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Önsöz

Her çocuk, dünyaya açılan bir penceredir. Aynı göğün
altında sevgiyi paylaşarak, çoğaltarak buluşuruz bir kuşun
kanatlarında.Sevgi bir kuştur hayretiyle, merakıyla bizi saran
çocuklarımız da sevgiyi en çok hak edenlerdir.
Dergiler de kuşlar gibi bizleri birbirinden güzel coğrafyalarda
gezdirir. Kimi zaman seyyah olur Midyat’tan bir “Merhaba!”
getirir. Kimi zaman gönlümüze dokunan şiirler gibi gümüşün
nakşı telkâri olarak çıkar karşımıza.Çocuk dergileri, her
sayfasına kültür nakşedilmiş, okumanın, öğrenmenin hazzına
erişmiş bir nesil yetiştiren en güzel çalışmalardır.
Bu sayede yeni dünyaların, yeni keşiflerin kapılarını aralarız.
Gün gelir bir şiir, bir hikâye, bir masal ya da bir gezi yazısı,
zamanı ve mekânı aşarakedebiyatın zarif dünyasına alır
götürür bizi.Çocukların akla hayale sığmayankavrama
becerileri, bizleri çocuk edebiyatınınbüyülü iklimlerine çeker.
Bu işi yaparkende edebiyatın ruh ve düşünce dünyamızdaki
etkilerini göz önünde tutarak, çocuk edebiyatı üzerinde daha bir
hassasiyetle çalışmalar ortaya koyarız.
İstedik ki dergimiz çocukların ruhuyla, gözüyle ve hayal gücüyle
şekillensin. Güçsüze yapılan her yardımı atalarımızdan miras
kalan “Sadaka Taşları” ile öğrenelim. Ecdadımızdan tarihi,
kültürel değerlerimizi öğrenirken “Kadim Dede” yolumuzu
aydınlatmaya devam etsin.Çocuklar, edebiyatın serüven dolu
dünyasınıdinleyerek başlarlar hayata.Sevgi bir kuş olur; Dede
Korkut’tan masallar, Uygur’dan Göç Destanları,Anadolu’dan
Balkanlar’a hasret kokan türkülerle gelir.
Bu süreç zamanla çocuğun kitaplarla buluşmasına, okuyarak
hayal dünyasını geliştirmesine sebep olur. Okuma alışkanlığını
kazandırmanın ön koşulu, çocuklarımızı doğru zamanda,
doğru kitaplarla, doğru dergilerle buluşturmaktan geçer.Çocuk
dünyasının özünde de oyunla beslenen, sevgiyle yükselen, gönlü
ve aklı terbiye eden bir eylemdir dergiler. Bu süreçte hazırlanan
“Sevgi Bir Kuş” dergimiz çocuklarımızın hayatında önemli bir
kesit olmaya devam edecektir.
“Biz, çocuğuz. Biz, geleceğiz. Yeri ve göğü saran evren,
bizim.” Mısralarıyla çocuklar, sevginin rengine boyasın âlemi.
Dünyamızı, tarihimizi ve kendimizi okuyarak keşfedelim.
Gökkuşağının tüm renkleriyle yeni keşiflerde birlikte yürüyelim.

Dr. Sema Ramazanoğlu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Editörden

merhaba
Sevgi Bir Kuş ilk sayısıyla kanatlandı, gür bir ses, pür bir
hevesle uçmak istiyor; her seferinde her sayısında yeni
öyküler, şiirler ve resimlerle çocuk yüreklerinize tünemek,
orada yuva kurmak… Sizlerin güzel dilekleri ve duaları
ile daha nice yolları aşıp sevgiyi bizden size, sizden tüm
dünyaya ulaştırmak…
Bu sayımızda sizlere daha çok kelimeyle sesleniyor,
kelimelerden şiir evleri, öykü köyleri, deneme bahçeleri
yapıyor, içine hayal şekerleri ve rüya kurabiyeleri
bırakmayı unutmuyoruz. Bunlar hep okumanın tadına
varmanız için… Çünkü sizi okuduğunuz her satırda
meraklandırmak, heyecanlandırmak ve sevindirmek
hoşumuza gidiyor.
Sevgi Bir Kuş üşenmedi, bu sayıda göreceğiniz her çizgiyi
önce sizlerin gözüyle inceledi, her bir rengi, deseni sizlere
verdiği ilhamdan esinlenerek beğendi, seçti. Sizlerin
huzuruna çıkarken resimler giyindi, rengârenk süslendi
püslendi, çok özendi…
Uzak diyarlara yorulmadan kanat açtı, şehirler aştı, bir çok
yeni şey öğrendi, seyahat notları biriktirdi. O diyarlarda
yaşayan arkadaşlarınızla sohbet etti, size onlardan can
haberleri getirdi. Almanyalara kadar uçtu, orada da
Anadolu’dan kanat açmış bir çok sevgi kuşu ile tanıştı,
Türkçe söyleyen, ülkesini özleyen kardeşlerinizden size
özlem dolu selamlar getirdi.
Heyecanını, azmini sizden alıyor Sevgi Bir Kuş. Sizinle
dünyanın dört bir yanına uçmak istiyor. Bir tek ricası
varmış sizden, canım çocuklar lütfen evinizin pencere
pervazlarına soğuk kış günlerinde konacak olursa
onunla göz göze gelmeyi ihmal etmeyin. O zaman hiç
üşümüyormuş, öyle söyledi…
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NEŞE İNAN GÖ K

Biz Çocuguz
Biz, çocuğuz.
Bizim dünyamız derya,
Rüyalarımız sonsuz.
Yeryüzümüz yeşil,
Masmavi gökyüzümüz,
Bulutsuz.
Biz, çocuğuz.
Bizim evlerimizin pencereleri ormana,
Kapıları okula açılır.
Biz, çocuğuz.
Biz, geleceğiz.
Yeri ve göğü saran evren, bizim.
Amcalar, teyzeler: “Ne olur dünyamızı
kirletmeyin. Geleceğimizi bize verin!”
Biz, çocuğuz.
Biz, bu tertemiz evreni ateşle, dumanla,
kanla kirletenleri sevmiyoruz.
Dünyanın bir yerlerinde, küçücük
arkadaşlarımızı kocaman silahlarla yok
eden amcalar, bizim gözyaşlarımızı
görmüyorlar!
Biz çocuklar, ağlamak değil;
gülmek istiyoruz.
Dünyayı güzel bir geleceğe
taşıyalım, diyoruz.
Hem, “Sevelim, sevilelim”
demiyor mu Yunus’umuz!
5

Seyahat Notlarım
ZÜLAL ORAL

Midyat’tan

merhaba
İsmim Zülal. 9 yaşındayım. İlkokul 3.Sınıfa
gidiyorum. Yaşadığım yer dünyanın en güzel
şehri Mardin’in en şirin ilçesi Midyat.
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Midyat;
taş evleri,
saat kulesi, telkâri
(gümüş işlemeleri) ve cevizli
üzüm sucuğu ile meşhurdur.
Midyat’ta evler eskiden genellikle
taştan yapılırmış. “Bu evler
sevginin, barışın, duyguların taşlara
işlendiği evler” derdi dedem.
Günümüzde apartmanlar, yeni
evler yapılıyor ama ben eski taş
evleri daha çok beğeniyorum. Hem
Midyat’taki taş evler yazın serin,
kışın sıcacık
oluyor.
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Midyat Ulu Camii

Midyat Gümüşçüler Çarşısı

Altın ve gümüş işleme
sanatına telkâri denir.
Midyat’ın çarşısında
telkâri takılar satan
birçok dükkân var.
Buraya gezmeye gelen
insanlar sevdiklerine
hediye olarak bu
takılardan alıyorlar.

Midyat tandır ekmeği
de çok meşhurdur.
Hem sıcacık olur, hem
de mis gibi kokar. Bir
de yoğurtla birlikte
yemesi bir harikadır.
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Benim Suriyeli
arkadaşlarım da var.
Savaştan kaçıp, evlerini
bırakıp buraya gelmişler.
Onları çok seviyorum.
Dünyada hiç savaş
olmasın istiyoruz. Onlarla
oyunlar oynuyoruz. Aynı
okula gidiyoruz. Derslerine
yardımcı oluyorum. Onlar
için çok üzülüyorum.
İnşallah savaş biter ve
ülkelerine geri dönerler.

Orada otururken geçen yıl Midyat’ın
yakınlarındaki 1600 yıllık Mor Gabriel
Manastırı’na gezmeye gittiğimiz gün
geldi aklıma. Farklı dinden insanların
bir arada yaşaması ne güzel! Burada
Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice
dilleri konuşuluyor. Sanırım çok
şanslıyım. Böylesine renkli bir şehirde
yaşamak bir ayrıcalık bence.

Yemekte babam bana Midyat’ın eskiden beri
bir kardeşlik diyarı olduğunu anlattı. Burada
Müslümanlar, Süryaniler ve Yezidiler dostça
ve birbirlerine saygı göstererek birlikte
yaşıyorlar. Aynı mahallede hem kilise hem de
camiyi bir arada görebilirsiniz.

Midyat Saat Kulesi

Mor Gabriel Manastırı

Camiden çıktıktan sonra Gelüşke Hanı’na
yemek yemeğe gittik. Gelüşke Hanı çok
eskiden yolcuların konakladığı, hayvanlarını
yemlediği bir yermiş. Bu han yakın zamanda
restore edildi. İçinde harika yemekler yapan
restoranlar da var.

Hafta sonu babamla beraber çarşıya
gezmeye çıktık. İkindi ezanı okununca
babam namaz kılmak için Cevat Paşa
Camii’ne girdi. Ben de bahçedeki
bankta babamı beklemeye başladım.
Ne güzel bir camiydi. Kapısında
1925 yılında yapıldığı yazıyordu.
Minaresindeki taş işlemeleri dikkatimi
çekti. Eski yapıların hepsi taştan ve bol
işlemeli. Şimdi yapılan apartmanlara,
evlere baktığımda bu eski evler birer
saray sanki.

Tarihi Midyat Gelüşke Hanı
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Gönül Gözü
SEVDA URFA

HAYRETTİN VURAL

Eden Bulur;

KUŞ VE YILAN
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bilinmeyenleri bilen, duyulmayandan
haberdar olan bir Bilge kişi varmış. İnsanların hallerini, hayvanların dillerini, bitkilerin
dahi rüzgârda salınmalarından ne demek istediklerini anlarmış.
Bu Bilge’nin bir de attığı her adımı, dilinden dökülen her sözcüğü takip eden ve
yanından hiç ayrılmak istemeyen öğrencileri varmış. Bu yüzden Bilge kişinin gittiği her
yere öğrencileri de gelirmiş.
Yine bir gün Bilge kişi yanında öğrencileriyle birlikte bağa giderken yol üzerinde bir
parça et görmüş. “Muhakkak bir faydası dokunur” düşüncesiyle de öğrencilerinden
birine et parçasını yanına almasını söylemiş. Ö ğrencisi de onun sözünü dinleyip et
parçasını yanına almış ve yollarına devam etmişler. Sonunda bir bağa varmışlar.
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Bir armut ağacının gölgesinde biraz dinlendikten sonra tam kalkacaklarmış ki,
minicik, ürkek bir kuş Bilge’nin dizine konuvermiş. Yavrucak öyle korkmuş, öyle
korkmuş ki, kalbi yerinden fırlayacak gibi atıyormuş. Bilge kişi durumu anlamış, kuşu
sakinleştirmek için kulağına usulca eğilmiş ve “Korkma canım benim, her şeye gücü
yeten Allah, seni de korur. Seni avlamak isteyen düşmanına yemeğini hazır edip
bizimle gönderdi, merak etme.” demiş.
Tam bu sırada minik kuşun peşine düşen bir atmaca, kahramanlarımızın dinlendiği
armut ağacının üzerine konmuş ve onlara bakmaya başlamış. Bilge kişi karnını
doyurmanın derdinde olan ve sinsice minik kuşu izleyen atmacayı işaret ederek,
öğrencisine, “Yolda bulduğumuz eti atmacaya ver de bu minik kuşun peşini bıraksın.
Anlaşılan o da karnını doyurmanın derdinde.” demiş.
Eti gören atmaca ağaçtan aşağı doğru süzülmüş, eti kaptığı gibi uzaklara kanat
çırpmış. Minik kuş da olan biteni görünce rahat bir nefes almış. Göğsündeki pırıl pırıl
renkli tüylerden beş tane kopartmış. Ardından havalanıp öyle güzel ve duygulu bir
şekilde ötmüş ki, orada bulunan herkes bu ötüşten çok etkilenmiş.
Bilge kişi durumu şöyle açıklamış: “Kuşcağız kendi dilinde bize teşekkür etti.
Göğsünden kopardığı en güzel beş tüyüyle de beş tane yavrusu olduğunu söyledi.
Belli ki onları da bizimle tanıştırmak ister.”
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Anne kuş, kısa sürede tek tek bütün yavrularını canını kurtaran bu güzel insanların
yanına taşımış. Bilge, minicik yavruları severken bir de ne görsün! Yavrulardan birinin
kanadı kırık, ayağı yaralıymış. Anne kuş yere konmuş ve karnının üzerinde sürünmeye
başlamış. Bilge, öğrencilerine: “Anne kuş bu hareketlerle ayağı olmayan ve kendilerini
tehdit eden bir hayvanı anlatmaya çalışıyor. Sanırım yuvalarının yakınında bir yılan var.
Yılanı bulup bu yavrucakları kurtaralım.” demiş.
Hep birlikte yavruları da alıp anne kuşu takip etmişler ve yuvayı bulmuşlar. Her biri
yılanı bulmak için etrafa dağılmış bakıyorlarken, birden otların arasından bir hışırtı
duyulmuş. Kahramanlar da sesi takip edip, nihayet yılanı bulmuşlar. Ö ğrencilerden
biri yılanı öldürmek için yeltenmişken Bilge kişi onu engellemiş ve demiş ki: “Sakın
öldürme! Allah doğadaki hiçbir varlığı boşuna yaratmamıştır. Her varlığın bir yaradılış
amacı vardır. Eğer gücün yetiyorsa ölüyü canlandır, yetmiyorsa hiçbir canlıyı incitme!”
Bilge kişi bu kez de yılana dönerek: “Yavrulara dokunma! Hadi bakalım sen buralarda
dolanma artık, başka bir yere git.” demiş.
Yılan, Bilge’nin bu sözünü işitir işitmez başını gövdesinin arasına saklayıp bir süre
öylece kalmış. Sonra Bilge’nin ayağına yüz sürüp karşısında durmuş. Bilge kişi yılanın
da derdini anlayıp: “Haydi yoluna git, şimdilik senin dediğin gibi olsun.” demiş.
Yılan yaptığı hareketlerle “Yavrular büyüyüp de uçana kadar ben de yuvama çekileyim.
Ne olur beni yerimden yurdumdan etmeyin!” diye izin istemiş. Bilge izin verince de
ayağına yüz sürerek teşekkür etmiş.
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Yılanla anne kuşun arasındaki meseleyi çözen Bilge ve öğrencileri dinlendikleri
bağa dönmüşler. Tam yola çıkacaklarken anne kuş yine gelmiş ve bu kez feryat
etmeye başlamış. Ö nce göğsünden bir tüy koparmış ve yutmuş, sonra yerde
sürünmüş.
Bilge kişi: “Görünen o ki yılan sözünde durmamış. Biz yanlarından ayrılır ayrılmaz
yavrulardan birini yemiş. Fakat bekleyin ve görün; Allah ona gereken cezayı verir.”
dedikten sonra anne kuşa dönmüş: ”Sen geride kalan yavrularının yanına git.
Biz yanlışı yapanı uyarırız fakat gereken cezayı verecek olan Allah’tır.”
Anne kuş üzgün ve yorgun bir şekilde yavrularının yanına dönmüş. Ama gitmesiyle
gelmesi bir olmuş. Bu defa ağzına uzunca bir dal parçası almış ve onunla yere
vurmaya başlamış. Bilge gülümsemiş ve öğrencilerine “Anne kuşun söylediğine
göre, Yüce Allah yılanı leylekle cezalandırıyormuş. Gidip bakın bakalım!” demiş.
Ö ğrenciler koşarak yuvanın olduğu yere gelmişler, bir de ne görsünler? Bilge’nin
söylediği gibi bir leylek yılanı hiç durmadan gagalıyormuş. Yılan bu darbelerden
öyle yorulmuş ki kaçmaya gücü kalmamış. Leylek gelenleri görünce ürkmüş,
avını elinden alırlar diye yılanı kaptığı gibi havalanmış. Sözün kısası yılan sözünde
durmamanın cezasını çekmiş.
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Bizim Sanatlarımız

RÖPORTAJ

ZÜLAL ORAL
KERİM ASLAN (Telkâri Ustası)

Tel ile örülen dantel:

TelkÂRI

Çarşıya çıktığımda sık sık karşılaştığım
telkâri takılara baktıkça hep nasıl yapıldığını
merak etmişimdir. Bir gün bu merakımdan
babama da bahsettim. O da telkâri ustası
bir arkadaşı olduğunu, istersem beni
götürebileceğini söyledi. Ertelemeden hemen
o hafta sonu beraber ustanın yanına gittik.
Merak ettiğim tüm soruları sordum, o da bana
adım adım telkâri sanatını anlattı.
14

bulmuşlar. Bu sanatın asıl merkezi
aslında Musul’dur. Daha 12. yüzyılda
insanlar incecik telleri işliyorlarmış.
Sonraları bu sanat Suriye’ye, oradan da
Anadolu’ya geçmiş.
Peki, ülkemizde daha çok nerelerde
yapılıyor?
Mardin’de.
Başka yerlerde yapılmıyor mu?
Yapılıyor elbet. Ankara’nın Beypazarı
diye bir ilçesi var, orada da bu sanat
gelişmiştir, Trabzon’u da unutmamak
gerekir. Ama ilk akla gelen Mardin’dir.
Neler yapılıyor telkâri tekniği ile?

Usta, çok merak ediyorum ben bu
telkâriyi. Mesela ismi neden bu kadar
zor? Tel-kâri, telkâri… Söylemekte
zorlanıyorum…

Öncelikle süs ve süsleme eşyaları diyelim.
Takılar; kolye, bileklik, yaka iğnesi… Bazen
de dekoratif objeler yapıyoruz.

İsmi telkâri çünkü tamamen tellerden
yapılıyor. Telkâri de telden yapılan anlamına
geliyor. Ayrıca “vav işi” de denir. Arap
alfabesindeki vav harfi motif olarak çok sık
kullanıldığı için bu ismi almıştır. Biz ustalar
aramızda “çift işi” de deriz.
Ne demek “çift işi”?
Hani incecik tellerden yapılıyor ya, işte bu
ince telleri tutmak için kullandığımız bir alet
var adı çift, oradan alıyor adını.
Ne tür teller bunlar?
Bu önemli. Her telden olmuyor. Saç teli
kadar ince gümüş teller olması lazım. Bu
teller tamamen el ile eğilip bükülerek örülür
ve telkâri olur. Tamamı el işçiliğidir.
Peki, ne zamandır var bu sanat?
Başlangıcı milattan öncesine kadar
dayanıyor. Arkeologlar yaptıkları çalışmalar
sonucunda telkâri tekniğinin MÖ 3000
yılından beri Mezopotamya’da, MÖ 2500
yılından bu yana da Anadolu’da kullanıldığını
15

Bu sanatı nasıl öğrendiniz?
Uzun yıllarımı aldı öğrenmek.
Neden, sınıfta mı kaldınız?
Bir okulu olsaydı da keşke gitseydim.
Ama pek çok sanatta olduğu gibi bu sanatı da
öğrenmek için işi ustasından öğrenmen gerekir.
Yani ben de çıraklıktan başladım öğrenmeye.
Benim okulum ustamın atölyesiydi.
Çırak ne demek?
Bir işi öğrenmek üzere işin ustasının yanında
çalışan kişiye denir. Bu öğrenme süreci yıllarını
alır. Küçük bir çocukken başladım ben de. Önce
yaz tatillerinde gidiyordum ustamın yanına,
sonra devamlı gitmeye başladım. Ustamın
yanına gide gele yıllar sonra ben de bir usta
oldum.
Teşekkür ederim Usta. Senden bir ricam
daha var. Bugünlük senin çırağın olsam,
bana bu sanatın nasıl yapıldığını kısaca
gösterir misin?
Hay hay memnun olurum. E hadi o zaman
çırak, tak bakalım şu önlüğü

10 Adımda
Telkâri Sanatı
KERİM ASLAN (Telkâri Ustası)

1
Usta önce hayalimdeki yüzüğü yapmak için
kalın bir telden çiçek yaptı.
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2
Çiçeğin yapraklarını penseyle
şekillendirdi.

5
Usta çiçeğimin bozulmaması için
“kaynak” yapması gerektiğini
söyledi. Toz halinde gümüş
çıkarttı. Ben gümüşü ilk kez bu
halde gördüğüm için şaşırdım.
Yine ısıtarak gümüşü eritti, çiçeğin
birleşen yerleri açılmasın diye de
iyice yapıştırdı.

8
Toz gümüşü yeniden eline alan
usta, çiçeğin üzerine gümüş tozu
döküp yine ısıtmaya başladı.
Böylece daha sağlam ve parlak
oluyormuş.

3
Sonra ucundan ateş çıkan
bir boruyla çiçeği ısıttı. Bu
işleme “Tavlama” deniyormuş.
Tel ısınınca daha kolay şekil
alıyormuş. Bu işlem biraz tehlikeli
olduğu için ben sadece izledim.

6
Usta, penseyi yeniden eline aldı.
Çiçeği iyice düzeltti.

4
Isınan tel kolayca çiçek şekli
aldı. Artık yüzüğümün dış kısmı
hazırdı. Bu haliyle bile çok güzel
görünüyordu. Bu aşamada ben de
ustaya yardım ettim.

7
Yüzüğün daha güzel olması için
incecik bir telle boş kısımlarını
doldurmaya başladı.

10
9
Tamamladıktan sonra, yüzüğü asit
dolu bir kavanoza atıp çıkarttı.

Çok heyecanlıyım, asitten
çıkartılan yüzük fırçalandı,
temizlendi ve pırıl pırıl yüzüğüm
artık hazır.
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Şiir Defteri
FERİT AVCI
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Nazlı Keçi
Kim demiş beni inatçı diye
Nazlıyım biraz sadece
Sevsin isterim beni,
Çoban, sığırtmaç ve
Elif kız
Beni göstersinler
Yeter ki
Gelip geçene.
Çok mu zor?
Püskül taksınlar
Bayram günleri göğsüme
Ya da
Boncuklardan bir kolye…
Gökhan AKÇİÇEK
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Ne Yapardın?
LEYLA AKSOY

SERAP DELİORMAN

HAYDİ GÖRÜNMEZ
OLDUĞUNU HAYAL ET

20
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Deneme
FİRDEVS KAPUSIZOĞLU TOPÇU

22

Küçük Prens’e
Mektup
Bir soruyu bir kere sormuşsa ondan hayatta
vazgeçmeyen Küçük Prens, merhaba.
Ben de sorularımın cevabını almak için gezegenleri gezmeye cesareti
olan bir küçük çocuğum. Çocuk dediysem de inanma. Geleceğin
büyüğü, şimdinin küçüğü ve yalnızca annesinin prensiyim. Çok sevdiğin
gülüne kavuşmak için gösterdiğin fedakârlığı okuduğumda, bir gün seni
bulmak ümidiyle yaşadığım şehri terk edeceğimi hemen anlamıştım.
Ve işte seni bulmak için İstanbul’dan yola çıktım. Yolculuğum sırasında
başıma gelen tuhaf şeyleri sana anlatmamı isteyeceğini biliyorum. Bu
sebeple ilk durakta mektubumu yazmaya başladım.
İlk kez bir çöle düştüğünde, ‘İnsanlar nerede? İnsan kendini çölde yalnız
hissediyor.’ demiştin. Ve sana ‘İnsan kendini insanların içinde de yalnız
hisseder.’ demişti arkadaşın. Yaa, işte ben de kendini yalnız hisseden
tüm çocuklara bir gül verecek ve en son çiçeğimi sana getireceğim. Sen
gülünün sana olan sevgisini anlayamadığın için gezegenini terk ettin.
Çiçekleri ne kadar önemsediğini biliyorum. Bak, hatta şu cümlelerini bir
kâğıda yazmıştım, okuyayım.
‘Ben o zamanlar hiçbir şey anlayamamışım meğer! Onu hareketleriyle
değerlendirmeliydim, kelimeleriyle değil. Beni güzel kokulara
boğuyordu, ışıklar saçıyordu. Asla kaçmamalıydım! O cılız oyunlarının
ardında yatan sevecenliği göremedim. Çiçekler o kadar çelişkili ki. Oysa
onu sevmesini bilemeyecek kadar küçüktüm o zamanlar.’
Sonra seni hiç ciddi bulmayan arkadaşına kızmıştın:
‘Bir gezegen bilirim, kıpkırmızı bir adam oturur orada. Hayatında hiç
çiçek koklamamıştır, yıldızlara hiç bakmamıştır, kimseyi sevmemiştir.
Ömrü boyunca hesaptan başka hiçbir şey yapmamıştır. O da senin
gibi, ‘Ben ciddi bir insanım,’ der durur sabahtan akşama. Göğsü kabarır
gururdan. Ama bir insan bile değildir o, bir mantardır.’
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Senin her bir sözünü tek tek yazıp ezberledim Küçük Prens.
Onları küçük bir mendile sığdırıp üzerime iğneledim.
Çünkü birinin milyonlarca yıldız arasında başka hiçbir yerde
yetişmeyen bir çiçeği sevmesi, mutlu olmasına yetiyorsa
onun tüm sözleri benim için altından daha kıymetlidir.
İnsanlar benim yaşadığım gezegende küçük bir çiçeğe
hürmet etmeyi, onu sevmeyi bilmiyorlar. Dahası bırak
bir çiçeği, kendilerinden başka sevdikleri her şeyi ziyan
olarak görüyorlar. Tıpkı anlattığın mantar gibi yıldızlara
bakacak zaman bulamıyorlar. Senin gelip onlara bir gülün
nasıl sevilmesi gerektiğini anlatman gerekiyor ki dünya
bir gül bahçesi kadar ferah olsun. Silahlar sussun, birlik
olsun. Seni biraz da bunun için bulmak istiyorum Küçük
Prens. Gezegenime çağırmak için. Belki insanlara kendini
alıştırırsın.
Hani bir gün sana alışmak isteyen bir tilkiyle karşılaşmıştın,
hatırlıyor musun? Bizim kurnaz bildiğimiz tilki sana çok
şey öğretmişti. Bir şeyi diğerlerinden farklı kılan şey, ona
duyduğun alışkanlıktır demişti. Alışkanlık dediği şey
yakınlıktı. Sen anlayamadığın gülünün sana nasıl yakın
olduğunu tilki sayesinde anlamıştın. Onun gezegenindeki
gül bahçesine gidip güllere seslenmiştin:
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‘Tabii ki, yoldan geçen biri de benim gülümün sizlere
benzediğini düşünebilir. Ama o, tek başına, sizin hepinizden
daha önemlidir, çünkü benim suladığım gül odur. Çünkü
cam fanusun altına koyduğum odur. Çünkü paravanla
rüzgârdan koruduğum odur. Çünkü uğruna (kelebek
olsunlar diye bıraktığım birkaçı hariç) tırtılları öldürdüğüm
odur. Çünkü şikâyetlerini, övünmelerini, hatta bazen de
susmalarını dinlediğim odur. Çünkü o, benim gülümdür.’
Bu sözlerini ülkemdeki insanların iyi dinlemesi gerekiyor
Küçük Prens. Herkes yavrusunu, annesini, babasını,
öğretmenini, arkadaşını, evini, kedisini hatta ne bileyim
ayakkabısını senin kadar inanarak sevse; herkes sevmeyi
senin kadar sevse söylesene bana hiç felaketler olur mu?
Sefalet, açlık, zulüm, savaş hiç yaşanır mı?
İnsanlar tıpkı senin dediğin gibi kendilerini son sürat giden
trenlerin içine tıkmışlar ama ne aradıklarının farkında
bile değiller artık. Daireler çizip duruyorlar. Buna değer
mi? Sevmeyi bilseydik bu böyle olamayacaktı. Nereden
geldiğimizi, nereye gittiğimizi, ne aradığımızı ve neyi
bulduğumuzu bilirdik. Senden gezegenime götürmek üzere
bir gül fidesi istiyorum Küçük Prens. Belki senin gülünden
yetişirse bu topraklarda, bizler de sevmeyi öğreniriz.
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Şiir Defteri
ASLAN TAMJİDİ

Ayin Ninni
Pencereden süzülürüm
Ağlarsanız üzülürüm
Süt sağarım bebeklere
Ben çobanım bulut sürüm
Ninni iyiye güzele
Ninni dünyamız düzele
Uçun uçun alay alay
İyilere uçmak kolay
Ay yıldızın gölgesinde
Derilin başlasın halay
Ninni iyiye güzele
Ninni dünyamız düzele
Ay bulutun ardındadır
Masal uyku tadındadır
Şimdi çocuklar rüyada
Bir kuşun kanadındadır.
Ninni iyiye güzele
Ninni dünyamız düzele
Ali AKBAŞ
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Bizim Vakıflarımız
MEVLÜT ÇAM

Sadaka
Taşları
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Sevgili Çocuklar;
Size derginin bu sayısında Osmanlı Dönemi’ndeki sadaka
taşlarından bahsedeceğim.
Evvela ‘sadaka’ nedir, ondan başlayalım:
Arapça doğruluk, gerçek olma gibi anlamlara
gelen “Sıdk” kelimesinin çoğulu olan sadaka,
“bir Müslüman’ın gönüllü olarak veya dinî
bir görevi yerine getirmek üzere ihtiyaç
sahiplerine maddi/manevi yardım etmesi”
şeklinde tanımlanır.
İslam dini, bizi sadaka vererek iyilik yapmaya
teşvik eder.
Her şeyi yaratan sonsuz güç, kudret ve
merhamet sahibi Allah bir ayette “Herkesin
(ve her milletin) yöneldiği bir yönü ve yöntemi
vardır. Siz hayrat yapmaya koşun ve bu hususta
birbirinizle yarış edin...” (Kur’an, Bakara/148)
buyurarak Müslümanlara sadece hayır işleri ve
iyilik yapmada yarışmayı emreder.
Peygamberimiz ise “Sadaka, bela ve sıkıntıları
def eder.” buyurarak sadakanın önemini belirtir.

Sadakanın gerçekleşmesi şu şartları gerektirir:
1- Yapılan her türlü yardım ve iyilik Allah rızası için yapılmalıdır.
2- Özellikle fakir ve ihtiyacı olan kişilere yapılmalıdır.
3- Karşılık beklemeden yapılmalıdır.
4- Gizli ve açıktan olabilir lakin gizliden yapılanı Allah katında daha makbuldür. Yapılan
yardım veren kişi ile alan kişi arasında kalmalıdır. Tabii ki Allah yapılanların hepsini
görür ve bilir.
Bütün bu şartlar birlikte gerçekleşmezse yapılan iyilik sadaka olarak değer kazanmaz.
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Osmanlı Dönemi’nde kurulan vakıflar ihtiyaç
sahiplerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak
hem sadaka vermişler, hem de bu iyilikleri gizli
yaparak fakir, yetim, garip, dul insanların rencide
olmamasını sağlamışlardır.
Vakıflar yetim, fakir, dul, yaşlı, miskin ve kimsesiz
insanların barınmaları, beslenmeleri ve bütün
ihtiyaçlarını karşılamaları için evler, odalar, aşevi
ve imaretler yaptırarak hizmet sundukları gibi,
bu kişilerin evlerine de ihtiyaçlarını göndererek
bakımlarını yaptırmış, hasta olanların evlerine
doktor, hasta bakıcı ve ilaçlar göndermişlerdir. Tabii
vakıflar bütün bu hizmetleri ücretsiz olarak yerine
getirmişlerdir.
Osmanlı vakıflarının yardımlarını ihtiyaç
sahiplerine ulaştırma metotlarından bir tanesi
de cami, mescid, türbe, tekke gibi dinî yapıların
avlularına, çeşme veya şadırvanların, sebillerin
yanlarına, cadde ve sokakların kuytu köşelerine,
han, bedesten, hamam gibi ticaret merkezlerinin
civarlarına konulan sadaka taşlarıdır.
Bu taşlar içi oyuk, sütun şeklinde veya
çeşitli geometrik şekillerde olup, yaklaşık
1,20-1,50 m boyundaki yapılardır.
Osmanlı döneminde halk bu taşlara
kimsenin görmediği bir zamanlarda
(genelde yatsı namazından sonra) bozuk
para veya kullanmadığı ihtiyaç fazlası
kıyafetlerini, bazen küçük ev gereçlerini
bırakır, ihtiyacı olan kişi de buralardan
ihtiyacı ne ise onu alırdı. Sadaka
taşlarından yardım veya para alan kişiler
de ihtiyacı kadar para alırdı.
Bu taşlara para veya eşya bırakan
kişilerle, alan kişilerin karşılaşma imkânı
bulunmazdı. Böylece yardımı yapan kişi
kime yardım ettiğini bilmez, yardım alan
kişi de yardım aldığı kişiyi tanımazdı.
Ayrıca oraya uzanan elin yardım koymak
için mi, yoksa yardım almak için mi
girdiğini de kimse bilmezdi.
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Gül Bahçesi
Enes ve Rana’nın dedesi Rasim Efendi, yıllardır
öğretmenlik yaptıktan sonra doğduğu kasabaya
dönerek, büyük bir gül bahçesi satın almış,
bahçenin bir köşesine bir ev yaptırmış, günlerini
ibadet, okuma-yazma ve bahçe işleri yaparak
geçiriyordu.
Enes ve Rana ise anne ve babasıyla kasabanın
bağlı olduğu ilde yaşıyorlardı. Kasaba şehre
yakın olduğu için neredeyse her hafta sonu
dedelerinin yanlarına gelirler, hem dedelerinin
yalnızlığını paylaşırlar hem de dedelerine bahçe
işlerinde yardım ederlerdi.
Rasim Efendi bahçede çeşit çeşit meyveler,
sebzeler ve çiçekler yetiştiriyordu. Tabii bu
meyve, sebze ve çiçekleri satmıyor, kasabanın
fakirlerine ikram ediyordu. Çiçekleri ise daha
çok evinde, bahçesinde yetiştirmek isteyen
insanlara veriyordu.
Bu durum çocukların dikkatini çok çekmişti. Bir
gün Rana dedesine:
“Dedeciğim bahçede birçok meyve sebze
yetiştiriyorsun ama bunlardan çok az bir kısmını
kendine ayırıyorsun. Bir kısmını bize veriyor,
çoğunu da insanlara dağıtıyorsun. Yani hem
çok yoruluyorsun hem de bütün bunları ücretsiz
yapıyorsun.” deyince dedeleri:
“Karşılıksız olur mu yavrum! Ben karşılığını
fazlasıyla alıyorum.” dedi.
Rana kafası daha da karışmış bir halde:
“Ama dede biz görüyoruz; insanlara meyvesebze gönderiyorsun, onlar sana hiç ücretini

göndermiyorlar.” deyince dedesi tatlı bir
tebessümle:
“Yavrum! Ben karşılığını, dua olarak alıyorum.
Bir de yüce Allah yapılan iyiliklere bire
karşı on vereceğini bize vadediyor. Ayrıca
Peygamberimiz de ‘İnsanlar kıyamete kadar
yaptıkları iyiliklerin gölgesinde gölgelenecekler’
buyuruyor.”
Rana:
“Bazen senin verdiğin meyve ve sebzeleri o
insanlara biz götürüyoruz ya Allah bize de bire
on verir mi?”
“Tabii ki verir yavrucuğum. Hem size daha da
çok verir.”
“Dedeciğim bir de bahçede çok fazla gül ve
menekşe var; onları da özel günlerde (kandil
günleri, Cuma gibi) insanlara veriyorsun. Bunun
anlamı nedir?” deyince dedesi:
“Yavrum geleneğimizde gül Peygamberimizle,
menekşe ise Peygamberimizin kokusu ile
eşleştirilir. Gül ve menekşe veriyorum ki
insanlara Peygamberimizi hatırlatsınlar. Bu
sebeple gülün benim için özel bir anlamı var.”
“Tamam dedeciğim. Şimdi anladım. Zaten
kasabada bazı insanlar senin ismini ‘Gül Dede’
olarak biliyorlar.”
“Tatlı torunum! Sizler de her fırsatta anne
babanıza, büyüklerinize ve arkadaşlarınıza gül
ve menekşe verin. Unutmayın ki sadaka sadece
maddi yardım yapmak değil, birinin sevincine
ortak olmak, bir yetimin başını okşamak, hatta
bir insana gülümsemektir.”

Mini Sözlük:
Bedesten: Değerli, kıymetli kumaşlar, mücevherler ve buna benzer eşyaların satıldığı, üstü kapalı çarşılardır.
Def etmek: Kovmak, savmak, savuşturmak.
Han: Yol üzerinde ya da kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı.
Hayrat: 1. Sevap kazanmak için yapılan iyilikler. 2. Halkın yararlanması için yapılan okul, hastane, çeşme vb. yapı.
İmaret – İmarethane: Osmanlı Devleti döneminde yoksullara yardım amacıyla oluşturulan hayır kurumları.
Rencide: İncinmiş, kalbi kırılmış.
Sebil: Sokaktan geçenlere parasız su dağıtmak için hayrat olarak yaptırılan küçük yapı.
Şadırvan: Genellikle cami avlularında ortada bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su
akan üzeri kapalı abdest yeridir.
Teşvik etmek: İsteklendirmek, özendirmek.
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Kadim Dede

ÜLKÜ SELVİ USLU

Osman Gazi’nin Rüyası-Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Sana yardım etsek bize
yeni bir hikâye anlatır mısın
Kadim Dede?

VOLKAN YENEN & OKAN YENEN

Elbette, işimiz bitince Osman
Gazi’nin Rüyasını anlatayım size...

Haydi arkadaşlar! Elimizi
çabuk tutalım öyleyse...

Osmanlı Devleti’nin kurucusu
Osman Gazi, zamanın büyük âlimi
Şeyh Edebali’yi sever ve sık sık
ziyarete gidermiş çocuklar...

Osman Gazi’nin yine Şeyh Edebali’yi
ziyaret ettiği bir günde, sohbetin
tadına doyum olmaz ve yola çıkmak
için geç olduğunun farkına varılmaz.
Bilgiye bu kadar hevesli bir gencin yanında
vakti unutuyorum. Artık yola çıkılmaz oğul!
Bu gece misafirimiz olursan seviniriz.
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Oğul! Cesur, akıllı ve
efendisin. Benden
sonra yerime geçmeni
ümit ederim. Ancak
idarecilik kabiliyetini de
şimdiden geliştirmelisin.

Merak buyurmayın
babacığım; Şeyh Edebali’yi sık
sık ziyaret ediyor ve idarecilik
konusunda kendisinden
kıymetli nasihatler alıyorum.

Osman Gazi sohbetten sonra kendine
ayrılan misafir odasına geçtiğinde
yatması için bir döşek, odayı aydınlatan
bir mum, yerde bir rahle ve duvarda
asılı bir Kur’an-ı Kerim görür.

Osman Gazi gözlerinden yaş dökerek altı saat boyunca
Kur’an okur. Sabaha karşı yorulduğunda dahi hürmetten
uzanıp yatamaz ve yaslandığı yerde uyuyakalır.

Bu kutlu rüyayı da o gece görür Osman Gazi...
Rüyasında Şeyh Edebali ile yan yanadır. Şeyhin
göğsünden parlak bir dolunay çıkar ve Osman Gazi’nin
göğsüne girer. Işığıyla bütün vücudu aydınlanır.

Sonra Osman Gazi’nin göğsünde bir çınar
ağacı filizlenir. Çınar hızla büyür büyür dalları
Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına uzanır.
Çınarın altına dünyanın her yanından grup
grup insanlar akın eder. Yer yemyeşil ve
gök masmavidir.

Çınarın gölgesinde dört sıradağ vardı ki; bunlar Atlas, Kafkas,
Toroslar ve Balkanlar’dır. Dağların tepelerinde gür ormanlar,
eteklerinde minarelerinden ezanlar yükselen şehirler vardır.
Tarlalar ekilip biçiliyordur. Ağacın dibinden Fırat, Dicle, Nil ve Tuna
nehirleri çıkıyordur. Bu nehirlerde gemiler yüzüyordur.
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Tam da Osmanlı Devleti’nin hâkim
olduğu topraklar tarif ediliyor
burada Kadim Dede!

Evet, hatta bir ara çınarın yaprakları
birer kılıç gibi uzar rüyada. O sırada bir
rüzgâr çıkıp yaprakları İstanbul’a yöneltir.

Şehir iki denizin ve iki karanın birleştiği yerde, iki mavi
firuze ve iki yeşil zümrüt arasında parlayan bir elmas
gibidir. Sanki bütün dünya üzerinde halkalanan güzel bir
yüzüğün en kıymetli taşı gibidir İstanbul. Ve Osman Gazi
bu yüzüğü parmağına takıyorken uyanır.

Osman Gazi rüyasını Şeyh Edebali’ye anlatır. Şeyh
Edebali biraz düşündükten sonra rüyayı yorumlar.
Ey oğul, sana müjdeler olsun! Göğsümden çıkan
nur kızımdır. Seni kuşatması evleneceğinize işarettir.
Ağaç ise kuracağın büyük devlettir. Batıya doğru
genişleyecek ve üç kıtaya hükmedecek olan devletini
evlatların ve torunların adaletle yönetecekler. Sen ve
neslin, devletine katacağın ülke insanlarının da İslam
ile şereflenmesine hizmet edeceksiniz.

Güçlüsün, akıllısın, söz sahibisin
oğul; ama bunları nerede ve nasıl
kullanacağını bilmezsen sabah
yelinde bile savrulup gidersin. Öfke
afet gibidir oğul. İnsanoğlu dağları
devirir ama öfkesine yenilir.
Daima sabırlı ol. Ananı, atanı say;
bereket büyüklerledir. Nereden
geldiğini bilmeyen nereye
gideceğini de bilemez oğul. Açık
sözlü ol, işlerini bir bilene danış.
Vazifen çetin, yükün ağırdır oğul.
Başın dik, alnın ak, gönlün pak,
beyliğin kutlu olsun oğul!
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Bildiğiniz gibi rüya Şeyh Edebali’nin yorumladığı şekilde
gerçekleşir. Osman Gazi, Şeyh Edebali’nin güzeller güzeli
kızı Malhun Hatun ile evlenir ve çoluk çocuğa karışırlar.

Çok etkileyici bir rüya bu
Kadim Dede!
Aferin benim torunlarıma. Yoksa tarihini
bilmeyenler, ecdadını tanımayanlar
geleceklerine yön veremezler.

Rüya gerçek olmuş mu diye
sormuyoruz bile; bundan
sonrasını çok iyi biliyoruz.
Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi’nin vefatından sonra başa
geçerek aşiretini beyliğe çevirir. Diğer Türk Beylikleriyle
savaşmaz. Akınlarını Bizans’a yöneltir. Babası Ertuğrul Gazi’den
aldığı toprakları, beyliği devlet haline getirecek olan oğlu Orhan
Bey’e dört kat arttırmış olarak devreder.

Teşekkürler, bu güzel
hikayeler bitmez değil mi
Kadim Dede?

Bitmez merak etmeyin.
Osmanlı’yı yeni kurduk bu hikâye
ile; daha altı asırlık İmparatorluk
var önümüzde.
Hoşçakal Kadim Dede! Gidip
hemen uyuyalım, belki güzel
bir rüya görürüz biz de...

Dedemin Not
Defteri
Rahle: Kur-an okunulan
küçük sehpa.
Ecdad: Atalar.
Nur: Kutsal ışık.
Aşiret: Oymak, kabile,
topluluk.
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Dünyadan Çocuklar

Böyle Bir Vatan
Özlenmez mi?
Vatan topraktan öte bir şeydir, en çok da anneye benzer o yüzden. Her
insanın bir anavatanı olmalıdır çünkü o ana kucağı gibi insanın kendini güvende,
oraya ait ve şefkatle sarılmış hissettiği bir yerdir. Sesler ve kelimelerle
örülmüş çocukluğun altın çağına eklenmiştir. Bazen dallarına haylaz küçük
ellerin uzandığı bir erik ağacı, aksakallı dedemiz, pamuk elli ninemiz, sıcak
simit kokusu, buğulu çay, ezan sesi, içli bir türkü, çiçekli bir bahçe, hasılı
geçmişten hafızamıza sinmiş bir “o belde”dir vatan. Köklerimizdir, bizi biz
yapan kültürün karıldığı topraktır. İşte tam da bu yüzden insanın nerede
olursa olsun, hangi koşulda yaşarsa yaşasın, dönüp sığınabileceği ve en önemlisi
de kendini ait hissedebileceği bir vatanı olması ne güzeldir.
Almanya’da yaşayan Türk çocuklara “başka” yerde olmak halini sorduk.
Gurbeti, yalnızlık hissini, uzağı çocukça kelimelerle öyle güzel anlattılar ki
bize, adeta bir masal söyleşi çıktı ortaya. Söyleşimiz sadece Türk çocuklarıyla
sınırlı kalmadı, Türk arkadaşları olan Alman çocuklarımızla da konuştuk.
Onlar da verdikleri cevaplarla dünyanın neresinde olursa olsun çocuk kalbinin
sınırlarının olmadığını bir kez daha göstermiş oldular.
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Hatice Bektaş:
Türkiye’de her şey güzel; yaşamak da,
Ramazan da, bayramlar da... Mesela bir
keresinde bayramı Türkiye’de geçirdik,
herkes herkesle bayramlaşıyordu.
Arkadaşlarımla bayramlaşmaya gittim,
şeker topladım. Ramazan’da da ordaydık.
İftarların ayrı bir zevki vardı. Bayramlarda
burada olduğumuzda sessiz sedasız
oturuyoruz. Babam bayram namazını
kılıp geldikten sonra bayramlaşıyoruz.
Bekliyoruz bayramlaşmaya gelirler diye
ama kimse gelmiyor. Biz de bayramlaşmaya
Hollanda’daki teyzemlere gidiyoruz. Maalesef
geleneklerimizi yaşatma noktasında aileler
çocuklarına yeteri kadar örnek olamıyor.
Türkiye’yi bazen çok özlüyorum. Hatta 2013
yılında Ramazan Bayramı’nda izne gitmiştik.
O zaman yaşadığım bir anı hiç unutamam.
İstanbul otobüs terminalinde Bursa’ya
gitmek için otobüs beklerken bir an ezan
okunmaya başladı. Çok heyecanlandım.
Yorgun ve bitkin düşmüş annemi ‘Kalk anne
ezan okunuyor’ diyerek uyandırdım. Abimle
el ele tutuşarak ezan sesinin geldiği yöne
doğru yürüdük. Bu anımı hiç unutamam.
Böyle bir vatan nasıl özlenmez…

Mick Henning:
Türk arkadaşlarımla anaokulundan beri
tanışıyoruz. Birçok eğlenceli anımız var.
Şu anda da okulumda üç tane Türk
arkadaşım var. Genelde okulda vakit
geçiriyor, saklambaç veya yakalamaca
oynuyoruz. Onlarla her gün birlikteyiz.
Bana göre bizlerden bir farkları yok, tıpkı
bizim gibiler, o yüzden de iyi anlaşıyoruz.
Onlardan birçok Türkçe kelime öğrendim;
anne, gel, muz, bak vb.
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Berra Aişe Kuru:
Yabancı bir ülkede yaşamak hem
iyi hem de kötü. Kötü olan yanı
özel günlerimizde Türkiye’deki
akrabalarımızdan ve dostlarımızdan
ayrı olmamız. İyi olan yanı ise farklı bir
kültürü tanımak ve burada bizlerden
farklı olan insanlarla arkadaş olabilmek.
Fakat kültürleri bizim kültürümüzden
çok farklı. Hala alışamadım diyebilirim.
O yüzden bazen Türkiye’yi çok
özlüyorum; en çok da ezan sesini,
mahallemi ve akrabalarımı…

Rene Goczol:
Türk arkadaşlarımla
genellikle futbol oynamak için
buluşuyoruz. Çünkü onlar da
benim gibi futbol oynamayı
çok seviyorlar. Bu yaz tatilimi
Türkiye’de geçirdim. Bence
genel olarak Türkler nazik ve
komik insanlar. Aynı zamanda
da çok misafirperverler.
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Zehra Müberra
Sönmez:
Eğer bana sorulsaydı Türkiye’de
yaşamayı tercih ederdim. Çünkü
Türkiye’yi çok özlüyorum; en çok da
akrabalarımı. Fakat düşündüğümde
Türkçe Almancadan daha zor bir
dil gibi geliyor bana. Evde Türkçe
konuşuyoruz ama bazen kelimeler
aklıma gelmiyor. Bu yüzden roman
veya hikâye okumak istediğimde
Almanca okuyorum. Çünkü Almanca
okuduğumda daha iyi anlıyorum
ve olayları kafamda daha iyi
canlandırıyorum.

Filip Jarko:
Okulumda Türk arkadaşlarım
var. Genelde okul bahçesinde
oynuyoruz, bazen de özel
olarak buluşuyoruz. Mesela
bir keresinde camide yapılan
bir kermese beraber gitmiştik.
Birbirinden lezzetli yemekler
yemiştik orada.
Bence Türkçe bizim dilimizden
çok farklı. Onlar kendi
aralarında sohbet ederken
çıkarttıkları sesleri çok ilginç
buluyorum. Hatta Türkçeyi
merak edip birkaç kelime de
öğrendim; mesela ‘Anne’.
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Masal Kutusu
ÜZEYİR GÜNDÜZ

M. DAMLA ESEN

AĞABEY OLMAK İSTEYEN

KÜÇÜK ZÜRAFA
Vaktiyle üç çocuklu bir zürafa ailesi vardı. Büyük
çocuklarının adı Alpembe’ydi ve evin ablasıydı.
Ortancası, yine bir kızdı ve adı Gülpembe’ydi.
Kardeşlerin en küçüğü olan Zorpembe’ye gelince,
o bir erkekti.
Alpembe’yle Gülpembe kendi hallerinde, aileye
sıkıntı çıkartmayan, hanım hanımcık kızlardı.
Ama Zorpembe biraz mızmızdı. Ailenin en
küçüğü olmaktan şikâyetçiydi: Ablalarının eski
bisikletine binmekten, onların eski ayakkabılarını
giymekten, her gün ranzanın alt katında
uyumaktan iyice usanmıştı. O bakımdan, artık
ağabey olmak istiyordu.
Günlerden bir gün, bu düşüncesini annesine
açmaya karar verdi. Anne zürafa, evin
bahçesinde çamaşır asıyordu. Zorpembe’yi
yanında görünce meraklandı:
“Ne oldu Zorpembe? Bir şey mi istiyorsun
oğlum?” diye sordu.
“Evet” dedi Zorpembe. “Ağabey olmak istiyorum.”
Annesi ona kızdı:
“Saçmalama Zorpembe! Evde zaten yeterince
kalabalığız. Bir çocuk daha yapamayız.” dedi.
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Zorpembe, annesinden yüz bulamayınca babasına
gitti. Babası, basket potasını tamir etmekle
meşguldü. Zorpembe’yi yanında görünce o da
meraklandı:
“Hayrola Zorpembe; benden bir şey mi istiyorsun?”
diye sordu.
“Evet” dedi Zorpembe. ”Ağabey olmak istiyorum.”

gördüler. Büyük bir merakla evden içeri girdiler.
Bir de ne görsünler!.. Afrika’da çalışan teyzeleri
memlekete dönmüştü. Kucağında da minicik bir
bebek tutuyordu. Teyze Zürafa, kucağındaki bebek
zürafayı Zorpembe’ye gösterdi:
“Bak, sana Nurpembe’yi tanıtayım.” dedi. “Henüz
iki haftalık. Ona çok iyi bir ağabeylik yapacağından
eminim.”

Baba zürafa, başını iki yana sallayarak;
“Olmaz Zorpembe! Ben zaten üçünüzle baş
edemiyorum, bir dördüncüsüne daha katlanamam.”
diye karşılık verdi.

Zorpembe, çok heyecanlanmıştı. Parmağını uzatıp
bebek zürafanın yanaklarını okşadı. Teyze Zürafa,
elindeki biberonu Zorpembe’ye uzatarak;
“Haydi, ona sütünü sen içir.” dedi.

Zorpembe, pes etmek istemiyordu. Bu kez şansını
büyükannesinde denemek istedi:
“Biliyor musun büyükanne; ben ağabey olmak
istiyorum. Ama annemle babam kabul etmiyorlar.”
Büyükannesi onun yanaklarını okşadı:
“Belki de henüz ağabey olmaya hazır değilsindir.”
dedi.

Zorpembe çok sevinmişti. Bebek zürafanın kulağına
eğilerek;
“Ben senin ağabeyinim tamam mı?” diye fısıldadı.
Bebek zürafa, Zorpembe’nin söylediklerini anlamış
gibi gülümsedi. Sonra da sütünü bitirip derin bir
uykuya daldı.
Zorpembe, artık bir ağabeydi.

“Hazırım!” diye bağırdı Zorpembe. “Oyuncak
arabalarımı bebeğe verebilirim. Ona Legolarımla
oyuncak kulübe yapabilirim. Onu kötü yürekli
canavarlardan koruyabilirim.”
Büyükannesi:
“Aferin sana!” dedi. “Bunlar çok güzel düşünceler.
Anlaşılan bu konuda çok kafa yormuşsun; çok da
isteklisin.”
“Evet,” diye atıldı Zorpembe. “Ağabey olmayı çok
istiyorum.”
Büyükannesi gülümsedi:
“Kim bilir; belki çok yakında bu konuyla ilgili güzel bir
haber alabilirsin.” dedi.
Acaba büyükannesi, “Güzel bir haber alabilirsin.”
demekle ne demek istemişti? Zorpembe, hafta
boyunca bunu düşündü, ama çözemedi.
Bir akşam, üç kardeş zürafa, okuldan dönerlerken
evlerinin önüne park etmiş yabancı bir araba
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Hikâye
MUSTAFA ÇİFTCİ

ARTIK
CANIMIZ SIKILMIYOR
KARDEŞİM
SERHAT ALBAMYA

Ağabeyim Hasan ile ben yani, Hüseyin. Biz ne çok şeyi beraber
yapardık. Okula beraber giderdik. Derslerimize beraber çalışırdık.
Zaten can sıkıntımız da beraber oldu. Herhalde sonbahardı. Yağmur
çok yağıyordu. Dedem diyordu ki bu yağmur yağar ha yağar. İşte
o günlerde bizim can sıkıntımız başladı. Canımız hiçbir şey yapmak
istemiyordu. Top oynayamıyorduk çünkü dışarısı yağmurluydu.
Televizyon seyretmekten de sıkılmıştık. Ağabeyim dedi ki bir de
Serhat ile Ferhat kardeşlere soralım. Onların da canı sıkılıyor
muymuş? Bizim evde toplandık. Ayva ve nar yedik. Ağabeyim
konuşmaya başladı ve “Neden canımız sıkılıyor acaba?” dedi.
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Ne onlar ne de biz sebebini hiç bulamadık. Sonra
ağabeyim hepimize bir ödev verdi. “Can sıkıntımızın
geçmesi için ne yapalım? Herkes bu gece düşünsün.
Yarın yine aynı saatte burada buluşalım.” Ben gece
boyunca düşündüm. Ağabeyim zaten düşünse de belli
etmezdi. Ertesi gün oldu Serhat ile Ferhat geldi. Bu
sefer sarı üzüm ve leblebi yedik. Ihlamur bile içtik.
Sonra herkes sırayla konuşmaya başladı. Satranç
oynayalım diye düşündük. “Ama” dedi Serhat,
“…satrançta atlar, filler, vezirler ne çok taş var. Ben
hep karıştırıyorum.” “Bozuk paralarla çivili tahtada
maç yapalım.” dedik. Ama çivili tahta kaybolmuştu
yenisini yapmak çok vakit isterdi. “Bize hemen bir
çare lazım.” dedi Ferhat. “Evde saklambaç, oynamak
da çok sıkıcı oluyor. Herkesin nereye saklanacağını
hemen öğreniyoruz.” dedim ben de. Herkes konuştu
ve biz anladık ki herkes biraz sıkılmış her oyundan.
Sonra bir sessizlik oldu. Ben mavi ve kırmızı
tükenmez kalemle kocaman bir nar resmi yapmaya
başladım. Ama benim narımın kabuğu maviydi,
değişiklik olsun istemiştim. Ben resim yaparken
ağabeyim bir önceki günün gazetesini okuyordu.
Serhat pencereden dışarıyı seyrediyordu. Sokakta
ne görüyorsa kardeşine anlatıyordu. Kardeşi de
hem onu dinliyor hem de gazetenin bulmacasını
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çözmeye çalışıyordu. Herkes böyle bir şeyle uğraşıyordu
işte. Ne kadar vakit geçti bilmiyorum. Bir anda aklıma
geldi. Ve konuşmaya başladım. “Tamam, işte bakın kendi
başımıza kalınca yaptığımız şeyler var. Ve o şeylerle
uğraşırken vakit nasıl da hızlı geçiyor.” dedim. Ağabeyim
düşündü. “Evet aslında herkesin bir sevdiği varmış” dedi.
Heyecanlandık. Ağabeyim meseleyi hemen kavradı. Bana,
“Aferin!” dedi. “Sen bizim işimizi kolayca çözdün.” Sonra
da anlatmaya başladı. “Sen dışarıda gördüklerini kardeşine
anlatmak yerine yazsan mesela. Belki çok güzel hikâyeler
çıkar.” Serhat, “Evet.” dedi “Neden olmasın?” “Ferhat sen
de bulmaca çözerken sayılarla ilgili bilmeceleri de çözsen
hem matematiğin gelişmiş olur hem de güzelce vakit
geçirirsin.” Ben çok heyecanlandım. “Evet, herkese bir iş
çıkıyor ne güzel.” dedim. “Zaten ben de resim yapıyorum.
Bakın mavi kabuklu kocaman bir nar çizdim.” dedim. Hepsi
çok beğendi. Tamam, işte benim de bir işim var artık. Peki,
ağabeyim ne iş yapacaktı? Onu da Serhat açıkladı. “Sen de
gazeteden sevdiğin haberleri, yazıları, fotoğrafları kessen,
onları saklasan ne güzel bir albüm olur. Sonra o haberleri
bize anlatsan.” Ferhat dedi ki zaten sen ne anlatırsan biz
dinleriz, sen çok güzel anlatıyorsun. O kadar rahatladık ki.
Ben artık ressam sayılırdım. Ağabeyim zaten çok okurdu.
Şimdi bir de gazete ile uğraşınca sürekli okumaya başladı.
Serhat pencereden bakmadan da hikâyeler yazıyordu
artık. Ferhat sadece gazeteden bulmaca çözmekle kalmadı.
Sayılarla yapılmış bilmeceler, kelime oyunları öğrendi. Hatta
televizyondaki yarışmaları bile takip etmeye başladı. Biz
yapacak iş bulduk ya çok mutluyduk. O günlerde Serhat
yazdığı bir hikâyeyi bize okudu. “Bir çocuk çok canım
sıkılıyor diye ağlıyormuş. Ağlamaktan gözleri şişmiş, elindeki
mendili gözyaşından ıslanmış. Islak mendil ile oynarken
mendile bir bebek şekli vermiş. Çok şaşırmış. Mendilden
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bebek yapmak ne güzel olur diye düşünmüş ve ıslak
mendillerden bebekler yapmaya, onlara elbiseler
hazırlamaya, saçlarını güzelce yapmaya başlamış.
Bebek yapmayı o kadar sevmiş ki vaktin nasıl geçtiğini
anlayamaz olmuş.” Serhat hikâyesini bitirince dedi
ki bizim can sıkıntımızı ortadan kaldıracak bir iş
bulmamız için ağlamamıza gerek kalmadı. “Evet,”
dedik. Gülüştük. Sonra mandalina ve havuç yedik.
Sobada kuşburnu çayı kaynıyordu. Kaynadıkça odaya
güzel bir koku yayılıyordu. Kuşburnu kokusunda
herkes işine bakıyordu. Ben de bu fırsatı kaçırmadım.
Arkadaşlarımın resmini yaptım. Bir köşede matematikle
uğraşan Ferhat’ı hesap makinesine benzettim.
Hikâye yazan Serhat’ı çok güzel bir dolmakalem gibi
çizdim. Ağabeyim ise ciddi ciddi gazete okuduğu için
onu dedemin okuma gözlüğü gibi çizdim. Resimde
ben eksiktim. Kendimi de en sevdiğim renk mavi ile
boyadım. Kendini boyayan bir fırça gibiydim. Kuşburnu
çayından içerken resmi hepsine gösterdim. Herkesin
hoşuna gitti. Ve ağabeyim son sözü söyledi, “Artık
canımız sıkılmıyor kardeşim!” Biz de tekrar ettik, “Artık
canımız sıkılmıyor kardeşim!”
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Bir Şey Daha Öğrendim
SEVDA UNUK DURSUN

Zamanda eğlenceli
bir yolculuk;

Oyuncak
Müzesi
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Oyun ve oyuncak kavramı belki de
yeryüzündeki en eski kavramlardır. Oyun
oynamayan, oyuncağı olmayan çocuk yoktur
herhalde. Çünkü bir çocuk için mutfak
dolabındaki kap kacaktan, sokakta bulduğu
bir dal parçasına, bir çamaşır mandalından,
çam kozalağına kadar her şey oyuncak
olabilir. Kısacası çocuğun olduğu her yerde
oyun da vardır oyuncak da…
İstanbul’da da öyle bir mekân var ki, içinde
her döneme ait yüzlerce oyuncak var. Öyle ki
içeri girdiğinde bu oyuncaklar seni zamanda
bir yolculuğa çıkarıyor, bambaşka dünyaların
kapılarını açıyor.
Bahsettiğimiz mekân, 23 Nisan 2005 yılında Şair
Sunay Akın tarafından kurulan Oyuncak Müzesi.
İstanbul’un Göztepe semtinde yer alan müzede
binlerce oyuncak var. Bu oyuncaklar 40 farklı
ülkeden, 20 yılda toplanmış. Tarihî bir köşkü
müzeye dönüştürmüş Sunay Akın.
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Müzenin kapısından ilk girdiğimizde sanki
bir masal dünyasına adım atıyor gibi
hissettik kendimizi. Hayvanat bahçesinden
kocaman bir zürafa bizi kapıda karşıladı
mesela; sonra iki kurşun asker buyur
etti içeri. Binanın ahşap merdivenleri bizi
bir çatı katına kadar götürdü ve orada
karşımıza tavan arasına atılmış, tozlanmış,
belki de çoktan unutulmuş oyuncaklar
çıkıverdi. Oradan aşağıya indikçe gördük ki
her katta farklı bir dünya var. Bir katında
su altı dünyasını keşfederken, diğer bir
katında uzayda yolculuğa çıktık sanki.
Müzede insanlık tarihinin oyuncaklarla
anlatıldığını söyleyebiliriz. Şöyle ki,
tarihteki ilk oyuncak ayıdan, en eski
masal kahramanlarına, Titanic gemisinin
batışından, aya yapılan ilk yolculuğa,
sanayi devriminden, Amerikan yerlileri
ve kovboylar arasındaki mücadeleye,
Hiroşima’ya atılan atom bombasından,
çizgi filmin icadına kadar her döneme ait
oyuncağı burada görmek mümkün.
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Bizi en çok heyecanlandıran katlardan
birisi de uzay salonu oldu. Bu salona
girdiğimizde astronot kıyafetlerinden, ay
yürüyüş ayakkabılarına, yıldız savaşları
filminin kahramanlarından, uzay yolu
macerasının Mr. Spock’ına kadar uzayla
ilgili aklına gelebilecek her türlü oyuncağı
görme fırsatı bulduk. Ayrıca, uzaya
gönderilen ilk canlının adı Laika olan bir
Rus köpeği olduğunu öğrendik ve hatta
uzaya gönderilen ilk Türk bayrağını da
inceleyebildik.
Sonra birden bir tren düdüğü duyuldu.
Sesin geldiği tarafa yönelince bir trenin
kompartımanında bulduk
kendimizi. Kompartımanın
içinde buharlı makinenin
icadı ve sanayi
devrimine geçişin
yansıması oyuncaklar
gördük. At
arabalarının, ahşap
oyuncakların yerini
trenler, otomobiller
almıştı.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya
gibi 40 farklı ülkeden toplanmış olan bu
oyuncaklar giyim tarzları, mobilyalar, saç
modelleri; sağlık, ulaşım ve eğitim sistemleri
gibi her bir ülkenin kültürel özelliklerini
yansıtıyordu.

Bu yolculuğun sonunda seni oyuncak
müzesinde ahşap oyuncak boyama atölyesi,
masal anlatıları, yaratıcılık atölyeleri gibi
çeşitli etkinlikler de bekliyor. Bir gün istersen
sen de bu müzeyi ziyaret edebilir ve bu
etkinliklere katılabilirsin.

Günlük yaşam pratiklerini arttırmaya yönelik
evcilik oyuncakları diyebileceğimiz minyatür
oyuncaklarsa bir sanat harikası olarak
çıktı karşımıza. Ve gördük ki yetişkinlerin
hayatlarında ne varsa hepsi çocukların
hayatlarında da oyuncaklar aracılığıyla var.

Şimdiden iyi eğlenceler!

Müzeyi büyükannen ve büyükbaban ile
gezmen daha keyifli olabilir. Çünkü gezi
esnasında “Aaa bu oyuncaktan bende
de vardı.” ifadesini kullanma ihtimalleri
çok yüksek. Sonra da başlarlar anılarını
anlatmaya. Onların da bir zamanlar çocuk
olduğunu ve bu oyuncaklarla oynadıklarını
hayal etmek de bu yolculuğu senin için daha
eğlenceli hale getirebilir.
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Hayvanlar Âlemi
LEYLA AKSOY

AYNUR EROL Ö ZBAY

Merhaba! Adım

Ornitorenk

Sizi çok ama çok şaşırtacak biriyim ben. Hem kunduz
kuyrukluyum hem ördek gagalı, hem suda yaşarım hem de
karada. Tazmanya canavarı kadar ünlü değilim ama onun
gibi Avustralya’da yaşayan sevimli bir sakinim ben de.
Hazır mısınız beni tanımaya...
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DOĞUŞTAN BİR YETENEĞİM

Avlanma konusuna gelince, o konuda da
doğuştan bir yeteneğim. Suda gözüm, kulağım
ve burun deliklerim kapalı sadece duyularımla
avlanırım. Bunu nasıl mı yaparım? Burnumun
ucunda yaklaşık 850.000 alıcıdan meydana
gelen bir elektro-alıcı sistem vardır. Avımı bu
sistem sayesinde algılar ve yakalarım.

DEDEMİN GAGASI OYUNCAK MI?

KÜRKÜM BENİM ELBİSEM

Su samurunun tüyleri gibi kalın ve sık,
grimsi kahverengi tüylere sahibim. Bir de
nasıl söylesem havayı soba gibi kabarcık
kabarcık kaynatan bir kürküm var;
altındaki yalıtım sistemi sayesinde, beni
yazın sıcaktan, kışınsa soğuktan koruyor.

SEVİMLİ AMA ZEHİRLİ

Özellikle erkek olanlarımız daha
tehlikelidir. Neden mi? Çünkü onların
arka ayaklarında yılanın dişine benzeyen,
zehirli, güçlü ve sivri pençeleri vardır.
Bu pençeler gagalı memeliler için en
önemli koruma kalkanıdır. Örneğin suyun
içinde bir köpek balığının yaklaştığını
hissettiklerinde, mükemmel bir vuruşla
pençesini köpek balığına saplar ve yem
olmaktan kurtulurlar.

Biz ornitorenklerin dünyası öyle renkli ki
anlatamam. Bizimle ilk karşılaşan bilim
insanları ‘Koca GAGA’ lakaplı büyük dedemin
gagasını oyuncak sanmış. Düşünebiliyor
musunuz? O kadar ilginç gelmiş ki büyük
babamın hassas gagasını plastik sanmışlar.
Hatta çıkarmak istemişler.

SAKLAMBAÇ OYNAYALIM MI?

En çok arkadaşlarımla saklambaç
oynamaktan zevk alıyorum ama onların
benimle aynı heyecanı paylaştıklarını
söyleyemem. Çünkü beni bulmakta
zorlanıyorlar. Burnumu gördüklerinde ördek,
kuyruğumu gördüklerinde kunduz, kürkümü
gördüklerinde su samuru, ayağımın ucunu
gördüklerinde ise köstebek sanıyorlar :) Bu
sebepten de bana “Su Köstebeği”, “Ördek
Gaga”, “Ördek Köstebeği”, “Ördek Gagalı
Kunduz”, vb. isimlerle sesleniyorlar. Tabii
bana ne dedikleri değil, benim ne olduğum
önemli! Sizce de öyle değil mi? ;)

ÇEVREM GENİŞTİR

Dost edinmeyi çok severim. Özellikle
yüzerken bir sürü arkadaş edinirim.
Niye mi? Çünkü perdeli ayaklarım ve
kuyruğum sayesinde adeta dans eder
gibi yüzerim. Böylece herkesin dikkatini
çekmeyi başarırım. :)

Shutterstock
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Kitap Kurdu
MUHAMMED BÂKIR KÖSE

MAVİ KUŞ
Mustafa Kutlu’yu
bilirsiniz. Hani mis
gibi ağaç kokan,
toprak, çiçek,
dere-tepe kokan
hikâyeler yazıyor;
dünyanın en şirin kasabalarından ve
köylerinden bahsediyor. Ve o beldede
kendi hallerinde yaşayan, küçük
dünyalarında huzur bulmuş şanslı
insanlardan...
Bu defa Şirinyurt isminde bir kasabada
geçiyor hikâyemiz. Köyde kimler mi
yaşıyor? Şoför Deli Kenan, Kuyumcu
Nâzım, Hacı Hâdi Efendi, Muavin Seyfi,
Doktor Yahya Bey, Öğretmen Neşe Hanım,
Avcı Bilal, Erol ve diğerleri. Bir de Mavi
Kuş... İsminin böyle olduğuna bakmayın.
O, aslında bir otobüs; Deli Kenan’ın
otobüsü. Masmavi, eski mi eski, ama bir o
kadar da masal kahramanı gibi büyüleyici
ve şirin. Belki ilk üretilen tipte bir otobüs.
Düşünsenize, otobüsün tepesindeki
deliğe yerleştirilen soba borusu sayesinde
içinde soba yanan, ön kısmındaki kolun
çevrilmesiyle çalışan, ikide bir tekeri
patlayan, hareket halindeyken yolcuları
takır tukur sarsan, boyaları dökülmüş eski
bir otobüs. Muavin Seyfi’nin arka cama
bağladığı uçurtma, otobüs tozu dumana
katıp giderken otobüsün peşisıra fırıl fırıl
uçuyor. Yıllarca köylünün ulaşım vasıtası
oluyor emektâr Mavi Kuş. Böyle bir
otobüs...
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İşte; köy meydanındaki Çınarlı Kahve’de
toplanan kalabalık sabırsızlıkla otobüsün
gelişini bekliyor. Biraz sonra Deli Kenan
Mavi Kuş’u getirince herkes yerini alıyor.
Otobüsün içinde kimler var kimler... İşlerini
halletmek için siyasetçilerle görüşmeye
giden köyün ağası Beşir, köyden gitmek
için can atan Öğretmen Neşe, tatile çıkan
Doktor Yahya, hastaneye yetiştirilmeye
çalışılan hasta kadın, iki jandarmanın
arasında bir tutuklu, tarihî eser kaçakçılığı
yapan turistler, İstanbul hayaliyle bir
delilik yapıp köyden kaçmayı düşünen
ve otobüsün tepesine gizlice çıkıp
oraya sığınan Erol... Ve tutuklu adamı
öldürmek için otobüsü takip eden atlı
iki adam... Mavi Kuş’un istasyona, trenin
hareket saatine yetişmesi gerekiyor. O
güne kadar bir defa bile treni kaçırdığı
olmamış, yolcularını hiç mağdur etmemiş.
Ama Mavi Kuş bu kez onlarca aksilikle
karşılaşacak. Biraz sonra yolcular arasında
kavga çıkacak, otobüsün lastiği gece
vakti patlayacak, iç lastik tamir edilirken
dış lastik yuvarlanıp ağaçların arasında
kaybolacak, hasta kadının durumu
handa ağırlaşacak ve mola uzayacak,
otobüsün etrafını polisler çevirecek ve
işler alabildiğine sarpa saracak. Yolcuların
trene yetişip yetişemediği, hasta kadının
akıbeti, kaçakçı turistlerin yakalanıp
yakalanmadığı, tutuklunun sonu ise büyük
bir muamma.
Mavi Kuş yorgun ve yaşlı. Ama hâlâ sizi bir
masal yolculuğuna çıkarabilir...

Seyir Vakti

Gökteki Kale:

CUDİ CEBECİ

LAPUTA

“Yaşadığım vadide söylenen bir şarkı var: Köklerini sal
toprağa/Rüzgârla beraber yaşa/Kışı geçir tohumlarla/Baharda
şakı kuşlarla/Silahların ne kadar güçlü/Zavallı robotların ne
kadar çok olsa da/Yaşayamaz ki insan ayakları yere basmazsa”
bilir, fakat aile yadigârı kolyesiyle beraber
yüksekten düşerken korkudan bayılır.
Uyandığında ise kendini tanımadığı bir evde
bulur.

Bir maden kasabasında, madenci çırağı
olarak çalışan bir oğlan çocuğu: Pazu. Bir
akşam gökte bir şeylerin parladığını görür,
ona yetişmek için koştuğunda gökten kendi
yaşlarında bir kızın, boynuna asılı, ışıklar
saçan mavi bir kristalle aheste aheste
süzülmekte olduğunu görür.
Baygın durumdaki kızı yakalayıp
korumak için evine götürür.
Uçan bir makinanın içinde,
isteği dışında bir yerlere
götürülen bir kız çocuğu:
Sheeta. Kendisini
zorla alıkoyan
adamların elinden
kaçmak için hava
korsanlarının
saldırısını fırsat

Pazu ve Sheeta, şimdi güçlerini birleştirip
peşlerindeki hava korsanları ve orduya emir
veren takım elbiseli adamlardan kaçmalıdırlar.
Hedefleri, bir efsane olduğu söylenen, havada
yüzen ada Laputa’yı bulmaktır. Savaşçı ve nazik
robotların, iyi mi kötü mü olduğu anlaşılamayan
hava korsanlarının ve büyük hırslara kapılmış
küçük adamların arasından sıyrılarak, artık
hayatta olmayan anne-babalarından miras
kalan bir yolculuğa çıkarlar.
***

Ülkemizde özellikle Heidi çizgi dizisine
yaptığı katkılarla tanınan büyük usta Hayao
Miyazaki’nin, başka bir efsane
olan StudioGhibli ile 1986 yılında
piyasaya sürdüğü Gökteki
Kale, o günden bugüne
orijinalliğinden zerre
kaybetmeden her yaştan
seyircisiyle buluşuyor.
124 dakika
uzunluğundaki bu
ritmi yüksek hikâye,
özellikle macera
severlerin çok
hoşuna gidecek.
İyi seyirler…
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Sizden Gelenler
Sevgili arkadaşlar, sizlerin de çizdiğiniz güzel resimler, yazdığınız şiir, hikâye 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.

Alikan ÇETİN
Mengen Gökçesu
Ortaokulu - Bolu
7. Sınıf
Bolu Çocuk Hakları Konulu
Resim Yarışması 1.'si

Dünyada yaşanmakta
olan güncel olaylar bir
kompozisyon içerisinde
yorumlanarak başarılı bir
şekilde işlenilmiş. Çizer
her sayfasında ayrı bir
hikâyesi olan bu kitabı bize
tutturmak istemiş ve izleyici
adeta resme dahil etmiştir.
Kullanılan canlı renkler
resmedilen kompozisyonu
destekleyici nitelikte
seçilmiş. Kompozisyon, renk
ve figür açısından son derece
zengin işlenmiştir.
M. Damla ESEN (Çizer)

Nezahat TATCI
Haci Bektaşı
ilkokulu - Ankara
2. Sınıf
Gökyüzü kadar mavi bir
kuş figürü. Belli ki doğada
özel bulunan bir kuş
resmedilmek istenmiş.
Yaprakları olmayan
bu ağaç dalında ve
çimenlerin üzerinde yer
alan canlı renklere sahip
çiçeklerin bulunması
bize adeta umut veriyor.
Yer ve gök kâğıdın alt
ve üst kısımlarına göre
belirlenerek, daldaki
kuşun bize havada
durduğu farklı bir bakış
açısı ile anlatılmak
istenmiş. Çizer bu resimde
gördüklerinden çok
düşündüklerini kâğıda
aktarmıştır.
M. Damla ESEN (Çizer)
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Rüya YAZICI
Ladik Atatürk
İlköğretim
Okulu - Samsun
3. Sınıf
Çok güzel bir gün resmedilmiş.
Güneşin parlaması, denizdeki
balık ve özgürce uçan kuşlar
gibi detaylar bizde çok olumlu
bir etki bırakmaktadır ayrıca
resimde yer alan evin doğa ile
iç içe olması izleyiciye huzur
vermektedir. Uzaklardaki
aşılmaz gibi görülen dağlara
tırmanan insan figürlerine
ait detaylar ile de bu sakin
manzaraya heyecan katılmış.
Teknik olarak gerçekçi bir
şekilde renklendirilen resimde,
perspektif doğru şekilde
kullanılarak uzak ve yakın
ilişkisi başarılı bir
şekilde sağlanmış.
M. Damla ESEN (Çizer)

Selimhan DURMUŞ
3. Sınıf
Doğadan bağımsız
olarak özgün bir kişi
resmedilmiş. Portrede
çizer vurguladığı bakışlar
aracılığıyla izleyici
ile iletişim kurmakta.
Simetrik bir şekilde
zıt renklerle böldüğü
portrede yüzün sakin
tarafının aksine öfkeli
bir tarafını da bizlere
aktararak çizer iki
duyguyu bize bir
portrede vermek istemiş.
Kullanılan saf renkler ve
serbest fırça vuruşları
sayesinde resme zenginlik
katılmış.
M. Damla ESEN (Çizer)
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Ben Bir Serçe
Olmak İsterdim
Ben bir serçe olmak isterdim,
Havada süzülmek
Çınar ağacına konmak isterdim.
Balkonda oturan çocukları seyretmek,
Onlarla konuşmak isterdim.
Dünyanın her köşesindeki çocuğu
Birbiriyle arkadaş etmek isterdim.
Çocuklar da beni sevsin, beslesin.
Binsinler üzerime gezdireyim.
En sevdiğim meyve ağacının yanına
Götüreyim ben çocukları sıra sıra.
İngiliz, Fransız, Afgan, Türk, Japon, Azeri
Hepsini buluşturayım, tanıştırayım.
Bütün dünya çocuklarını öpeyim isterdim.
Ben bir serçe olmak isterdim.

Noktayı, virgülü
Ünlemi, parantezi
Kısacası her şeyi
Öğretenim, öğretmenim.
Ana gibi, baba gibi
Sevdiniz bizi.
Sizden gördük
Şefkati, ilgiyi öğretmenim.
Bilir misiniz öğretmenim?
Sizleri nasıl sevdiğimi,
Bana sorarsanız yerinizi,
Gösteririm hemen kalbimi.
Duygu YILMAZ
Tokat

Elif KAPUSIZOĞLU

5. Sınıf

4. Sınıf

Elif kızımız, çocuk yüreği saflığı ile kuş
olup uçmak istiyor. Ama uzaklara değil
onun uçuşu; insan yüreğine, sevgi evine,
kardeşlik yurduna konmak istiyor. Bunun
ancak rüyalarında mümkün olacağına
inanıyorsa da, işini şansa bırakmak
istemiyor. Türkçeyi yardıma çağırıyor.
Sözcüklerini, şiirin üstüne bir elbise
deseni gibi işliyor. Devam et Elif, şiir kuşu
her an senin de pencerene konabilir.

Duygu kızımız, ismi gibi duygusal
bir çocuk. Harfleri ve hayatı öğreten
öğretmenlerimize şiirden bir buket
sunmak istemiş. İyi de yapmış. Bu
buket, gökkuşağının bütün renklerini
ve ilkbaharın tüm kokularını da
barındırıyor içinde. Sevgisini ve
saygısını sözcüklerin yanına iliştirip öyle
sunuyor öğretmenine. Yüreği iyilikle dolu
bir çocuğun öğretmenine sunacağı daha
29 harfi var. Hepsini bir şiirde kullanmak
istemiyor Duygu. Az cümle ile büyük
duygular ifade etmek tam ona göre.

Gökhan AKÇİÇEK (Şair)

Gökhan AKÇİÇEK (Şair)

Polatlı / Ankara
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Öğretmenim

Ali
Kardeşim Ali üç yaşında
Otist
Annem diyor ki
Bütün çocuklar özeldir
Ama ben Ali’nin daha özel olduğunu düşünüyorum
Ali konuşamıyor
Belki büyüdüğünde de konuşamayacak
Ya da belki çok yemek yerse
Konuşmayı öğrenebilir
Onunla trencilik oynuyorum
Bir de köşe kapmaca
Beni anladığını hissediyorum
Ona bazen kızıyorum
Bazen o benimle
Bazen ben onunla
Birlikte ağlıyoruz
Allah’tan onun konuşmasını istiyorum
Onunla birlikte
Uçurtma uçurmak isterdim
İsterdim ki uçurtmayı
Ali tutsun
Zeynep YALSIZUÇANLAR
Ankara

Zeynep’in dünya tatlısı bir kardeşi daha var:
Ali. Oysa Ali’nin kalbi, yağmurun yapraklarını
incittiği bir papatya kadar narin… Bazı
çocuklar öyle doğar, sevgiyle tamamlansın,
öpücüklerle kundaklansın diye. Alfabenin ilk
harfi gibi, Ali’ye doğru taşan bir sevinç düşlüyor
Zeynep. Merhamet ve duanın iyileştiremeyeceği
hiçbir eksiklik yoktur aslında. Zeynep’in
şiirinden içimize sızan şefkat cümleleri, değdiği
her yerden tekrar tekrar bize dönüyor.

Annem
Çok güzelsin ama
Yanımda değilsin annem.
Seni çook seviyorum
Güneş gibi parlıyorsun,
Yaklaşamıyorum.
Gel diyorsun,
Gelemiyorum.
Çabuk diyorsun,
Yaklaşamıyorsun.
Seni seviyorum anne…
Elif Sude SARI
Yozgat

5. Sınıf

Elif, yüreğini anne öpücüğüne ayarlamış
sanki. Anne sevgisi eksildiğinde susuz
kalan çiçeklere döner çocuk kalbi. Şiir
çoğalsın ve çocuk düşlerimizi aynalara
emanet edelim hep. O sevgiye ihtiyaç
duyduğumuz an bir anne şiiri yazalım ya
da bir anne şiiri okuyalım. Tıpkı Elif’in
yaptığı gibi...
Gökhan AKÇİÇEK (Şair)

Gökhan AKÇİÇEK (Şair)

61

Köyümün Hikâyesi
Köyümüzde bazı olaylar olur. Köyümüzde herkes birbirini tanır. Ne olursa olsun kimse birbirini
dövmez ve birbirini tanımazdan gelmez. Bizim köyümüzde inek,kuzu, at, eşek ve tavuk vardır.
Benim annem sabah uyanıp babamı işe gönderir sonra biz kalkarız yemeğimizi yeriz çayımızı
içeriz ve okula gideriz. Annem çeşmeye gider musluktan su doldurur, ablam yatakları toplar.
Sonra ikisi beraber yemek yerler. Sonra annem akşam için yemek yapar. Babamla ben eve
geliriz ve ailecek yemek yeriz. Ben bulaşıkları yıkarım. Sonra ağabeyim ineklerden gelir. Odada
otururuz hepbirlikte. Sonra uyuruz. Sabah biz okula gideriz. Orda eğleniriz. Öğretmenlerimizle
vakit getiririz. Onlarla ders yaparız.
Bizim köyümüz çok güzel. Van’dan da güzeldir. Bizim komşumuz köyden taşındı biz çok ağladık.
Onlar da ağladı. Biz sıkıldığımızda onlara giderdik. Onlar bizim en yakın akrabalarımızdı.
Onlar gitti ve biz şimdi çok üzülüyoruz
Rojin DİLER / Van-Arıtoprak Köyü / 4. Sınıf

Rojin kardeşimiz bize yaşadığı yeri, ailesini, neler yaptığını anlatmış. Aile içinde iş bölümü
yapıldığını, herkesin kendine düşen görevi yerine getirdiğini ve böylece düzenli huzurlu bir
hayat yaşadıklarını ifade etmiş. Kalabalık şehirlerde unutulan komşuluğun, aslında ne kadar
önemli olduğunu Rojin’in tatlı kaleminden dinlemek bizi çok mutlu etti. Teşekkürler Van’ın
küçük hanımefendisi.
Firdevs Kapusızoğlu Topçu (Yazar)

Mizgin ve Zinar
Bir köy varmış. Bu köyde iki çocuk yasarmış. Birinin adı MİZGİN birinin adı ZİNAR. Bunlar
birgün ormana gitmek için hazırlandılar. Kapıda annelerine yakalandılar. Anneleri onları
bir odaya kapattı. Onlara sadece ekmek peynir verdi. Sonra bir gün arka kapıdan ormana
kaçmışlar. Sonra yolda kedi görmüşler. ZİNAR kediyi de yanımıza alalım demiş. Belki işimize
yarar demiş. Sonra kedi onları bir eve götürmüş. O evde yetim çocuklar varmış. Onlarla
yasamışlar.
Anneleri bunları fark etmiş gelmiş onları zorla götürüp tekrar eve kapatmış. Bir gün elektrikçiler
gelmiş. Çocuklar bağırmışlar. Elektrikçiler onları duymuş. ZİNAR ve MİZGİN i duymuş. Elektrikçi
Ömer Bey onlara: “ Siz artık benim yanımda kalın o çirkin kadının yanına gitmeyin.” dedi.
Çocuklar çok sevinmişler. Ama annelerini görmek istemişler. Ömer Beyden izin istemişler.
Ömer Bey izin vermemiş ama annelerini çağırmış. Anneleri çocuklarını görmüş. Artık anneleri
onları çok sevmiş. Ömer Bey bunu görmüş ve çocukları tekrar annelerine teslim etmiş. Sonra
güzel bir yuva kurmuşlar. Ve çocuklar güzel bir meslek sahibi olmuşlar.
Zilan TAŞDEMİR /Van / 4. Sınıfı

Zilan Hanımcık iki kedinin hikâyesiyle karşımıza çıkmış. Bence bu güzel kardeşimiz
büyüdüğünde de kalemi elinden bırakmayacak ve çok başarılı bir hikâyeci olacak. Ancak Zilan,
bunun için daha çok okuması gerektiğini bilmeli ve biraz daha dikkatli olmalı. İmla kuralları
ve özellikle zaman bildiren eklerdeki hatalar gittiğinde ortaya daha başarılı bir hikâye çıkacak.
Çünkü bu hikâyede sevgi ve bağlılık anlatılıyor. Teşekkürler sevgili Zilan.
Firdevs Kapusızoğlu Topçu (Yazar)
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Bilmece / Bulmaca
ALİ SACİHAN

Bilelim, Bulalım!
1

7

7

7

7

7

(+) (-) (x) (-)
Sadece iki kibrit çöpünün
yerini değiştirerek birbirine
eş dört kare yapabilir misin?

A ve B takımları arasında
oynanan 15 maçta toplam 10
gol atılmıştır. B takımının daha
çok galibiyeti olduğu bilindiğine
göre B takımı en az kaç gol
atmıştır?

Yukarıdaki rakamları ve dört
işlemi kullanarak 100 sayısını
elde edebilir misin?

İki kibrit çöpünün yerini
değiştirerek armudu kadehin
dışına çıkarabilir misin?
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Tolga 100 metreyi 10 saniyede,
Murat ise 12,5 saniyede koşuyor.
100 metrelik bir yarışta, yarış
bittiği anda aralarında kaç metre
olur?

Beş arkadaş 60 TL’ye yemek
yiyorlar. Birinci kişi diğer
dördünün ödediğinin 1/5’ini
ödüyor. İkinci kişi diğer dördünün
ödediğinin 1/7’sini ödüyor.
Üçüncü kişi diğer dördünün
ödediğinin 1/4’ünü ödüyor.
Dördüncü kişi diğer dördünün
ödediğinin 1/3’ünü ödüyor.
Beşinci kişi kaç TL ödemiştir?
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A ve B şehirleri arası 90 km’dir. A
şehrinden saatte 90 km hızla her
10 dk’da bir araç B kentine gitmek
için yola çıkıyor. A şehrinden
10 araç çıkarken B şehrinden A
şehrine doğru aynı hızla bir araç
yola çıkıyor. B şehrinden çıkan araç
A şehrine gidene kadar kaç araçla
karşılaşır?

Su oranı %98 olan 100 kg üzüm
kuruduğunda, bu oran %95’e
düşüyor. Üzümün şimdiki
ağırlığı kaç kg’dır?

1. Sayı Bilmece-Bulmaca

Cevaplar
Adım Attım Şiir Oldu

Hangi Parça Nerede?

"Bir varmış, bir yokmuş" diye başlar masallar.
Uykumuza gelir masallardan kahramanlar.
İster uç, ister gez.
Hangi kahramansa sen seç.
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Biraz da Matematiğin Sırlarını Çözelim
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Veli - Kek
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