanları akınlar düzenleyip keşfe çıkıyor buraları. Çünkü Orta 

ÇEŞİTLİ KAVİMLER 
YAŞIYORMUŞ O VAKİTLER, 

FAKAT TOPRAKLAR 
BİZANS’IN ELİNDE. BİZANS 
DA İMPARATOR DİYOJEN’İN 

YÖNETİMİNDE. DİYOJEN ÖYLE 
İMPARATOR AİLESİNDEN 
SOYLU BİRİ DEĞİL. AMA 

HAKKINI YEMEMEK LAZIM, 
İYİ SAVAŞÇIDIR.

Hanedandan bir sürü 
talibim varken eş olarak 
seni seçtim ve yanımda 
tahta oturttum. Fakat 
topraklarımız için bir 
harekette bulunmadın 

henüz. Şu Türk akıncıları 
bile rahatça 

gelip gezer oldu 
burnumuzun 

dibinde.

Farkındayım 
İmparatoriçem. Çevreye 
asker desteği için haber 
saldım. Yakında büyük 
bir ordu ile icaplarına 

bakacağım.

Bilmez miyim hiç... Alparslan 
tam da yerine gidiyor demektir.

Buralarda o vakitler 
kim yaşıyormuş 
Kadim Dede’m?

Hayırlısı olsun. Yolculuk hangi şehre?

Asya çölleri Türk boylarına dar geliyor artık. 
Gerekirse Mısır’a kadar uzanacak bir 

cesaret var bizim alperenlerde.

ÜLKÜ SELVİ USLU

VOLKAN YENEN & OKAN YENEN

Kadim Dede
MALAZGİRT ZAFERİ
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KADİM DEDE

OĞUZ AKINCILARI ANADOLU İÇLERİNDE GEZİNEDURSUN, 
ALPARSLAN’IN NİYETİ ASLINDA GÜNEYE, MISIR’A İNMEKTİ. 

BİZANS HABERCİLERİ BUNU BAŞKA TÜRLÜ ANLADI.

İmparatorum, sınır boyundan 
Selçuklu Sultanı Alparslan’ın 

topraklarımıza hücuma geçeceği 
şeklinde haberler geliyor. 

Hemen toparlanın, onlar 
gelmeden biz onlara gidiyoruz.

ALPARSLAN’IN NİYETİ BAŞKA OLDUĞU İÇİN 
DİYOJEN’E BARIŞ ELÇİSİ GÖNDERİR. DİYOJEN 
CEVABINDA SELÇUKLU TOPRAKLARINI DAHİ 

ELE GEÇİRECEĞİNİ İMA EDER.  

SULTAN DA BUNUN ÜZERİNE YALVARACAK DEĞİL YA, “BİZDEN GÜNAH 
GİTTİ, GÖRÜRÜZ BAKALIM, KİM KİMİ SÜRECEK.” DEMİŞTİR HERHALDE. 
ÇÜNKÜ HEMEN ARDINDAN BÜTÜN OĞUZ AKINCILARINI ORDUSUNA 
YARDIMA ÇAĞIRIR. ALPARSLAN’A YARDIMA GELEN AKINCILAR ÖYLE 

HEVESLİDİR Kİ, İLK GECEDEN KURULMAKTA OLAN BİZANS KARARGÂHINI 
BASAR VE ERZAK,  MALZEME NE VARSA TALAN EDER. 

Yüce Sultanımız Mısır 
seferi için hazır 

bulunmaktadır. Anadolu’ya 
hücum etmek niyetleri 

yoktur. Biz barışı 
sürdürmek isteriz.

Hayhay, sizi 
buralardan sürer, 
sonrasına bakarız.

ALPARSLAN’IN HABERCİLERİ DE YEMEZ İÇMEZ BUNU 
ALPARSLAN’A DUYURUR. SULTAN’IN CESARET VERİCİ CEVABI 

TARİHTE EN HAZIR CEVAPLAR LİSTESİNE YAZILACAKTIR.

Bizans, çevre ülkelerden 
topladığı büyük bir ordu ile bize 

yaklaşıyormuş Sultanım.

Olsun, biz de onlara 
yaklaşıyoruz demektir!
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DİYOJEN ÇOK KIZAR. KARARGÂH ETRAFINA ALTINLAR, 
İNCİLER, TÜRLÜ MÜCEVHERLER SAÇTIRIR. SANIR Kİ 

ALPERENLER BUNA TENEZZÜL EDECEK. HARAMI BİLİR BİZİM 
YİĞİTLER, HİÇ ORALI OLUR MU? YİNE KENDİ ASKERLERİNİN 

GÖZÜ KAMAŞIR SAÇILANLARLA. BİR KAPIŞMA, BİR KARGAŞA 
ÇIKAR BİZANS’IN ORDUSUNDA. BANA KALSA, SAVAŞIN SONU 

DAHA BAŞLAMADAN BELLİDİR.

ALPARSLAN’IN ÜZERİNDE BEYAZ KIYAFETLERİ, “ŞEHADET 
ÜZERE GİDİYORUM.” DER GİBİ ATININ KUYRUĞUNU 

BAĞLAR. GÜRZÜNÜ ELİNE ALIP, ASKERLERİNE SON KEZ 
SESLENİR VE EN ÖNDE SAVAŞA YÜRÜR.

ALPARSLAN BURADA MEŞHUR HİLAL SAVAŞ TEKNİĞİNİ 
UYGULADI. BİZANS ORDUSUNU İÇLERE ÇEKİP ETRAFINI 
SARDI. PARALI ASKERLİK YAPAN TÜRK BOYLARI DA 

SELÇUKLU TARAFINA GEÇİNCE, SAYICA KAT KAT FAZLA 
OLAN BİZANS ORDUSUNDA PANİK VE DAĞILMA BAŞLADI.

ÂLİMLER ALPARSLAN’A 26 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ HÜCUMA 
GEÇMESİNİ, BU VAKİTTE KENDİLERİNİN DE ONA DUA EDİYOR 
OLACAKLARINI BİLDİRİRLER. SULTAN BAŞTAN AŞAĞI BEYAZ 

KIYAFETLERİNİ GİYMİŞ OLARAK ORDU İLE BİRLİKTE ÖĞLE 
NAMAZINI KILIP DUA EDER.

Burada Yaratıcı’dan başka sultan yoktur. Emir 
ve kader “O”nun elindedir. Benimle birlikte cihada 

gelmekte veya ayrılmakta serbestsiniz.

Askerlerim! Eğer savaşta şehit 
olursam, benden sonra oğlum 
Melikşah’ı tahta çıkarın ve ona 

bağlı kalın. Zafere erersek 
istikbal bizimdir.

Seninleyiz! Daima seninleyiz!
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SADAKATSİZ KOMUTANLAR SAVAŞI 
KAYBEDECEKLERİNİ ANLAYINCA KAÇTI.

İMPARATOR DİYOJEN ESİR OLARAK ALPARSLAN’IN 
ÇADIRINA GETİRİLDİ.

ÇIKAN TAHT KAVGALARI İLE BİZANS ZAYIFLADI. BU 
ZAFER ANADOLU’YU YURT EDİNİŞİMİZİN GARANTİSİ 

OLDU ÇOCUKLARIM.

ALPARSLAN! 
GİT EVLADIM GİT ORALARA SEVE SEVE… SENİN GİBİ 

ALPARSLAN’LAR YARAŞIR MALAZGİRT’E. 

Önüne esir olarak getirilseydim 
bana ne yapardın?

Ya öldürürdüm ya zincire 
vurup Konstantinapolis 

sokaklarında gezdirtirdim.

Ben canını bağışlayıp özgürlüğünü 
veriyorum. Biz artık buralardayız. Sen 
sarayına dönebilirsin. Fakat önce şu 
anlaşmaları bir imzalayalım.

Bu güzel hikâye için teşekkür 
ederiz Kadim Dedem! Yani o gün 

Malazgirt’te zafer kazanmasaydık, 
bugün bu topraklarda olamazdık; 

öyle değil mi?

Âlim: Bilen, bilgili.
Alperen: Kutsal ülküler 
uğruna savaşan kimse.
Cihat: Din uğruna yapılan 
savaş.
Gürz: Silah olarak 
kullanılan ağır topuz.
Haram: Yasak olan, dini 
olarak yasaklanmış.
İstikbal: Gelecek.
Karargâh: Ordunun 
geçici veya kalıcı olarak 
konakladığı yer.

Olurduk olurduk; bir yolunu yine bulurduk. Daha cihana 
hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nu kuracaktık, sonra 
İstanbul’u alacaktık. Oradan Avrupa’ya uzanıp, Afrika’ya 

da inecektik. Anadolu tarihine daha çok sayfalar 
ekleyecektik. Vakitlice davrandığımız iyi olmuş. Haydi, 

şimdi biz de vakitlice dağılalım.
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Dünyadan Çocuklar

HAYATA TUTUNAN 
ÇOCUKLAR

Ankara’nın kuzeyinde, mora 
boyanmış, yer yer boyası 
dökülmüş, kentsel dönüşümün 
göbeğinde, yıkılmayı bekleyen 
binaların arasında, Misafir 
Mülteci Derneği’nin desteğiyle 
ayakta durmaya çalışan 
bir eğitim yuvasındayız... 
“Dünyadan Çocuklar” köşemiz 
için Suriyeli çocuklarımızla 
röportaj yapmak istediğimizi 
belirttiğimizde, bize büyük 
bir içtenlikle kapılarını ve 
kalplerini açtılar. Savaşın 
getirdiği yıkımın yol açtığı 
sıkıntılarla hala mücadele 
ettiklerini bildiğimiz 
çocuklarımızı incitmemek için 
parmak uçlarımızda ilerlerken, 
onlar bizi büyük bir metanetle 
karşılayarak, yaşadıkları 
olağanüstü tecrübeleri 
olağanlaştıran cümlelerle 
selamladılar.  O gün pek çok 
şey ama en önemlisi insanın 
kaderinde imkânlardan 
çok, geniş bir ufka sahip 
olmanın belirleyici olduğunu 
gördük, öğrendik. Sözü fazla 
uzatmadan onları yine en iyi 
kendi sözcükleri anlatır diye 
düşünüyor ve sizi hayata 
tutunan çocuklarımızla baş 
başa bırakıyoruz.

Bu çocuklar savaşın 
çocuklarıdır; dilenci, 

yankesici, hırsız değil, 
hayata tutunmaya 
çalışan çocuklardır.

“ “ 
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Bilal, 10 yaşında. 
Büyüyünce eniştesi 
gibi tasarımcı 
olmak istiyor.

Suriye’ye dönüp, orada 
tasarımcı olmak 
istiyorum. Burada 
en çok hoşuma giden 
şey okula gitmek, 
onun dışında başka 
eğlenceli bir hayatım 
yok. Ben buradan 
tüm çocuklara değil, 
Suriyeli çocuklara 
seslenmek istiyorum. 
Türk çocuklarla 
tartışmayın. Eğer 
tartışırsanız bizi 
burada istemezler.

Saad, 11 yaşında. 
Suriye’de savaş 

bölgesindeyken evden 
dışarı çıkamıyordu. 

Türkiye’de en çok 
özgürce sokakta oyun 

oynayabilmeyi ve okula 
gidebilmeyi seviyor.

Türkiye’ye geldiğimde ilk 
başta “Allah’a hamd-ü sena 

olsun,” dedim çünkü varil 
bombalarından kurtulduk. 

Artık bomba yok. Ben buradan 
Suriyeli çocuklara seslenmek 
istiyorum. Demeyin ki “savaş 
durmayacak”, bir gün elbette 

duracak. O yüzden ümidiniz 
kalsın ve teslim olmayın. Diğer 
çocuklardan da dua istiyorum, 

bize dua etsinler.
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Ahmet, 11 yaşında. 
Türkiye’de annesi ve 
kardeşleriyle yaşıyor; babası 
ve ağabeyi ise Almanya’da 
izinsiz olarak kalıyorlar.

Biz daha önce Halep’te 
oturuyorduk. Evimize roket 
geldi, evimiz yıkıldı. O sırada 
hepimiz evdeydik, yaralandık. 
Sonra Lazkiye’ye gittik. Babamın 
pasaportu Lazkiye’den olduğu için 
dikkat çekti. “Sen ne yapıyorsun 
burada? Niçin oradan kaçtın? 
Orada rahat yaşayabilirdin” 
dediler. Ve babamın ajan 
olmasından korkup onu aldılar. 
Bu soruşturma sürerken biz 
çok korktuk. Sonra babamı 
serbest bıraktılar. Babamı 
tuttukları o zaman, en kötü 
anımdı. Sonra Türkiye’ye geldik. 
Biz aslında buraya Avrupa’ya 
gitmek için gelmiştik. Almanya 
Konsolosluğu’na başvurduk ama 
bizi iki kez reddettiler.

Mustafa, 8 yaşında. 
Aktör ve komedyen 

olan babası iki yıldır 
DAEŞ’in elinde.

Türkiye’ye gelirken 
yolda uyumuşum. Nasıl 
geldiğimi bilmiyorum. 
Buraya ilk geldiğimde 

hiçbir şey hissetmedim.
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Reyyan, 9 yaşında. 4’ü 
kız, 2’si erkek toplam 
6 kardeşler. 

Siz gelmeden ceviz 
topluyordum, o yüzden 
ellerim böyle karardı. 
Burada en çok kendi ülkemi 
ve evimi özlüyorum. Yarın 
savaş bitip ülkeme dönünce, 
en çok Türk kardeşlerimi, 
arkadaşlarımı özlerim. 
Büyüyünce Arapça öğretmeni 
olmak istiyorum.

Fatma ve Meryem. Fatma 8, 
Meryem 11 yaşında. Kardeşler. 

Türkiye’ye anne babaları ile 
birlikte izinsiz geldiler. Ablası 

Meryem’in söylediğine göre 
Fatma çok utangaç. O yüzden 

bizimle konuşan Meryem oldu.

Türkiye’ye gelirken küçük bir ırmak 
vardı. Bizi tencere kadar büyük 

bir şeyin içine koyup karşı kıyıya 
çektiler. Sonra dağa çıktık. Arabayla 

giderken bir ara, bizi başka bir 
araba takip etmeye başladı. Annem 

korkudan arabanın içinde düştü, 
bayıldı. O araba bizi niye takip etti, 

hâlâ bilmiyoruz. Türkiye’de en çok 
burada oturan Türk kardeşlerimizle 

oynamayı seviyoruz.
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Suriye’den yanımda…

Sadece topumu getirdim.

Beni burada en çok mutlu eden…
Kuran ezberlemek.
Türkçe öğrenmek.
İngilizce öğrenmek.
Ailemle mutlu olmak.
İyilik yapmayı öğrenmek.
Suriye’de bombalanırken, burada 
bombalanmamak.

Bence çocuk olmak kolay çünkü…
Küçükken insan her şeyi öğrenebilir ama 
büyüyünce buna hakkı kalmaz.
Küçükken hiç düşünmez, düşünmesine 
gerek kalmaz ama büyüyünce çok 
düşünmeye başlar.

Bence çocuk olmak zor çünkü…
Çocukluğumuz böyle zorken büyüyünce kim 
bilir nasıl olacak?

38



Küçük bir ayım var, yanımda onu 
getirdim. Ama şimdi çalındı.

Suriye’de Kur’an’ın 30. cüzünü 
bitirdikten sonra  bana oyuncak 
ve diploma vermişlerdi. Onları 

yanımda taşıyıp buraya getirdim.

Benim tutkunu olduğum şey annem ve babam. Gelirken 
yanımda onları getirdim.

ÇOCUKLARIN ZİHİNLERİNE OLDUĞU KADAR  
RUHLARINA DA DOKUNMAK ÖNEMLİ

Misafir Mülteci Derneği’nin desteğiyle verilen bu eğitim faaliyetinde çocuklara 
Kur’an-ı Kerim, fen, matematik, hayat bilgisi gibi derslerin yanında dil eğitimi 
de veriliyor. Çocuklar Arapça, İngilizce ve Türkçe öğreniyorlar. Misafir Derneği 
Başkanı Uğur Eleman ve derneğe bağlı eğitim faaliyetlerinin koordinatörlüğünü 
yapan Yusuf Muhammed bu eğitimleri vermedeki amaçlarını ve çektikleri 
sıkıntıları anlatıyor:

Bu çocukların çoğu 3 sene eğitim görmemiş. Yani savaş yüzünden 3 sene 
geri kalmış. Türk okuluna gittiği zaman herkes Türkçe konuşuyor. Bu çocuk 
ne kadar zeki olursa olsun geride kalıyor. Hiçbir şey anlayamıyorum diyor. 
Matematik Türkçe, her şey Türkçe diyor. O yüzden Türkçeye önem veriyoruz. 
Fakat aynı zamanda ailelere ve çocuklara şunu da öğretiyoruz, biz burada 
kalıcı değiliz. Biz burada kalmıyoruz,  burada geçici misafiriz. 3 sene, 4 sene, 
5 sene neyse… Ama sonuçta tekrar ülkemize döneceğiz. 

  - Yusuf Muhammed (Misafir Derneği Eğitim Faaliyetleri Koordinatörü) 
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Çocukların zihinlerine olduğu kadar ruhlarına da dokunmak önemli. Bizi en çok 
sevindiren şey ne biliyor musunuz? Buraya ilk geldiklerinde çocuklara resim çizin 
dediğimiz zaman bomba ve savaş resmi çiziyorlardı. Şimdi oyun resmi, aile resmi 
çizmeye başladılar. Bizi en çok rahatlatan şey de bu. Oyun oynamaya başladı bu 
çocuklar. İlk geldiklerinde tek oyunları vardı: Savaş. Şimdi normal çocuklar gibi 
oyun oynuyorlar. 

  - Uğur Eleman (Misafir Derneği Başkanı)

Hem Uğur Bey hem de Yusuf Bey, çocukların eğitimlerine destek olacak her türlü 
yardıma fakat en çok da gönüllü çalışacak meslek elemanlarına ihtiyaç duyduklarını 
belirtiyorlar. Okul zamanı bazı üniversite öğrencileri gelip yardımcı olsa da, yazın 
memleketlerine döndükleri için özellikle öğretmen bulamadıklarını anlatıyorlar.

Türkü Öğretsinler

Yürek sahibi, ciddiyet sahibi, meslek sahibi insanlar, buraya gelip çocuklarla oyun 
oynasınlar. Mesela psikodrama yapsınlar, türkü öğretsinler. Hem Arapça hem 
Türkçe bilen insanlara çok ihtiyacımız var. Gönüllü doktorlar, psikologlar, sosyal 
çalışmacılar burada çok güzel şeyler yapabiliriler.

Özellikle bayan hocalara büyük ihtiyaç var. Öğretmenlik mezunu olmasına gerek yok, 
üniversite öğrencisi de gelebilir; Arapça bilmesine de gerek yok. Gelsinler çocuklarla 
Türkçe konuşsunlar. Bayan öğretmenimiz olmadığı için aileler kızlarını buraya 
yollamıyor. Sadece önceden Kur’an eğitimi alan birkaç kızımız vardı, onları da 
eğitimleri yarıda kalmasın diye gönderiyorlar.

 
Gönüllü olmak isteyenler ilgililere belirtilen facebook adresinden ulaşabilirler: 

https://www.facebook.com/746230638796918
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Kendi ülkenize bizi kabul ettiğiniz 
ve kendi evlerinizi bizimle paylaştığınız 

için çok teşekkür ediyoruz.

Arap ülkeleri bize kapılarını açmadı ama 
Türkiye bize kapılarını açtı. Bunun için 

teşekkür ediyoruz.

Benim özel bir teşekkürüm olacak, nasıl çocuklar için dergi çıkartmışsınız, bunu bile 
unutmamışsınız, üstüne Suriyeli çocuklara da yer veriyorsunuz. 

Bunun için teşekkür ediyorum.

Tanımaya çalıştıkça anladık ki onları tüm imkânsızlıklara ve zorluklara rağmen var eden 
zulme karşı zarifçe direnme kabiliyetleriydi. Ve onlarla konuştukça gördük ki çocukların 
dünyasında uğruna savaşlar verilen sınırlar yok, sevgi var, sınırsız, uçsuz bucaksız…

Ayşe AKAN, Çiğdem ORUÇ, Fatma ŞAŞMAZ ve Gülcihan GÜNANA Ankara’dan bildirdi.
 

Fotoğraflar: Fatma Şaşmaz ve Ömer Kâhya.
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Profesör Limon Kafa

SERHAT ALBAMYA

Sevgili okurlar hepinize merhaba. Sizin için buradayım. Bana, aklınıza 
takılan, sizi rahatsız eden her konuda yazabilirsiniz. Hiç merak etmeyin, bana 
göndereceğiniz sorunlar, dertler, problemler bana ulaştığı andan itibaren 

çözülmeye başlayacaktır. Hepiniz için ağaçlı, çiçekli, kelebekli, güneşli, müzikli, 
renkli günler/geceler diliyorum. Evet başlıyoruz, haydi rast gele, bismillah...

Selam kardeş, durumunuz bana oldukça ilginç geldi. Acaba doğuştan mı böyle idiniz 
yoksa sonradan mı oldu, keşke bunu yazsaydınız. 

Her ne kadar bir sandalye, koltuk kadar rahat olmasa da abartılmamalı. Yani bence bir 
sandalyeye mindersiz de pekâlâ oturulabilir, oturulabilmeli ve zaten yüz milyonlarca kişi 
her gün oturuyor, öyle değil mi? Gerçi minderli sandalyeler de var, biliyorum, ama onlar 
azınlıkta. Sandalyeler genel olarak mindersizdir. Ama fakat lâkin düşünüyorum da, 
acaba senin oturduğun sandalyeler çok mu rahatsız ki mindersiz oturamıyorsunuz? Bana 
oturduğunuz sandalyelerden bir örnek göndermeniz mümkün mü?

Eğer bana oturduğunuz sandalyelerden bir tanesini gönderme zahmetinde bulunursanız 
(kargo parasını ben öderim) sandalyede yapacağım inceleme sonucu size daha âcil ve 
kalıcı çözümler bulabilirim.

Bence yine de durumun iyi sayılabilir. Yıllar önce tanıdığım biri mindere mindersiz 
oturamıyordu! Düşünebiliyor musun? Tabii ki düşünebilirsin ama anlayabiliyor musun? 
Yaa, neler var şu acayip dünyada. Neyse, gönder bakalım şu sandalyeyi de bir bakalım 
duruma.

MİNDER
Merhaba Limon Kafa, biliyor musun ben hiçbir sandalyeye 
mindersiz oturamıyorum. Benim için ne yapabilirsiniz?
Gülzariye Demirci- Konya
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Merhaba Merve, iyi dileklerin için teşekkür ederim.

Biliyorsun bir kardeşe sahip olmak harika bir şeydir. Tabii ki zaman zaman 
garip şeyler yapabilirler, onların bu hakkı vardır. Aslında biraz düşünürsen 
hepimizin garip şeyler yapmaya hakkı var, öyle değil mi ama? Başkasına zarar 
vermediği, sinirlendirmediği sürece olur böyle şeyler.

Bak, kardeşin sana dil çıkarıyorsa bu ilginç bir şey, demek ki bir dili var. 
Belki sana bunu anlatmak istiyor. Yalnız yemek yerken dilini çıkarması bana 
biraz tuhaf geldi. Mesela zeytinyağlı sarma yiyorsunuz ve o sırada kardeşin 
dilini çıkarıyor, öyle mi? Veya salçalı tavuk yiyorsunuz ve kardeşin yine dilini 
çıkarıyor? Belki sosu beğenmemiştir ve kendince protesto ediyordur. 

Kitap okurken dilini çıkarması ise, sana “Hep sen okuma, biraz da yüksek 
sesle bana oku.” mesajı olabilir. Bence görmemiş 
gibi yap, dilini uzun süre dışarıda tutması 
imkânsızdır. Çünkü bu çok yorucu bir şey, 
istersen bir dene. Ya da o dilini çıkardığında 
sen de ona çıkar bakalım ne olacak? Fakat 
baban ya da annen durumu görüp o da 
ikinize birden çıkarırsa ne olacak? 
Bir evde herkesin birbirine sürekli 
dilini çıkarıp durması iyi 
görüntü değil tabii. Şey, biber 
var mıydı evde, acı biber? 
Şaka şaka, kardeşini biraz 
zamana bırak, büyürse 
geçer. İki yıl içinde geçmezse 
yaz bana. Hoşça kal.

KARDEŞİM BANA 
DİLİNİ ÇIKARIYOR
Merhaba, derginiz hayırlı olsun. Size 
hemen yaşadığım problemi söyleyeyim, 
çözerseniz memnun olurum.
Benim bir kardeşim var, dört 
yaşında. Ben ise yedi buçuk 
yaşındayım. Kardeşim sofrada 
yemek yerken bana dil çıkarıyor. 
Ben kitap okurken yine aynı 
şeyi yapıyor. Ne yaptımsa 
vazgeçmedi. Siz bu konuda 
bana yardımcı olur musunuz, dil 
çıkarmasın bana. 
Merve Yalçınoğlu- Muğla
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Merhaba Ali;

Adana’da olduğun için ve ben de birazcık Adana’nın sıcağını bildiğim 
için seni anlıyorum. Ama tabii ki anlamakla kalmayıp hemen sana 
bazı önerilerde bulunacağım. Çözümleri birbirine karıştırmaman için 
rakamla yazacağım.

1- Başka bir şehre göç edebilirsin, mesela Erzurum ya da Alaska’da bir 
şehre.

2- Klima denen nesnelerden bir tane taktırabilir, vantilatör denen başka 
bir nesneyi de kullanmayı deneyebilirsin.

3- Ördek denen plastik torbalara su doldurup buzlukta dondurabilir, 
yatarken, yastığının üzerine koyduğun ördeğin üzerine serdiğin 
havluya başını koyup birazcık serinlemenin mümkün olduğunu 
görebilirsin.

4- Eğer bu çözümleri uygulama imkânın yoksa sıcak havayı 
görmezden gelme taktiğini uygulayabilirsin. Bu 

taktik için siyah bir gözlük kullanman sana 
avantaj sağlayacaktır.

5- Hiçbir sonuç alamaman hâlinde 
soğuk espri yapan bir arkadaşını 
odaya çağırıp ondan bir kaç espri 
yapmasını rica edebilirsin. Odan 
yine soğumazsa yeniden yaz bana.

AŞIRI SICAKLARDA 
UYUYAMAMAK...
Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bazı 
günler havalar çok sıcak oldu.
Ben özellikle gece sıcaktan 
uyuyamadım, yastığımın terden 
ıslandığını gördüm. Sıcak havalarda 
rahat uyuyabilmem için bana ne 
önerebilirsiniz? 
Ali Dokuzlu- Adana
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Merhaba Selin;

Bahsettiğin şeyi ben de sık sık görüyorum. Bazen bir kafede aynı 
masada oturan dört arkadaşın elinde birer cep telefonu, öylece oynayıp 
birbiriyle hiç ilgilenmeden saatler geçirdiklerini biliyorum.

Yapacak fazla bir şey yok, insan ne yapmak isterse onu yapıyor 
sonuçta. Ama o zaman, “Böyle bir şey yapmak için neden bir araya 
geliyorsunuz?” diye sorabiliriz.

Bilemiyorum, buluşmaya giderken telefonları evde bırakmak bir çözüm 
olabilir mi? Ama kimsenin buna yanaşmayacağından eminim. Çünkü 
birçok insan cep telefonunu evde bırakınca kendini evde bırakmış 
gibi bir telaşa kapılıp o telefon için bazan kilometrelerce yoldan geri 
dönebiliyor.

Belki bir araya gelindiğinde cep telefonlarını kapatmak denenebilir. 
Fakat dediğim gibi kimse şimdilik bu yollara başvurmuyor ve senin de 
şikayet ettiğin bu durum ortaya çıkıyor. Dünyanın birçok yerinde durum 
böyle. Akıllı telefonlar, aynı masadaki insanların kendi fikirlerini, 
birikimlerini, akıllarını birbirine aktarmalarına engel oluyor gibi bir 
durum var. Biraz bekleyelim, belki de bundan bıkılacak ve insanlar 
yeniden yanındaki arkadaşıyla konuşmaya başlayacaktır.

CEP TELEFONLARI VE 
ARKADAŞLAR
Selamlar;
Öncelikle beni dinleme zahmetiniz için 
teşekkür ederim. Umarım derdime 
bir çare bulursunuz. 
Ben ne zaman arkadaşlarımla 
bir araya gelsem birbirimizle 
konuşmak ya da oynamak 
yerine cep telefonlarımızı 
çıkarıp karıştırmaya 
başladığımızı görüyorum. 
Yarım saat, bir saat geçiyor 
ve bazan birbirimizle hiçbir şey 
konuşmadan ayrılıyoruz. Neden 
böyle oluyor, telefonlar bizim 
iletişimimizi yok mu ediyor? Ne 
yapmalıyız? 
Selin Aydınlı- Bursa
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Arkadaşlar, aşağıda gördüğünüz üç 
fotoğraftan birini seçin. Seçtiğiniz 
fotoğrafa baktığınızda size ne anlatıyorsa, 
bize bunun hikayesini yazın ve yollayın. 
Hikayeler içinde en çok beğenilen ilk 
üçü jüri üyelerimiz tarafından seçilecek 
ve ödüllendirilecektir. Daha detaylı 
bilgi almak için www.sevgibirkus.com 
adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Eğer bize 
posta ya da e-posta aracılığıyla ulaşmak 
isterseniz, hikayenizi Sevgi Bir Kuş Dergisi, 
T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 
Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sokak 
No:10/A ÇANKAYA/ ANKARA veya 
sevgibirkus@aile.gov.tr adresine 
gönderebilirsiniz. Sizi büyük sürprizler 
bekliyor...

Haydi, bir hikaye yaz!

Duyduk Duymadık Demeyin

1
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Fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Nasıl Yapılır?

çizgi filmçizgi film
NASIL YAPILIR? 

Tahmin ediyorum ki hemen hepiniz çizgi film izlemeyi seviyorsunuzdur. Renkler, 
müzikler, karakterler öyle eğlenceli ki insan merak ediyor, bu çizgi filmler, 
animasyonlar nasıl yapılıyor? Ekrana gelmeden önce hangi aşamalardan geçiyor? 
Acar muhabirlerimiz bu soruların peşine düştü ve bir çizgi film hazırlama stüdyosunu 
ziyaret etti. Sordu ve her aşamasıyla “Çizgi film nasıl yapılır?” sizler için öğrendi.

SENARYO
Haydi, bir çizgi film yapalım. 
Peki, nereden başlayalım? Bir 
çizgi film için gerekli olan ilk 
şey çizgi filmin “senaryosunu” 
yazmaktır. Senaryo yazmaya 

da önce “sinopsis” hazırlanarak başlanır. Sinopsis, senaryonun ön çalışmasıdır. Giriş, 
gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur, tıpkı bir kompozisyon gibi. Hikâyenin iç mekânda 
mı yoksa dış mekânda mı geçeceğini; zamanın gece mi yoksa gündüz mü olacağını 
belirtir. Sonrasında “senaryo” yazılır. Senaryo ne mi? Onu da hemen anlatayım. Bir konu 
olaylarla, duygularla, düşüncelerle beslenir ve yazıya dökülür. Yani çizgi filmimizin bize 
anlattığı her şey önce yazılı olarak tasarlanır. İşte senaryo buna denir.

A. İKBAL TÜLÜN, NİL ÇELİK 
HASAN SÖZEN, EREN ÇELİK
AYŞEGÜL CERİTRÖPORTAJ

SEVDA UNUK
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KARE KARE ÇİZGİ 
FİLM: STORYBOARD 
Senaryomuz hazırlandı, şimdi 
senaryoyu çizgi haline getirelim. 
Tüm senaryo, kareler halinde tek 
tek çizilerek anlatılır. Ayrıntılı bir 
çizim değildir bu, biraz kabataslak 
olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu 
bir taslak çalışması... Her karede, o 
sahne ve planlarda neler yapılacağı 
yazılı olarak da anlatılır. Her sayfada 
2 veya 8 kare bulunur. Çizimlerin 
yanında kısa notlara da yer verilir.

HAYALİMDEKİ KARAKTER
Çizgi filmde yer alacak karakterler pek çok teknik kullanılarak tasarlanır. 
Tekniklerden birinde karakterler bilgisayar ortamında tek tek, kişilik 
özelliklerine göre hayal edilerek çizilir. “Gözleri iri, yanakları pembe, 
saçları uzun, neşeli bir karakter olsun.” gibi her yönüyle düşünülür. Eğer 
çizgi filmimiz 3D olarak hazırlanıyorsa, karakterlerimiz 3 boyutlu yani 
derinliği, genişliği ve yüksekliği olacak şekilde çizilir. 2D olarak çizildiyse 
sadece yandan veya karşıdan görülüyormuş gibi çizilir.  Başka bir teknik 
de “Cut Out” tekniğidir. Bu teknikte kartonlar, kuklalar, objeler önce çizilip 
sonra kesilerek bir zemin üzerinde hareket ettirilir. Bu hareketler tek tek 
fotoğraflanır sonra da birleştirilir. 
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HAREKET ZAMANI
Bir saniyelik, kısacık bir çizgi film 
sahnesinde kaç kare fotoğraf vardır 
dersiniz? Tahmin edin. Eskiden çizgi 
film hazırlamak için karakterlerin 1 
saniye içindeki hareketi tam 25 çizimle 
anlatılıyordu. Şaşırdınız değil mi? 
Yani çizgi filmin sadece 1 dakikası için 
1500 tane çizim yapılıyordu. İşte bir 
zamanlar karakterler, ışıklı masaların 
üzerinde kâğıtlara tek tek çiziliyorken, 
şimdi bilgisayar programları var da çizgi 
film yapan ağabey ve ablalarımızın işleri 
kolaylaşıyor. Karakterler artık bilgisayar 
programlarıyla hareket ettiriliyor. 

HAYDİ  
SESLEN BANA!
Sıra gelir seslendirme işine… 
Hazırlanan çizgi filmimizdeki 
karakterler senaryoya 
uygun olarak seslendirilir.  
Seslendirme işi sadece 
bununla da kalmaz tabii. 
Çizgi film izlerken dikkat 
ederseniz pek çok yerde müzik 
kullanıldığını fark edeceksiniz. 
İşte kullanılan müzikler de 
bu aşamada yapılır. Ellerine 
senaryoyu alan ses sanatçıları, 
senaryo yazarlarının, “gülerek 
konuşuyor”, “nefes nefese 
kalmış” gibi notlarına göre 
cümleleri okur. Sonra, müzikle 
birlikte karakterin görüntüsü 
birleştirilir.

kısaca... 1 2 3
Çizgi film 

hikayemizin 
senaryosu yazılır.

İşte çizgi filmin      
tüm aşamaları.

Senaryomuzdaki 
karakterler 

çizilir.

Storyboard, çekim 
planı hazırlanır.
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4 5 6 7
Karakterlere uygun 
seslendirme yapılır.

Karakterler 
bilgisayar ortamında 

hareketlendirilir

Tamamlanan tüm 
parçalar birleştirilip 

kurgulanır.

İşte beklediğimiz an! 
Artık izleyebiliriz.

ŞİMDİ TOPLAYALIM: KURGU 

Elimizde senaryo, karakterler, taslak, seslendirmeler ve müzikler var. Tüm bunların 
tek parça haline getirilmesi olayına “kurgu” deniyor. Artık hepsi bir arada… 2D 
ve 3D çizim tekniklerini yukarıda anlatmıştık. 2D tekniğinde hazırlanan filmlerde 
karakterler ve mekânlar birlikte çizilirken, 3D tekniğindeki filmlerde ayrı ayrı 
çizilir. Kurgu aşamasına geldiğimizde, 3D olarak hazırlanan karakterler, mekânlara 
tek tek yerleştirilir. Bu çalışmaya “kompozit” denir. Ayrı ayrı hazırlanmış tüm 
parçalar bu aşamada bir araya getirilir. Ses, karakterimizin ağız hareketlerine 
göre üzerine kopyalanır; en heyecanlı yerde bir müzik başlar… Bir çarpma anında, 
darbe alan yerden sıçrayan parçalar, hızla uçan bir uçağın arkasından çıkan 
dumanlar,  kuvvetli bir “Gümm!” sesiyle birlikte etrafa dağılan sis gibi görüntüler 
işte bu aşamada yapılır.

İşte beklenen an! Tüm bu hazırlıkların çizgi 
film olma vakti geldi. Kurgu aşamasında zaten 
pek çok hazırlık bir arada toplanmıştı. Şimdi 
hareketler, efektler de eklenince ortaya harika 
bir çizgi film çıkacak. Tabii çizgi filmin küçük bir 
tanıtımı olan jenerik, giriş ve bitiş müzikleri de 
var. Hepsi birleştirildiyse artık tamam... Çizgi 
filmimiz hazır. Keyifle izleyebilirsiniz! 

HAYDİ İZLEYELİM 
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Hayvanlar Alemi 3D

Merhaba, daha önce 

ayakları mavi renk olan 

bir arkadaşınız olmuş 

muydu? Artık var! İsmim 

MAVİ AYAKLI SÜMSÜK 

KUŞU, tanıştığımıza çok 

memnun oldum.

FATMA HAZAN TÜRKKOL
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VÜCUDUMLA TANIŞIN

80 cm. boyunda, yaklaşık iki kilo, 
kanatlarının uçları siyah, vücudu 

ve başı bembeyaz bir kuşum. Söylemesi 
ayıp, çok da şirin bulur beni herkes… Ben 
hem denizlerde yüzebilirim, hem de havada 
uçabilirim. Uçmaya başlayınca, kanatlarımı iki 
metre açabiliyorum. Ve tahmin ettiğiniz gibi 
çok uzak mesafeleri çabucak geçebiliyorum.

AYAKLARIMIN 
BÜYÜK SIRRI

Ayaklarımızın rengi, bizim en büyük 
özelliğimiz… Ve tabii boncuk gibi simsiyah 

gözlerimizin güzelliğini de söylemeden 
geçemeyeceğim. Yumurtadan ilk çıktığımızda 
ayaklarımız koyu mavi olur. Büyüdükçe mavi 
renk de açılmaya başlar. Böylece ailede kim 
daha büyük, kim daha küçük anlayabiliriz. 
Aramızda kalsın, mesela benim ayaklarım 
büyük babamın ayaklarının mavisinden daha 
koyu bir mavi, yani lacivert gibi…

44 GÜNÜN ARDINDAN 
MUTLU SON

Su kenarında yaşamayı seviyoruz. Serin sularda 
kanatlarımı yıkayıp berrak suyun içinde 

masmavi ayaklarımı görünce, dünyanın en keyifli 
kuşu ben oluyorum. Tropikal denizler bizim 
yaşamamız için oldukça uygun. Su kenarlarında 
kurduğumuz yuvalarda her dişi mavi ayaklı 
sümsük kuşu iki yumurta yapar. 44 gün sonra da 
yavru mavi ayaklı sümsük kuşları yumurtadan 
çıkarlar. Anne kuşlar 2 ay boyunca yavruları 
besler. Sonra yiyecek bulma sırası yavrulara gelir. 
Böylece yavrular da kendi kendilerine gezmeye 
başlamış olur. İşte ben o yavrulardan biriyim. 
Annem daha yeni izin verdi yalnız başıma yiyecek 
toplayıp arkadaşlarımla suda çeşit çeşit oyunlar 
oynamama.

YEMEK YEMEK GEREK

Kaç kişiyiz? Benim ailem azıcık kalabalık. Peki, 
tamam, kabul ediyorum! Çok kalabalık. Biz 

büyük aileler olarak yaşarız. Her ailede yaklaşık 
200 bin mavi ayaklı sümsük kuşu vardır. Dişi 
ve erkek kuşlar eşlerini seslerinden tanır. Her 
sabah güneş doğarken uyanırız. Denizin üzerinde 
30 metre yükseğe çıkıp, hızla kendimizi aşağıya 
bırakırız. Suya yaklaşırız, yaklaşırız, yaklaşırız… 
Tam o anda kanatlarımızı iyice kapatıp dik bir 
şekilde suya dalarız. Bu teknikle balıklar yakalar, 
yosunlar toplarız, onları da afiyetle bir güzel yeriz.

BİRİ “SÜMSÜK” MÜ 
DEDİ?

Aranızda yavaş hareket eden uyuşuk 
arkadaşlarınıza “sümsük” dediğinizi 

duydum. Artık beni tanıdığınıza göre, 
hiç de öyle bir kuş olmadığımı 
anlamışsınızdır! Her zaman 
canlı, fişek gibi hızlı, oyun 
oynamaktan ve uçmaktan 
zevk alan bir kuş nasıl uyuşuk 
olabilir ki? Haksız mıyım?

Shutterstock
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Âdem 12 yaşında kıpır kıpır, küçük bir 
delikanlı. Annesi, babası ve ağabeyleri ile 
birlikte Ege’de, Midos Koyu’na yakın bir 
köyde yaşamakta.

Âdem yaz aylarında, tarihi ve doğal 
güzellikleri görmek için gelen yabancı 
turistlere kulaktan dolma öğrendiği 
yabancı dillerle rehberlik etmekte, diğer 
zamanlarda da çobanlık yapmaktadır. 
Çünkü Âdem’in okul hayatına devam 
edebilmesi için çalışması şarttır.  
Kahramanımızı yaşıtlarından ayıran 
yalnızca bu girişimci ruhu değildir. Âdem 
aynı zamanda, eski çağlarda hüküm 
sürmüş bir krallık olan Midos’un mezar 
tünellerini bulma arzusundadır. Bir gün 
dik bir yamaca tırmanırken bir mağara 
girişi bulur. Fakat bu mağaraya girmek 
çok zordur. Bu ürpertici yeri bulmasıyla 
birlikte, onun tünelleri keşfetme arzusu 
adeta bir tutkuya dönüşür. Öte yandan bu 
krallığın kadim izlerinin peşinde olan, ne 

yazık ki yalnızca kendisi gibi iyi niyetli 
tarih meraklıları değildir…

Dünya çapında meşhur olan ve tarihi 
eser kaçakçılığı yapan bir örgütün 
peşinde olduğu Âdem, ailesinden 
ayrılmak, doğduğu topraklardan 
uzaklaşmak zorunda kalır. Kaçarken 
sığındığı Yunanistan’da, bir yetimhanede 
tanıştığı Al’la beraber, tam yedi denizi 
aşarak, çeşit çeşit maceraya atılır. 
Kimi zaman eğlenceli, kimi zaman 
zorlayıcı geçen bu serüvenlerin ortak 
noktası, Âdem’i esas amacına, Midos 
Krallığı’nın izlerini ortaya çıkartmaya 
yaklaştırmasıdır. Yıllarını alan bu 
mücadelesinde acaba Âdem, amacını 
gerçekleştirebilecek mi?

Gülten Dayıoğlu’nun, 2008 yılında 
yayımladığı “Midos Kartalı’nın Gözleri” 
isimli romanı, o günden bu güne macera 
seven okuyucuları kendine çekmeye 
devam ediyor.

“Urganların birini çam ağacına, birini de 
sivri kayaya bağladı. Öteki uçlarını beline 
doladı. Kaya oyuklarına basa basa aşağı 
doğru inişe geçti. Korkular, kuşkular 
silinip gitmişti içinden. Şimdi, beynini 
saran tek düşünce yaşamaktı.” (s. 26)

MİDOS KARTALI’NIN 
GÖLGESİNDE BİR MACERA

Kitap Kurdu
CUDİ CEBECİ
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Sizce balonlar canlı mıdır? Yani duyguları var mıdır? 
Peki, kırmızı bir balondan arkadaş olur mu? “Olur mu hiç 
öyle şey” demeden önce bir kez daha düşünün ve Albert 
Lamorisse’in Fransız yapımı 1956 yılında çekilmiş “Kırmızı 
Balon” adlı kısa filmini izleyin. 

Filmde küçük bir çocuk olan kahramanımız Pascal, okula 
giderken karşılaştığı kırmızı bir balonla arkadaş olur. Çok 
kısa zamanda çok iyi anlaşırlar fakat bu arkadaşlık etraftaki 
herkesin ilgisini çekmeye başlar. Artık arkadaşlıklarını 
sürdürebilmek ve birbirlerini kaybetmemek için mücadele 
etmek zorundadırlar. 

Sevgiyle bağlandığınız her ne ise, bu bir kırmızı balon 
da olsa, sizin gösterdiğiniz sevgiden beslenir. Size karşı 
duyarsız kalmasına imkân yoktur. Çünkü sevginin dili 

güçlüdür ve sevdiğiniz her ne ise siz onu sevdikçe 
kendinize doğru çekersiniz. 

Sizi çok keyifli bir yarım saat bekliyor. 
Şimdiden iyi seyirler…

kırmızı balon

ÇİĞDEM ORUÇ
DENİZ TALİPOĞLU Seyir Vakti
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Kalabalıktan bir kesitin, belki izleyicilerin eğlenen, mutlu hali yansıyor. Her yaş grubundan 
insan tüm farklılıklarıyla çok güzel çizilmiş. Ortak bir duyguyu yaşadıkları belli... İnsan 
gülümsemeden bakamıyor bu resme. Teknik olarak da öndekiler arkadakiler vurgusu 
başarılı bir şekilde uygulanmış. / Serap Deliorman (İllüstratör)

Dilan KARAHAN
Huzurkent Atatürk 
Ortaokulu-Mersin
Sınıfı: 4-E

Sizden Gelenler

Sevgili arkadaşlar, sizlerin de çizdiğiniz güzel resimler, yazdığınız şiir, hikaye ve denemeler varsa 
bizlerle paylaşır mısınız? Eminiz dergimiz sizin paylaşımlarınızla daha bir güzelleşecek. Ayrıca 
yazar ve çizerlerimizin yorumlarıyla birlikte paylaşımlarınızı değerlendirmek sizler için de güzel bir 
tecrübe olabilir. Eserlerinizi www.sevgibirkus.com adresine bekliyoruz.

Emine ÖZTÜRK
Huzurkent Atatürk 
Ortaokulu - Mersin
Sınıfı: 8-E

Güzel bir günden kalan anının resmedilmesi sanki… Hayvanlar heyecan içinde ve mutlu 
görünüyorlar. Pastel boya tekniği tüm renkleriyle çok güzel uygulanmış. İnsanlar, hayvanlar 
ve bina arasındaki orantı çok başarılı görünüyor. / Serap Deliorman (İllüstratör)
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Dağların arkasında;
Adını bilmediğim kardeşim.
Kim olduğun önemli değil...

Mutluluk hepimizin.

Güneş sana da doğar,
Bahar sana da gelir.

Rengin ya da dilin mutluluğa engel değil...
Mutluluk hepimizin.

Çocukları güldürmek kolay aslında.
Palyaço, oyuncak, uçurtma.

Dünyanın neresine gidersek gidelim...
Mutluluk hepimizin.

Her çocuk birbirinden farklı;
Ama gülüşleri aynı.

Bu dünyanın çocuklarıyız biz.
Mutluluk hepimizin.

Mutluluk Hepimizin

İrem AYTULUN
Nazilli Sosyal 
Bilimler Lisesi 
Nazilli/Aydın

9. Sınıf

Dünya çocuklarının farklı coğrafyalarda yaşasalar da tek yürek olduğunu içten bir dille 
anlatmışsınız. Şiirinizin anlatım gücü de samimi duygularınızdan geliyor. İnsanlar 
arasındaki farklılıkları değil, ortak sevinçleri öne çıkaran bu şiir, daha güzel dizelerin de 
yazılabileceğini haber veriyor bize. Şiirde ısrar etmeniz dileğiyle…

Mustafa Kurt 
(Şair)
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Çölde susuz kalmış bedevinin imdadına yetişen çöl sakininin verdiği bir 
testi suydu belkide arkadaşlık. İnsanın ruhu da açtı, susuzdu. Sevilmeye ve 
bir o kadar da sevdirmeye muhtaçtı. Okul açılıyordu artık. Yeni okulumdu 
bu. Taşındığımız mahalleye uzak kalıyormuş eski okulum ve bu yüzden 
değiştirmek zorunda kalmışlar, öyle diyordu halam. 2. sınıfa başlayacaktım. 
Halam ve babaannem elimi tutmuş, okula doğru giderken “Anneciğim 
seni çok seviyorum, çıkışta beni erken al olur mu?” diyen sesle irkildim ve 
arkamı döndüm. Benimle yaşıt olması gerekiyordu. Babasının da yanağına 
öpücük kondurduktan sonra bahçeye doğru ilerlediler. Gözümden akan yaşı 
babaannem fark etmiş olacak ki aniden bana sarıldı. Annemin ve babamın 
özlemini gidermese de güven veriyordu bu sarılış bana. Her günüm böyle 
buruk geçse de anne ve babamı trafik kazasında kaybettiğimi kabullenmem 
gerekiyordu artık. İki yıl olmuştu onlardan ayrılalı. Sınıfıma girdiğimde bahçede 
gördüğüm kızla aynı sınıfta olduğumu fark ettim. Hem de sıra arkadaşıydık. 
Ağladığımı fark ettirmeden halamı ve babaannemi öptükten sonra sırama 
oturdum. Adımı sorduğunda “Nazlı” dedim sıra arkadaşıma. Sessizliği bozarak 
“Ben de Zeynep” dedi. İlk günüm böyle sırada oturarak sessiz geçmişti. Zeynep 
çıkış zili çaldığında annesine kocaman sarıldı. Bugünün nasıl geçtiğini annesine 
heyecanlı bir şekilde anlatırken yürümeye devam ettiler. Halam sessizliğimi 
anlamış olacak ki “Eee Nazlı Hanım ne yaptık bugün bakalım?” demesiyle 
aniden irkildim. Ona sadece “Annem ve babam beni hiç okula getirmedi 
hala.” diyerek ağlamaya başladım. Halam da ağlıyordu belli etmeyerek. 
Günler, haftalar su gibi akıp geçiyordu. Son dersti. Öğretmen ailemizi çizip 
renklendirmemizi istemişti resim defterlerimize. Hayal meyal hatırlamaya, 
kafamı kurcalamaya devam ediyordum fakat elim kaleme gitmiyordu bir türlü. 
Zeynep çok mutlu görünüyordu yaptığı 3 kişilik resmi boyayarak. Öğretmenim 
yanımıza gelerek “Nazlı resmini hala tamamlamamışsın.” dedi. Zeynep araya 
girmiş olacak ki “Onun anne babası yok ki!” dedi bağırarak. Ağlayarak 
sınıftan çıkarmıştı öğretmenim. Beni teselli etmeye çalışırken çalan telefonla 
öğretmenim yanımdan ayrılmıştı. Zeynep’in anne babası trafik kazası geçirmişti 
ve ölmüşlerdi. Çok şaşırmıştım, ağlayarak Zeynep’in yanına gittim. Ne 
yapacağımı bilmiyordum. Ona sadece bakıyordum. Yaşadıklarıma inanasım 
gelmiyordu bir türlü. Aylar geçmişti. 3’e başlamıştık. Zeynep’le herkesten, her 
şeyden farklıydık. İkimizde çölde susuz kalan bedeviydik belkide bu hayatta. 
Birbirimizin suyundan içmiştik ama hiçbir çöl sakini bize su getirmemişti.

Elanur kardeşim, anne babasız yetişen çocuklardaki eksiklik duygusundan bahsediyor. 
Ama bununla yetinmeyerek aynı acı olayın birleştirdiği arkadaşlığa da değiniyor. Böylece 
okuyucuyu salt bir acıma hissiyle baş başa bırakmak yerine mazlumların hayata tutunma 
şevkini hatırlatıyor. De ve da’ları doğru kullanmayı da öğrenirse... Sonraki öyküsünde bu 
kız çocuklarının büyüme serüvenini anlatmaya devam etsin, merakla bekleyeceğim.

İki Arkadaş

Elanur Akbulut / Elazığ Çubukbey Anadolu Lisesi / 10.sınıf öğrencisi

Leyla İpekçi (Yazar)
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Çocuk Yayın Kurulu Toplandı

Çocuk Yüzlü Haberler

M. Kutay: “Dergide çocuk hakları da yer 
almalı.”
Furkan: “Ödüllü yarışmalar yapılmalı.”
Murat: “Tarihi olaylar ve karakterlerin 
anlatıldığı bir bölüm olmalı.”
Zeycan: “Bilmece-Bulmaca Köşesi olmalı.”
M. Emre: “Seyahat Notlarım” başlığı altında 
çocukların gezi anılarını paylaştığı bir bölüm 
yer almalı.”
Y. Berk: “Farklı şekil ve yaşayış biçimleri 
olan hayvanlara da yer verilmeli.”

Zeliha, İclal, Kutay, Furkan, Murat, Zeycan, 
Mustafa Emre, Yavuz Berk… Hepsi sizin 
adınıza konuştu, anlattı, biz de not aldık. 
Söyledikleri tüm bölümleri, tam da istediğiniz 
gibi hazırlamak için çok çalıştık. Umarız 
beğeneceğiniz bir sayı olmuştur.

Bundan sonraki tüm sayıları sizin 
görüşlerinizi alarak hazırlamaya, böylece 
Çocuk Yayın Kurulu’nu her sayı için farklı 
arkadaşlarınızla toplamaya devam edeceğiz. 
Kim bilir belki bir sonraki sayının Çocuk Yayın 
Kurulu’nda sen de olursun, neden olmasın?

Önce fotoğraflara baktınız, biliyorum. 
Baktınız ve dediniz ki “Burada neden 
toplanmışlar? Çocuk Yayın Kurulu ne demek, 
ne yapar?” O zaman önce size kısa bir 
açıklama yapalım.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çok 
eğleneceğiniz, severek okuyabileceğiniz, aynı 
zamanda yarışmalara katılıp paylaşımlarda 
bulunabileceğiniz kısaca her şeyi ile sizler 
için hazırlanan bir dergi çıkartmaya karar 
verdi. Bu sizin derginiz olacak, o zaman 
asıl olan sizlerin ne istediği, bir dergiden 
ne beklediği idi. Tabii bunu öğrenmenin en 
iyi yolu sizlere sormaktı. Bu yüzden sizleri 
buraya davet ettik. Hepinizi temsilen 
8 arkadaşınız bir çocuk dergisinden 
ne beklediklerini, içinde neler olmasını 
istediklerini bize tek tek anlattılar, sunumlar 
yapıp örnekler vererek bizimle fikirlerini 
paylaştılar.

Paylaşımlardan Örnekler:
Zeliha: “Derginin dili akıcı, yalın ve 
sürükleyici olmalı.”
İclal: “Kültürümüze, gelenek ve 
göreneklerimize de yer verilmeli.”
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İşte size ipucu, 6 adım sağa gidin, 2 adım aşağı inip 3 adım sağa gidin. 4 adım aşağı inin ve 2 adım 
sağa doğru ilerleyin. 3 adım yukarı çıkıp sola doğru 1 adım atın. 3 adım yukarı çıkın, 3 adım sağa 
doğru ilerleyin ve 1 adım aşağıya doğru inin. 2 adım sağ, 2 adım da aşağıya doğru atın. Sağa doğru 
3 adım atıp 2 adım aşağıya doğru ilerleyin. 2 adım sola dönüp 2 adım aşağıya doğru, 2 adım da sola 
doğru yürüyün. 3 adım aşağı, 2 adım sağ, 2 adım aşağı, 2 adım sağa doğru ilerlemeye devam edin. 
Çok değil sadece 1 adım aşağıya doğru atarak 2 adım sağa, 2 adım yukarıya ve 2 adım yeniden sağa 
doğru gidin. Şimdi 4 adım yukarı doğru çıkın. 3 adım sağa, 2 adım aşağıya, 2 adım sağa ve 5 adım 
aşağı doğru ilerleyin. Sakın pes etmeyin! Yolun sonuna çok yaklaştık. 2 adım sola giderek yolunuza 
devam edin. 2 adım yukarı, 1 adım sola, 2 adım aşağıya, yine 1 adım sola ve 1 adım da aşağıya 
doğru atın. 8 adım sola doğru ilerleyip 2 adım yukarı çıkın. 3 adım sola, 1 adım yukarıya, 4 adım 
sola ve 3 adım aşağıya doğru atarak şiirin ilk kıtasını ortaya çıkartmış oldunuz. Tebrikler… 

B İ R V A R W E R T Ş L A R Y U I O O P Ğ Ü İ Ş L K J H

H G F D S M A Z X C A V B M A S N M Ö Ç Q W E R T Y U I

P Ğ Ü A S I Ş B İ D B F G H J A K L Ş İ Z X C V B N M O

L W E R T E W S R C E Y V B N L L A R W E R T F G H J M

F G H J F G H J Y K J İ P Ğ Ü A S H U G F P Ğ Ü A S D S

H J P Ğ Ü A S W O E R D W E R T U K Y T Y U I O W E R T

G G H J Z X C V K M U Ş B N M Ö M İ Ş L K J H G F D S A

G F P Ğ Ü A W E G F P Ğ Ü A A Z U F G H J T R A M A V D

S P Ğ Ü A S L K F G H J Ş T G O P Ğ Ü A S D H V S N G H

X Ş L K J H G F P Ğ Ü A S F E W E R T D S A A Z X L A R

D F G E Ü Ğ P O I F G H J U L İ R W E R T Y K T R E W İ

F G H J F G H J P Ğ Ü A S Ç Ö M M N B V D A N W E R T S

W E R T C X Z N E S A S W E R T A S A D R D R E T S Ç T

Z X C V B N M S Ö Ç Ş N A M A I U Y L L A T R E E İ W E

A S D F G H J E F G H J K L R Y P Ğ Ü A S T D G R Ç U R

W D R T V G B Ç P Ğ Ü A S E H A K İ G N A H Z E W E R T

Adım Attım
Şiir Oldu

Arkadaşlar, şiirin ilk kısmı karışık 
harflerin arasında kaybolmuş. 42 
adımda kelimeleri bulup aşağıdaki 
kutulara yazarak şiiri istediğiniz gibi 
tamamlayabilirsiniz. 

Bilmece / Bulmaca

FATMA HAZAN TÜRKKOL / ALİ SACİHAN

60



Sözcük  Avla

Hangi Parça Nerede?

Yatay, dikey, düz… Harfler karışmış, 
sözcükler kaybolmuş. Biraz dikkatli 
bakarsan hepsini görebilirsin.  

Sonbahar geldi, hoş 
geldi. İşte en güzel 
sonbahar resimlerinden 
biri... Bazı parçaları 
eksik kalmış, biraz 
dikkatle bakınca hemen 
tamamlayacağından 
eminiz.
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Ahmet aldığı elmalardan 
bir elmanın 9/10’unu 
yediğinde elindeki elmaların 
9/10’u kalıyor. Başlangıçta 
Ahmet’in elinde kaç elma 
vardır?

Yukarıdaki toplama işleminde 
her harf bir rakamı temsil 
ediyor. Sence hangi rakam 
kullanılmamıştır?

Ali ömrünün yedide birini 
çocuk, altıda birini delikanlı, 
üçte birini yaşlı ve 30 yılını da 
orta yaşlı olarak geçirdi.
Ali kaç yıl yaşamıştır?

A musluğu havuza dakikada 15 
elma, B musluğu dakikada 28 çilek 
boşaltıyor. A musluğu havuzu 12, 
B musluğu 9 dakikada dolduruyor. 
A ve B muslukları beraber açılıp 
havuzu doldurduğunda havuzda 
kaç çilek olur?

Biraz  da  Matematiğin  
Sırlarını   Çözelim
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Dört Tekerlekli bir yarış arabası 
112 km’lik bir pistte, toplam 
7 tekerlek kullanıyor ve her 
tekerlek eşit mesaafe yol alıyor.  
Buna göre bir tekerleğin aldığı 
yol kaç km’dir? (İstenildiği 
zaman tekerler değiştirilebiliyor.) 

Sayıları kutucuklara 
yerleştirip eşitsizlikleri 
sağlayabilir misin?

Sayıları boş karelere yerleştirelim 
KURAL: Ardışık sayılar çapraz dahil 
birbirine komşu olmamalı.

Yukarıdaki sayıları kutucuklara 
öyle bir yerleştirelim ki her 
dairenin üstündeki kutucuklardaki 
sayıların toplamı aynı olsun. 
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Sayıları birer kere kullanarak 
toplama işlemi ile 100 elde 
edebilir misiniz?

Yukarıdaki resimde en sevdikleri 
tatlıları konuşan bir arkadaş 
grubunu göröyürsunuz. Kimin kim 
olduğunu ve kimin hangi tatlıdan 
hoşlandığını tahmin edebilir 
misiniz?

Yukarıdaki sayıların yatay, dikey 
ve çapraz dörtlülerin toplamı aynı 
olacak şekilde yerleştirebilir misiniz?

Hilali üstteki iki doğru 
parçasını kullanarak 6 parçaya 
ayırabilir misin?

Pasta
Kek
Tulumba
Baklava

Hatice 
Veli
Fatma
Çağlar

Fatma 
baklava 
sever

Erkeklerden 
biri kek 
sever

Ben pasta 
severim ama 
adım Veli 

değil

Hatice 
tulumba 

sever ama 
ben sevmem

Cevaplar bir sonraki sayımızda ve web sitemizde!
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