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ÖN SÖZ

Sevgili çocuklar,

Sizler, aile değerlerimizin, kültür ve medeniyetimizin taşıyıcısı; ülkemizin ve milletimizin 
geleceğisiniz!

Geçmişine sahip çıkmayan hiçbir millet, kendi geleceğini güvenle inşa edemez. Sizlerin, 
her geçen gün bilime, kültüre, sanata artan ilgisi ülke olarak bizi daha da güçlendiriyor 
ve aydınlık yarınlara taşıyor. Bu fikirler ışığında bizler de kendi geçmişimize, tarih, kültür 
ve medeniyetimize sahip çıkarak sizlerin geleceğe umutla bakması için çalışıyoruz.

Dergimiz şu an elinizdeyse eğer sevgi kuşu yüreğinize konmuş, evlerinize misafir 
olmuş demektir. Sevgi Bir Kuş, heyecan dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor bu 
sayısında! Yaşanmış hikâyelerle hayatı öğrenecek, kelimelerin büyüsüne kapılarak 
farklı coğrafyalara yolculuk edeceksiniz. Mimarı olduğunuz bu derginin içinde yer 
alan öykülerle eğlenirken bilgi dağarcığınızı da genişleteceksiniz.

Bir babanın evlatlarına verdiği nasihatler yüreklerin pusulasıdır… Yaşam boyu sürecek 
bir armağandır. Dergimiz, bu sayısında sırtımızı yaslayıp gölgesinde dinlendiğimiz 
babalarımızın dizinin dibinden sesleniyor bizlere... Şeyh Edebâli’nin, “Ey oğul! Ananı, 
atanı say! Bereket büyüklerle beraberdir.” sözleri, Osman Gazi’nin kalbinde nasıl 
belirdiyse bizlere de öyle yol gösteriyor. Ne şanslıyız ki medeniyetimiz, babalarımızı 
yücelten ilim, irfan, kültür ile harmanlanmış ve bu değerleri günümüze kadar taşımıştır. 

Atalarımızın, babalarımızın, “Önemli olan işin küçük veya büyük olması değildir; 
başarıyı getiren o işi en iyi şekilde yapma isteğidir.” sözlerinden hareketle dergimizin 
sizlere yeni ufuklar açmasını temenni ediyor, keyifli okumalar diliyorum. 

 Dr. Fatma Betül Sayan Kaya 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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Yeryüzünün en fe-
rah, en yeşil, en serin or-

manlarından birinde tam elli yıl-
dır yaşayan bir meşe ağacı varmış. 

Bu meşe ağacının yavru palamutları, 
gün boyu birbirleriyle oyunlar oynar, 

şarkılar söyler, dans ederlermiş. Yeryü-
zünün en ferah, en yeşil, en serin ormanı 
yavru palamutların kahkahalarıyla çın-
lar, hayat enerjisini onların gürültüsün-
den alırmış.

Neden olduğu bilinmez ama bir gün Ne-
şeli Meşe’nin yavruları, yapacak hiçbir 
şey bulamamış ve sıkıntıdan suratlarını 
asmışlar.  Ormanda çınlayan kahkahala-
rın yerini derin bir sessizlik almış. Neşeli 
Meşe, yavrularının sessizliğine alışık de-
ğilmiş. Palamutların sıkıntısını dağıtmak 
için onlarla sohbet etmeye başlamış. 
Konuşacak hâli olmayan yavruları 
için bir sorusu varmış:

-Söyleyin bakalım, 
babanızı seviyor musunuz? 

Palamutlar hep bir ağızdan  
“Eveeeeettt!” demişler.

Neşeli Meşe bu sefer palamutlara “Peki 
ne kadar seviyorsunuz?” diye sormuş. 
Palamutlar düşünüp taşınmış, sırayla ko-
nuşmaya başlamışlar. 

Meraklı Palamut:

-Ben seni gökyüzündeki yıldızlar kadar 
çok seviyorum babacığım, demiş.

Gözlüklü Palamut:

-Ben seni gövdendeki yapraklar kadar 
çok seviyorum, diye yanıtlamış.

Çalışkan Palamut:

-Babacığım, ben seni her 
gün kullandığımız harfler 
ve kelimeler kadar çok 
seviyorum, demiş.

Herkesin Neşeli Meşe’ye 
verecek bir cevabı var-
mış. Bir tek palamut ha-

riç! Kıvırcık Saçlı Palamut 
düşünüyor ama bir türlü 
babasını ne kadar sevdi-
ğini anlatacak tarifi bula-
mıyormuş. Sıra kendisine 
geldiğinde herkes onun 
söyleyeceklerini merak 
ederken Kıvırcık Saçlı 



Palamut, başını yerden kaldırmıyormuş. 
Neyse ki Neşeli Meşe, yavrusunun vere-
cek cevabı olmadığını anlayıp başka bir 
soruya geçmiş. 

O gün ve o günden sonraki başka gün-
ler Kıvırcık Saçlı Palamut, babasına duy-
duğu sevgiyi tarif edecek cevabı bulabil-
mek için günlerce gecelerce düşünmüş. 
Herkesin uyuduğu bir gece şapkasına iri-
ce bir damla pıt diye düşüverince Kıvırcık 
Saçlı Palamut’un aklına bir fikir gelmiş.

Kendi kendine “Ben babamı yağmur 
damlaları kadar çok seviyorum.” de-
miş. Yeryüzünün en ferah, en yeşil, en 
serin ormanına sayamayacağı kadar 
çok yağmur damlası düşüyormuş. Evet, 
evet… Sonunda aradığı cevabı buldu-
ğuna eminmiş. Kıvırcık Saçlı Palamut 

günlerdir kendisini uykusuz bırakan so-
runun cevabını bulunca rahatça uykuya 
dalmış. Ama çok değil, yalnızca birkaç 
saat sonra gözlerini açtığında yağmur 
damlalarının kurumuş olduğunu görmüş. 
Böylesine kolay ve hızlı yok olan bir şey 
onun sevgisini anlatmaya yeter miymiş? 
Palamut’un morali bozulmuş, tekrar dü-
şünmeye devam etmiş. 

Böyle oturduğu yerden istediği cevabı 
bulamayacağını anlayınca yuvarlana 
yuvarlana ormanın kuytu yerlerine git-
miş. “Benim sevgim neye benziyor?” 
diye etrafındaki her şeye bakınırken yor-
gunluktan takati kesilmiş. Sonunda bir 
göl kenarına geldiğinde nilüfer çiçekle-
rinin arasında yüzen kurbağaları, yav-
ru balıkları seyretmiş. Palamut, aradığı 
cevabı bulamadığı müddetçe rahat bir 
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nefes alamayacağını artık iyice bellemiş. 
Tekrar yola koyulup ormanda yuvarla-
nırken bir karınca sürüsüyle karşılaşmış. 
Karıncaların her biri sırtındaki kırıntıyı 
yuvasına taşıyormuş. Yavru karıncalar-
dan biri, sırtındaki kırıntıyı düşürünce bir 
kozalağın gölgesinde dinlenmeye koyul-
muş. Kıvırcık Saçlı Palamut, karıncanın 
yanına gitmiş ve onunla sohbet etmeye 
başlamış. Ama karıncayla sohbet eder-
ken bile aklını hep aynı mesele meşgul 
ediyormuş. Sonunda dayanamamış ve 
derdini karıncayla paylaşmış.

Karınca, Palamut’u dinledikten sonra te-
bessüm etmiş. Ona, “Etrafına bakacağı-
na gönlüne baksan aradığın cevabı bu-
lacaksın.” demiş. 

“Palamut iyi ama nasıl?” diye sormuş. 
“Nasıl bakacağım gönlüme?”
Karınca:
“Ne gökyüzündeki yıldızlar, ne etrafın-
da gördüğün bu ağaçlar, ne de yağmur 
damlaları… Hiçbiri babana duyduğun 
sevgiyi anlatmaya yetmez. Gönlün, bun-
ların hepsinden daha büyük, daha ge-
niş, daha zengin…”

Kıvırcık Saçlı Palamut, karıncanın söyle-
diklerinden çok etkilenmiş, gözleri dol-
muş. Anlamış ki günlerdir gönlündeki 
sevgiyi ölçmenin imkânı olmadığı için 
kıvranıp durmuş.  Karıncaya hiçbir şey 
söyleyemeden hemen yola koyulmuş. Yu-
varlanmış, yuvarlanmış, yuvarlanmış... 
Artık babası Neşeli Meşe’ye söyleyecek 
bir cevabı varmış...



Mustafa ALEMDAR
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SEYAHAT NOTLARIM

Merhaba,
Benim adım Mustafa Alemdar. Size Şanlı-
urfa’da ailemle birlikte gezdiğim yerleri ve 
Şanlıurfa’nın meşhur yemeklerini anlataca-
ğım. Biz, bir gün “Balıklıgöl” denen yere 
gitmek için yola çıktık. Oraya daha önce 
hiç gitmemiştik; bu yüzden çok heyecan-
lıydım. Tam Balıklıgöl’e ulaşmak üzerey-
dik ki öğle ezanı okundu. Annem, Balık-
lıgöl’den önce yolda bir cami olduğunu 
söyledi ve namaz kılmak için Şanlıurfa’nın 

en büyük camisi olan “Halil-ul Rahman 
Camii”ne uğradık. Buraya “Dergâh Ca-
mii” de denirmiş. Cami o kadar büyüktü 
ki kaybolmamak için babamın elini sımsıkı 
tuttum.

Camiden çıktıktan sonra hemen yanında 
bulunan Hz. İbrahim’in doğduğu mağa-
raya gittik. İçerisi yeşil ışıklarla aydınla-
tılmıştı. Mağarada bir kuyu ve onun ya-
nında bir de çeşme vardı. İnanışa göre 

Mustafa ALEMDAR

SANLIURFA’YA YOLCULUK

Balıklıgöl
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bu çeşmedeki su şifalıymış; biz de bu 
sudan bol bol içtik. Sonra çıkıp Balıklı-
göl’e gittik.

Orada bir sürü balık vardı. Gölün 
çevresinde balıklara atmak için yem 
satılıyordu; biz de iki avuç yem aldık. 
Balıklara yem atarken çok eğlendim 
çünkü balıklar yemi kapmak için bir-
biriyle yarışıyorlardı. Ben balıkları 
izlerken babam “Urfa Kalesi’ne de 
çıkalım.” dedi. Sonra Balıklıgöl’ün yu-
karısında bulunan Urfa Kalesi’ne çık-
tık. Orada taştan iki tane direk gör-
düm ve merakla anneme bu direkleri 
sordum. Annem de buranın ve Balıklı-
göl’ün efsanesini anlatmaya başladı. 

Üç büyük dinin de tanıdığı İbrahim 
Peygamber, inanışlara göre bu top-
raklarda doğmuş. Bir gün baş kâhin* 
Kral Nemrut’a gelmiş ve o yıl doğacak 
bir çocuğun putperestliği ortadan kal-
dırıp kendisini öldüreceğini söylemiş. 
Bunun üzerine Kral, o yıl doğacak bü-
tün erkek çocukların öldürülmesini em-
retmiş. Nemrut’un askerlerinden olan 
Azer’in karısı Nuna Hatun hamile ol-
duğundan eşi, onu kale yakınlarındaki 
bir mağaraya gizlemiş. Nuna Hatun, 
oğlu İbrahim’i doğurduktan sonra be-
beği mağarada bırakarak eşinin yanı-
na dönmek zorunda kalmış. Bir süre 
sonra Azer, çocuğunu merak etmiş ve 

* Kâhin: Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında 
bulunan kimse

Urfa Kalesi
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mağaraya gitmiş. Orada 
Hazreti İbrahim’i bir anne 
ceylanın bulup emzirdiğini 
görmüş.

İbrahim Peygamber bü-
yüdükten sonra babasının 
yanına gitmiş. Babasının 

yaşadığı ülkenin Kralı Nem-
rut ve halkı, Allah’a inanmak 
yerine putlara tapıyormuş. O 
da, insanlara putlara tapma-

nın yanlış olduğunu anlatmaya 
çalışmış. Bu uğurda babasının ve tabii 
ki Kral Nemrut’un da taptığı putları 
kırmış. Nemrut, bu olaya çok sinirlen-
miş. Hz. İbrahim’in yakalanmasını ve 
öldürülmesini emretmiş. O gün ülkede 
ateş yakılmasını yasaklamış ve ülkede-

ki bütün odunları toplatmış. Nemrut, 
şu an Balıklıgöl’ün bulunduğu yere çok 
büyük bir ateş yaktırmış. Balıklıgöl’ün 
yanındaki Urfa Kalesi’nde gördüğüm 
o iki direği mancınık* olarak kullanıp 
Hz. İbrahim’i ateşe attırmış. Bu sırada 
Allah, ateşe “İbrahim’e karşı serin ve 
selamet ol!” buyurmuş. Allah’ın bu em-
rinden sonra odunlar, balığa; ateş de 
suya dönüşmüş. Hz. İbrahim ise gölün 
yakınlarındaki gül bahçesine düşmüş.

Sonradan gölün etrafına taştan sütun-
lar ve gül bahçesine de Rızvaniye Ca-
mii yapılmış. 

Kalede biraz gezdikten sonra aşağı-
ya indik çünkü çok acıkmıştık. Babam 
orada bulunan çift mağara ve büyük 

10

* Mancınık: Top yapımının bilinmediği çağlarda, kale kuşatmalarında, ağır taş gülle fırlatmak-
ta kullanılan basit bir savaş aracı



mağaraların restorana çevrildiğini 
söylemişti. Biz de çift mağaraya git-
tik. Ben Urfa kebabı istedim; annem 
lahmacun, babam ise çiğ köfte istedi. 
Yemeklerin gelmesini beklerken ba-
bam bize Göbeklitepe’den bahsetti.

Göbeklitepe

Göbeklitepe, buğday ve mercimeğin 
ana vatanı olmasının yanı sıra resim 
ve mimarlık tarihinin başlangıç 
noktasıymış. Aynı zamanda yabani 
hayvanların evcilleştirildiği de ilk 
yermiş. İnşası milattan önce 12.000 
yılına uzanan Göbeklitepe, tarihteki 
en eski ve en büyük ibadet merkezi 
imiş. İnşa edildikten 1000 yıl 
sonra tapınakların üstleri insanlar 
tarafından kapatılarak gömülmüş. Bu 
tapınakları yeniden ortaya çıkarmak 

için görevliler kazılar yapıyormuş. 
Burada Cilalı Taş Devri’nde yaşamış 
insanların yaptığı (yabani sığır, 
akrep, tilki, yılan, aslan, yaban 
eşeği, yaban ördeği ve yabani bitki 
vb.) kabartmalar bulunmuş. 
Göbeklitepe 2011 
yılında UNESCO 
tarafından Dünya 
Miras Geçici 
Listesi’ne alınmış.

Göbeklitepe’de şu 
ana kadar 20 tane tapı-
nak tespit edilmiş ve diğer-
leri de yavaş yavaş ortaya 
çıkarılıyormuş. Buradaki 
kazılarda çıkartılan bazı 
heykel ve taşlar ise Şanlıur-
fa Müzesinde sergileniyor-
muş.

11
Göbeklitepe
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Keloğlan olmak 
isterdim. Bohçama 

iyilik koyup kent kent 
dolaşır iyilik saçardım 
etrafa; yalanı kötülüğü 

engellerdim.

Mehmet Akif YILMAZ 
ANKARA 5. Sınıf

Berat ALICI 
ERZURUM 4. Sınıf

Peter Pan olup bilinmeyen 
ülkelerin abur cuburlarını 

yerken video çeker, 
YouTube’a yüklerdim.
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Bir masal kahramanı 
olsaydın kim olurdun 

Neden?NE YAPARDIN?
Ersan YAĞIZ



Toprak Emre AKSU 
ARTVİN 4. Sınıf

Nasrettin Hoca gibi hem bilge 
birisi olup hem de etrafımdaki 
herkesi güldürmek isterdim. 

Beril ÖZDEMİR 
ÇORUM 2. Sınıf

Rapunzel olmak isterdim. Hasta 
olup saçları olmayan çocuklara 

saçlarımdan kesip verirdim. 13
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BİZİM ZANAATLARIMIZ

Çarıkçısı 
Hüseyin KOPAR

Kaç yıldır ayakkabıcılık ve çarık işiyle uğraşıyorsunuz?

Dükkânınızın adı ilginç: “Dedem Çarıkları” Bunun anlamı nedir? 
Dedenizden kalma bir meslek mi bu? 

Yedi yaşında başladım bu işe, 45 yıldır çarık tasarlayıp üretiyorum.

Evet, dedemin mesleği; ben 4. kuşağım. Bu mesleği kardeşime ve oğluma da 
aktardım.

Kahramanmaraş: Alaaddin KOPAR, Begüm KARATUTLU, Zümral KARATUTLU, 

Ahmet Uğur ÖZKORKMAZ, Halil İbrahim DERDİYOK, Mustafa Hilmi DERDİYOK, Kiram ENGİZEK

14



Birçok ilde çarık imalatı var. Sizin ürettiğiniz ayakkabıların farkı 
nedir ki tercih ediliyorsunuz?

Sizin isminizi 1999 yılında Büyük İskender filmine ve ardından 
Harry Potter filmine 2 bin 500 çift çarık imal etmenizle 
duyduk. Bunun hikâyesini anlatır mısınız? Küçücük bir dükkândan 
dünyanın en çok izlenen filmlerine iş yapma serüveni büyüleyici 

bir şey olmalı?

Truva Savaşçısı filminin başrol oyuncusu Brad Pitt için de özel 
bir çarık ürettiğinizi biliyoruz. Bunun hikâyesini anlatır mısınız?

Bizim ürettiğimiz çarıklar elden çıkma doğal deriden yapılıyor. Hiçbir kimyasal 
madde kullanılmıyor ve kök boya ile boyanıyor. Tercih edilme sebebi ise ayakta 
terleme, mantar, romatizma yapmaması ve denizde, suda ve çamurda giyilme 
özelliği olan tek ayakkabı olmasıdır.

Harry Potter’a yaptığım, bot şeklinde “kelik” isimli bir Osmanlı 
ayakkabısıydı. Süpürgeye bindiği anda burun kısmını yere sürerken 

otları biçiyordu. Suyun üstünde durma gibi hareketler yapıyordu. 
Bu da giydiği botun sudan etkilenmediğini gösteriyordu. 

Bundan etkilenen filmin kostümcüsü Kahramanmaraş’a 
gelmişti ve bu sanatsal el işi çarıkları Harry Potter 1, 

2, 3’te de kullanma kararı almıştı. Jeeda Beadford isimli 
bayan şu an geçirdiği kısmi felçten dolayı Londra’daki evinde 

yaşamını yatağa bağlı olarak sürdürmekte. Bizi Fethiye’deki 
müşterimiz vasıtasıyla buldular.

Brad Pitt’e aynı model çizmeden 5 çift yaptım. Çekimde Brad Pitt sadece 
ayak topuklarından tutulup suya bastırıldığı için iyi bir okçu tarafından 
topuğundan vurularak öldürülmüştü. Biz, bu çizmenin topuk kısmına yaylı, 
katlanabilir bir ok monte ettik. Yere ayağını yan bastığında okun bir okçu 
tarafından atılmış olduğu görüntüsünü vermişti.

15



Başka hangi filmler için çarık ürettiniz?

Başka filmlerden teklif geliyor mu? Önümüzdeki günler için 
tasarladığınız çarıklar var mı?

Yurt dışında da ayakkabı fuarlarına katıldınız. Çarıklarınıza 
yabancıların gösterdiği ilgi nasıl peki?

Yaptığımız filmler; Truva Eragon, Yüzüklerin Efendisi, Kral Henry, Boleyn Kızı, Avatar, 
Fetih 1453, Karaoğlan, Ulak, Mucize ve Çanakkale filmleri. Bunların yanında birçok 
tiyatro oyunu da sayılabilir. 

Bu kış İngiltere’de bir film şirketiyle model çalışması yapacağım. 

Amerika ve Avrupa’da birçok festival ve fuara katıldım. Katılma amacım başta Türki-
ye’yi tanıtmaktı. Yabancılar el sanatlarına çok rağbet etti. Bu ilgi bana 2011 Türkiye 
Hediyelik Eşya ve El Sanatları Ürünleri İhracatı birinciliğini getirdi.

16



Kaç kişiyle çalışıyorsunuz?

Özel çarıklar üretiyor musunuz? Fiyatları hakkında da bilgi 
vermeniz mümkün olur mu?

Görünürde 6 kişilik bir ekip ile çalışıyorum ama ekibimiz aslında çok büyük. Kırsal 
kesimlerde birlikte çalıştığımız kadınlar var. Onlara bu çarıkların minyatürünü verip 
üretim yaptırıyoruz. Onlar da ekibimizin önemli bir parçası.

Özel tasarım ve doğaçlama çarık üretimi yapmaktayız. Çarıkların fiyat aralığı 50 TL 
ile 750 TL arasında değişmektedir.
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ŞİİR DEFTERİ
Gökhan AKÇİÇEK

Berk ÖZTÜRK

Bir sabah babacığım
Bir sabah

Yağmurlar yağarken
Gül bahçelerine,
Denizlere açılan

Sokaklardan geçerek
Martılarla birlikte 

Çığlık çığlığa
Bu şehri uykusundan 

Uyandıracağım.
Bir sabah babacığım

Bir sabah
Yağmurları, gülleri ve denizi

Baş ucuna bırakacağım.

GÜLLERLE GELECEĞİM
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Mustafa BALTACI
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Deniz ASLAN

5. sınıftaydım. Derste aile konusunu işliyor-
duk. Öğretmenimiz herkese babasının neye 
benzediğini soruyordu. Sıra bana gelene 
kadar ne diyeceğimi düşünüp durdum. 

 – Senin baban neye benziyor Sena? 
Sıra bana gelmişti. Öğretmen adımı söyle-
yince birdenbire cevap verdim:

 – Benim babam, üç tekerlekli bisiklete ben-
ziyor öğretmenim. 

Sınıfta bir kıkırdama oldu. Öğretmenim:
 – Hmmm, ilginçmiş. Neden öyle düşünü-

yorsun peki?
O günü hiç unutmam. Güneş, gökyüzünü 
kıpkızıl boyamış, yavaş yavaş ufukta kay-

boluyor; yerini Ay’a bırakmaya 
hazırlanıyordu. Ben her zaman 
olduğu gibi bütün günümü arka-
daşlarımla oyunlar oynayarak 
geçiriyordum. Misket, saklam-

baç, kovalamaca, istop… Ara sıra 
annem balkondan bağırıp “Kızım, 

haydi gel; bir şeyler atıştır da yine çı-
karsın dışarı.” demese acıktığımı bile ha-

tırlamazdım. Susardım; oyun oynarken çok 
susardım. O zaman da bir arkadaşımızın 
getirdiği suyu hep birlikte paylaşır, içerdik. 
Bazen de caminin şadırvanına koşardık su 
içmek için. Karnımız şişene kadar musluktan 
su içer ve sonra da birbirimizi ıslatırdık. Gün 
yine böyle geçmişti işte. Hava kararmıştı. 

Sokağın başına doğru yol aldım. 
Bizim sokağın iki ucu yokuştu. 

Yokuşu çıkıp öyle ulaşılırdı 
sokağa. Babam her ak-

şam o yokuşun 
aşağısında 

belirir, ya-
vaş yavaş 
yürürdü 
yukarı. 

Ben de onun yukarı çıkmasını bekler, çıktığın-
da da elinden tutup eve girerdim. Yine köşe 
başındaki boş arazide toprakla oynuyor, 
babamı bekliyordum. Bir süre sonra aşağıda 
belirdi. Ama elinde irice bir şey taşıyordu. 
Bazen markete uğrayıp elinde poşetle dön-
düğü olurdu ama bu defa başkaydı. 
Ambalaja sarılmış büyük bir pa-
ketti bu. Ben iyice meraklandım 
tabii. Babam gülümsüyordu ve 
bana yaklaştıkça gülümsemesi 
artıyordu. Heyecanlandım. Bu 
bir bisiklet miydi acaba? Ba-
bamdan birkaç haftadır bana 
bisiklet almasını istiyordum çünkü. 
Sonunda alabilmiş miydi? Evet, bu bir 
bisikletti! Babama doğru koştum. “Babaa-
aaa, bana bisiklet mi aldın?” diye sevinçle 
bağırarak sordum. Babam yere eğildi ve 
elindeki paketi önüme bıraktı. Ne yapaca-
ğımı şaşırmıştım. Boynuna sarıldım. Paketi 
açtım. Üç tekerlekli kırmızı bir bisikletti bu. 
Üzerine binip hızla sokağa doğru sürdüm. 
Sanki bulutların üzerinde gidiyordum. O 
gün babam peşimde, ben bisiklette neredey-
se gece yarısına kadar dışarıda kalmıştık. 
Annem de balkondan bize bakıp gülüyordu. 
Ne kadar çağırsa da gitmedik eve. Bu olay 
bana çok tesir etmiş olacak ki öğretmen so-
ruyu bana sorunca da ağzımdan o cümleler 
çıkıvermişti: 

 – Benim babam, üç tekerlekli bisiklete ben-
ziyor öğretmenim. 

Şu an 52 yaşındayım ve o gün bugündür 
ben babamı hep üç tekerlekli bisiklete ben-
zetirim. Babam ne zaman aklıma gelse ben 
kendimi hep bulutların üzerinde hissederim. 

BENİM 

BABAM BİSİKLETE 

BENZİYOR

HİKÂYE
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Şu elimde tuttuğum rüzgâr gülü, an-
latmaya yetiyor olmalı her şeyi. Bak 
şimdi bir rüzgâr çıkacak ve fır fır na-
sıl da dönmeye başlayacak. Renk-
ler birbirine karışacak ve ben uçup 
gideceğim o rüzgârın peşine takılıp.

Bak, bir misket yuvarlıyorum şu yo-
kuştan aşağı. Dünya bir miskete sığ-

mış yuvarlanıp gidiyor sanki... Kim 
tutar artık beni, bırakıyorum yokuş 
yoldan aşağıya kendimi.

İpi kopmuş uçurtmalar gibi tatsız 
geçiyor günlerimiz. O hâlde haydi! 
Boş ver her şeyi, gel benimle! Kanat-
larına iki kuş takıp uçuralım uçurtma-
larımızı güzel günler boyunca.

ÇOCUK HAKLARI
Sinan MENEKŞECİ

OYUN HAKKI

22
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Dünya nasıl dönerse dönsün, umu-
rumda değil. Biliyorum ki benim 
çevirdiğim topaçtan daha renkli 
dönmeyecek hiçbir zaman. Hay-
di, saralım ipimizi ve var gücü-
müzle fırlatalım toprağa. O dön-
dükçe daha güzel olacak dünya. 

Durma, sokağa çık benimle! Sek 
sek oynayalım, ip atlayalım, çem-
ber çevirelim. Parmağımıza uç uç 
böceği konsun, kibrit kutularından 
yaptığımız trenler çuf çuflasın, ce-
viz kabuklarından yaptığımız ge-
miler macera için hazırlansın! 

Çocuğum ben! Her şeyi oyuna 
çevirmenin gizli kahramanıyım! 
Oyun oynama hakkım var. Şimdi 
ve daima...

Sen de bir çocuksun. Senin de bu 
hakların var. 

Haydi, şimdi durma öyleyse! Çim-
lere yat, topaç çevir, uçurtma 
uçur, misket yuvarla. Hatta bir ıs-
lık çalıp çağırmalısın babanı da. 
Çünkü babaların da bizimle oyun 
oynamaya hakkı var. 
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BİR ŞEY DAHA ÖĞRENDİM

Uçurtmaların 
Yeryüzündeki Müzesi
Uçurtmaları sever misiniz? Gökyüzünün 
süsü olan ve kuşlarla yarışan uçurtmala-
rı kim sevmez ki? Peki, uçurtma yapması-
nı biliyor musunuz? Bilmiyorsanız kolayı 
var. Çünkü bu sayımızda sizinle birlikte 
ülkemizin tek uçurtma müzesi olan Üs-
küdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz 
Uçurtma Müzesine uçuyoruz.

Kuşların renkli yoldaşları ve biz çocukla-
rın en özgür oyuncakları olan uçurtma-
ların sergilendiği bir müze burası. 

Dünyada uçurtmaların sergilendiği 18 
müze var ve bunlardan bir tanesi de İs-
tanbul’un Üsküdar semtinde bulunuyor. 
Kurucusu ise Mehmet Naci Aköz. 

Tüm çocuklar gibi sokak oyuncaklarına 
bayılan ve çocukluğu uçurtma uçurmak-
la geçen Mehmet Naci Aköz, bu ço-
cuksu zevkini bir müzede toparlamaya 
karar vermiş. Dünyanın her tarafından 
topladığı uçurtmaları bir araya getire-
rek oldukça sevimli olan bu müzeyi aç-
mış sonunda.

24

Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi / ÜSKÜDAR
Sinan MENEKŞECİ
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Üsküdar’ın sahiline yakın olan müzeye 
girince yüzünüze gökyüzünün serin rüz-
gârı dokunuyor âdeta. Her yer rengâ-
renk ve uçmaya hazır onlarca uçurtma 
karşılıyor sizleri.  500 metrekarelik ka-
palı alana sahip müzenin içinde iki ayrı 
müze salonu, üç atölye ve bir de dün-
yada ilk olan uçurtma kütüphanesi bulu-
nuyor. Tavanlar ve duvarlardan sarkan 
rengârenk uçurtmalara gözleriniz takılı-
yor ve kanatlandığınızı hissediyorsunuz 
âdeta. Müzede 6 kıta ve 33 ülkeden top-
lam 2500’den fazla uçurtma, uçurtma 
ile ilgili objeler ve yayımlar sergileniyor. 

Yani bu sevimli müzeyi gezerek uçurtma-
nın tarihi hakkında her şeyi öğrenmeniz 
mümkün. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı 
“Çocuk Dostu Müze” ve İstanbul Millî 
Eğitim Müdürlüğünün sürdürdüğü “Mü-
zeli Eğitim Projesi” kapsamında en ide-
al müzelerden birisi olan mekân, tüm 
yıl boyu mesai günlerinde 09.00–17.00 
arası herkese açık ve giriş ücretsiz.



Ziyaretçilere rehberlik yapılan müze-
de uçurtma kültürünün farklı ülkelerde 
nasıl algılandığı ve tarihte yer aldığı 
önemli olaylarla ilgili bilgiler veriliyor. 
Üstelik 3-6 yaş ve ilköğretim çağında-
ki çocuklara teatral anlatımlar ve inte-
raktif olarak eğlenceli programlar da 
gerçekleştiriliyor.

Uçurtmayı seviyorsan ve kendi uçurt-
manı yapmak istiyorsan bu müze tam 
sana göre! Çünkü bu müzede aynı 
anda 200 öğrencinin kendi uçurtma-
sını kendisinin yapabileceği “Uçurtma 
Okulu” bulunuyor. Müzede isteyen 

gruplara 1 saat 
15 dakikalık bir 
program eşliğinde 
uçurtma yapımı öğre-
tiliyor. Atölye çalışmasına 
katılanlara ise Türk uçurtma kül-
türünden örnekler uygulamalı olarak 
yaptırılıyor.

Dünyanın farklı ülkelerine ait çeşit çe-
şit ve rengârenk uçurtmalarla tanış-
mak, uçurtmanın tarihi hakkında bilgi 
sahibi olmak ve kendi uçurtmanı yapıp 
gökyüzünde süzülmesini izlemek ister-
sen bu müzeyi ziyaret etmeni öneririz. 

Kendi Uçurtmanı Yap
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İlginç Bilgiler

İLGİNÇ BİLGİLER
Ferit AVCI
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Dev Çiçek: Amazon nilüferi (Victoria amazonica), Amazon Nehri’nde 
bulunur ve suyun yüzeyinde durur. Kökleri suyun 3 metre altına inebilir. 
Yapraklarının kenarları yukarı doğru kıvrıktır ve 3-4 metreye kadar 
genişleyebilmektedir. Bu büyüklükte bir yaprak 35 kg ağırlığında bir 
çocuğu rahatlıkla taşıyabilmektedir.



Çin: 1milyar 450 
milyon nüfusuyla 

dünyanın en 
kalabalık ülkesidir. 
Asya kıtasında yer 

alır. Bulunduğu 
coğrafi konumuyla 

14 farklı ülkeden 
komşusu vardır. Bu 

ülkeler; Kazakistan, 
Tacikistan, Pakistan, 

Kırgızistan, 
Afganistan, Nepal, 
Bhutan, Hindistan, 

Laos, Vietnam, 
Rusya, Birmanya, 

Moğolistan, Kuzey 
Kore’dir.

29

Renkli Kıta: Beş kıtadan biri olan 
Afrika’da, 54 ülke yer almaktadır. 
Kıtanın üçte birlik bölümünü kaplayan 
Sahra, dünyanın en büyük çölüdür. O 
kadar büyüktür ki ABD’nin 50 eyaleti 
buraya sığabilir. Kıta üstünde yüz ölçümü en 
geniş ülke Sudan, en küçük ülke Seyşeller’dir. 
Kıtanın en uzun nehri Nil, en yüksek noktası 
Tanzanya’da bulunan Kilimanjaro Dağı’dır. Afrika 
Kıtası’nda 750 milyondan fazla insan yaşamaktadır. 
En kalabalık şehri Mısır’ın başkenti Kahire’dir.  



Sudaki Yaprak: Tropikal ve Güney Amerika kökenli olup 
genellikle Amazon’da yaşar. Yaprak Balığı (Monocirrhus 
polyacanthus) kuru bir yaprak görüntüsündedir. Uzunluğu 
10 santimetredir. Suya düşmüş ölü bir yaprak gibi akıntıya 
kendini bırakarak yiyebileceği canlılara dikkat çekmeden 
yaklaşır. Geniş bir ağız yapısına sahiptir. Avlarını, yani 
kendi ağırlığının yarısı kadar olabilen balıkları kolayca 
yutabilir.
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Sanat Mağarası: Fransa’nın 
Montignac kentinde, 12 Eylül 
1941 yılında, Marcel Ravidat 

ile üç arkadaşı kaybolan 
köpeklerini aramak için bir 

delikten içeri süzülürler. 
Girdikleri yer, bir mağaranın 
büyük salonlarından biridir. 

Duvarlarında birbirinden 
farklı hayvan figürleri ve 
av sahneleri vardır. MÖ 

15.000 ile 17.000’li yıllarda 
yapıldığı düşünülen bu 

sanat eserleri koruma altına 
alınıp ziyarete kapatılmıştır. 
Lascaux Mağarası, hayvan 
figürlerinde kullanılan boya 
ve çizim tekniğiyle bir sanat 

şaheseridir.

Dikkat, Fırtına Geliyor!:  Hortumlar 
elektrik süpürgesine benzer. Önüne 
çıkan her şeyi süpürür. Saatteki hızları 
450 kilometreyi bulabilir. Bulutlardan 
yere inip önlerine çıkan her şeyi 
kısa sürede yıkıp geçer. Bir göl ya 
da deniz üstünde oluşan hortumlara 
su hortumu denir. Amerika’da yılda 
1000 civarında hortum olmaktadır. 
Ülkemizde ise son yıllarda Akdeniz ve 
Karadeniz kıyılarında görülmektedir.
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Mehmet’in babası Ali; uzun boylu, pala bı-
yıklı, az konuşan, ciddi bakışlı, gür sesli bir 
adammış. Mehmet’in annesi Fatma ise bir 
evin tek kızı, sevecen, herkesi her şeyi gönül-
den seven bir kadınmış. Mehmet annesini çok 
sever; annesi de Mehmet’i kucaklar, öper; 
canım yavrum, dermiş. Mehmet annesini çok 
sever; tarlada, evde annesinin peşinden hiç 
ayrılmazmış. Mehmet babasından öyle bir 
davranış görmediği için babasının kendisini 
sevmediğini düşünürmüş.

Günlerden bir gün Ali Baba tarladan gelmiş, 
“Mehmet nerede?” diye sormuş eşine. Fatma 
Ana; “Mehmet yatağında uyuyor.” demiş. O 
zamanlar babalar çocuklarını onlar uyurken 
severlermiş. Özellikle erkek çocuklarını ku-
caklamaz, öpmezlermiş. Ali Baba uyurken 

oğlu Mehmet’i sevmek için 
yanına gitmiş, 

oğlunu öpmek istemiş. O da ne! Mehmet ateş-
ler içinde yanıyormuş. Hemen eşini çağırmış: 
“Fatma, çocuk yanıyor! Hemen doktora götü-
relim!” demiş. Fatma Ana; “Olur, hazırlana-
yım. Kalın giydirelim, hava soğuk, yerler bir 
karış kar... Çocuğu sırtımıza alıp sımsıkı örtüp 
bağlayalım.” demiş. Öyle de yapmışlar. Ali 
Baba önce çarığını giymiş. İpleri sıkıca bağ-
lamış. O zamanlar yoksul köylüler altı kalın 
deriden yanlarından iplerle ayağa ve baldı-
ra bağlanan, ayakkabı yerine ayağa giyilen, 
“çarık” denilen bu ayak koruyucuyu giyerler-
miş. Karı koca ve babasının sırtına bağlı ço-
cuk, ilçeye doğru yola çıkmışlar. Kurtlardan 
korunmak için ellerine kalın sopalar almışlar. 
Fatma Ana hiç korkmuyormuş. Çünkü baba-
yiğit kocası, Ali Baba olduktan sonra “Bize 
bir şey olmaz.” diye düşünüyormuş. O kar-
da, soğukta giderlerken Mehmet kendine gel-
miş. Babasının sırtında gidiyorlarmış. “Ana, 
ne oluyor?” demiş. Fatma Ana “Oğlum sen 

ateşlendin. Babanla seni ilçeye, doktora 
götürüyoruz.” demiş. Mehmet baba-

sına hiç bu kadar yakın olmamış. 
Bu çok hoşuna gitmiş. Babası-

HİKÂYE
Muharrem ÖK
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na sıkıca sarılmış. Yakından kurt ulumaları 
geliyormuş. Hiç korkmamışlar çünkü baba-
sına daha önce kurtlar saldırmış. Babası, 
elindeki sopayı öyle sallamış ki kurtlar 
korkup kaçmışlar. Bunu Mehmet’e annesi 
anlatmış. Onun için Mehmet hiç korkmu-
yormuş. “İnsanın böyle güçlü kuvvetli ba-
basının olması da ne iyi bir şey…” diye 
düşünmüş. “Varsın babası gülmesin, gür 
sesli olsun, işte beni sırtına alıp doktora 
yaya olarak karların içinde yürüyerek gö-
türüyor ya, bu iyi bir şey.” demiş Mehmet. 
“Ama keşke babam da annem gibi beni 
kucaklasa, öpse…” diye de düşünmekten 
kendini alamamış.

Böyle giderlerken ilçenin ışıkları görün-
müş. Hemen hastaneye varmışlar. Dokto-
run kapısını tıklatınca gel demiş doktor. 
Kapıyı açmışlar Doktor hemen Mehmet’i 
babasının sırtından kucaklayarak almış. O 
muayene ederken babası ayağındaki ça-
rığı çıkarmaya çalışıyormuş. Doktor, “Çı-
karma baba, gel sen.” demiş. Ali, “Doktor 
Bey çarığım çamur, içerisi batmasın çıkara-
yım.” deyince Doktor; “Baba senin ayağın 
daha kıymetli, içerisi temizlenir.” demiş. 
Doktor, “Önce ateşi düşürmeliyiz. Bir 
yandan da tedaviye başlayalım. 
Sabaha bir şeyi kalmaz bu gece 
buradasınız.” demiş. 

Karı koca sevinmişler. Mehmet’i bir oda-
ya yatırmışlar. İlaçlarını içirmişler. Annesi 
yanına oturunca Mehmet, “Babam dok-
torunda mı babası?” diye sormuş. “Anne, 
Doktor babama baba dedi.” diye ekle-
miş. Annesi, ona anlatmış; oğlum, baban 
gibi sevimli, pala bıyıklı, herkese, kediye, 
kuşa, çocuğa, bebeğe iyi davranan erkek-
lere “baba adam” veya “babacan insan” 
derler. Onun için doktor babana “baba” 
dedi. O sadece senin baban demiş. Ba-
bası gelmiş baş ucuna; “Aslan oğlum. İyi 
olacaksın korkma.” demiş ve Mehmet’in 
alnından öpmüş. 

Şimdi anlamış Mehmet, “baba ne de-
mek... Babanın sadece öpmesi değil, ai-
lesini koruması; herkesi, her şeyi sevmesi, 
iyilik yapması babanın özelliklerindendir. 
Annesi, Mehmet’e “Sen de büyüyünce 
baba olacaksın. Dilerim sen de baban gibi 
babacan bir baba olursun.” demiş. Gülüş-
müşler…
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GÖNÜL GÖZÜ
Sevda URFA

Hayrettin VURAL

Bilge kişilerin yüzyıllar öncesinden bize 
ulaştırdıkları sözler, bazen en zor anı-
mızda derdimize derman olur, yol gös-
terir; bazen de bizi uzun uzun düşün-
meye sevk eder. 

İşte bu sözlerin birinde büyüklerimiz der-
ler ki, “Evlat babanın sırrıdır.”

Bazı bilgeler ulaştıkları sevgi bilgisinin sır-
rını çocuklarına aktarırlar. Gönüllerindeki 
sevgi tohumlarını evlatlarının gönül topra-
ğına da ekerler. Oradan da tüm cihanı 
saracak bir ağaç büyür. Bütün insanla-
rı, kurdu-kuşu, canlı-cansız her varlığı 
sarıp sarmalar, kucaklayıverir. 

İşte böylesi bir baba-oğul ilişkisini 
yaşayan, hepimizin tanıdığı Mev-
lana ile babası Bahaeddin Veled’i 
anmak, anlatmak istiyorum sizle-
re çocuklar…

Babadan Oğula Geçen Sevgi Bilgisi

Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled, 
bugün Afganistan sınırları içinde kalan 
Belh şehrinde doğmuş. Henüz iki ya-
şındayken babasını kaybetmiş. Babası 
okumayı, yazmayı çok seven biriymiş. 
Annesi eşinden kalan kitapları isteyenler 
olmasına rağmen 
oğlu
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Bahaeddin için saklamış. Her fırsatta 
yavrusunun eline kitapları tutuşturur, 
ona babasından kalan bu mirasa sahip 
çıkmasını öğütlermiş. Annesinin duaları 
ve Bahaeddin Veled’in gayreti kendisi-
ni o zamanın ileri gelen bilgelerinden 
biri yapmış.

Her büyük bilge kişi gibi Bahaeddin 
Veled de gönlünü eğitecek, ona sevgi 
yolunun inceliklerini öğretecek hocasını 
aramaya koyulmuş. Sonunda bulmuş 
da! O bilgenin dizi dibinde yetişip eği-
timini tamamladıktan sonra çevresine 
âdeta ışıklar saçmaya başlamış. 

İşte bu yıllarda Mevlana dünyaya göz-
lerini açmış. Mevlana ilk 

derslerini babası 
Bahaeddin 

Veled’den almış. Onun sohbet-
lerinde büyümüş. Mevlana da 
tıpkı babasının çocukluğunda 
olduğu gibi kitap kokusunu 
içine çekmiş. Öyle gayretli, 
öyle çalışkanmış ki babası 
ona baktığında eski günle-
rini hatırlamaktan kendini 
alamazmış. 

Kuş Dilini 
Öğrenmek

Yıllar yılları kova-
lamış, Bahaeddin 
Veled çeşitli se-
beplerden do-
layı ülkesini 
terk etmek 
z o r u n d a 
ka l m ı ş . 



Ailesi ve onu 
bırakmak is-
temeyen öğ-
r e n c i l e r i y l e 

yollara düşmüş. 
Nişabur* şeh-

rine geldiklerinde 
burada bir süre kalmaya karar vermiş. 
O sırada beş yaşlarında olan Mevlana 
bir rüya görmüş. Rüyasında nur yüzlü 
bir ihtiyar kendisine altı tane dalı olan 
bir gül veriyormuş. Sabah olduğunda 
babasına rüyasını anlatmış. Bahaed-
din Veled büyük bir mutlulukla:

-  Evlâdım! Altı tane dalı olan gül, 
senin büyüdüğünde altı ciltlik bir 
kitap yazacağına işarettir, de-
miş. 

Şaşkınlıkla gözlerini kocaman açan Mev-
lana’yı burada bir sürpriz daha bekliyor-
muş. Rüyasında gördüğü nur yüzlü ihti-
yar babasının yanında oturuyormuş. Her 
hâlinden muhabbet dökülen ve kendisine 
tebessüm eden bu kişi ona bir kitap uzat-
mış ve:

- Altı dallı güle kavuşuncaya kadar bu 
kitapla meşgul olursun, demiş.

Mevlana’nın elinde tuttuğu kitap bugün 
bile heyecanla okuduğumuz, hikmet dolu 
sözlerle bezenmiş Mantıku’t-Tayr yani 
Kuşların Dili kitabıymış. O nur yüzlü ih-
tiyar ise bu kitabın yazarı Feridüddin At-
tar’dan başkası değilmiş. 
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Okyanus Olacak Çocuk

Nişabur şehrindeki günlerin ardından bu 
küçük kafileye yine yol görünmüş. Az git-
miş, uz gitmişler. Bu defa Şam’da dinlenme-
ye karar vermişler. Burada ise büyük bilge-
lerden İbn-i Arabi ile görüşmüşler. Babası 
Mevlana’nın yaşının küçüklüğüne aldırmak-
sızın görüştüğü bütün bilge kişilerin yanına 
oğlunu da götürüyormuş. Bir süre sohbet 
ettikten sonra İbn-i Arabi, Mevlana’ya bak-
mış. Küçücük yaşına rağmen onun ne kadar 
engin bir gönlünün olduğunu, büyüdüğün-
de aşkla söylenmiş sözlerinin insanların 
gönüllerine nasıl dokunacağını hissetmiş.  
Baba-oğul ziyaretlerini tamamlamışlar. Ba-
haeddin Veled önde küçük Mevlana arka-
da yürüyorlarmış. İbn-i Arabi bu manzara 

karşısında şöyle demiş;

-  Hayret doğrusu! Bir 
okyanusun bir neh-

rin arkasından 

yürüdüğü 
görülmüş şey 
değildir!

Yanındakiler İbn-i 
Arabi’ye tam olarak ne 
demek istediğini sordukların-
da:

- Şu gördüğünüz küçük çocuk sevgi 
derslerinde o kadar ilerleyecek ki 
babasını bile geçecek. Onun sevgisi 
okyanuslar kadar geniş olup bütün 
dünyayı kucaklayacak, demiş.

Yıllar yılları kovalamış, yollar yollara bağ-
lanmış. Bahaeddin Veled nihayet Konya’ya 
yerleşmiş. Ömrünü burada tamamlamış. 

Mevlana da babasının çok sevdiği Kon-
ya’dan ayrılmamış. Zamana meydan oku-
yan kitaplarını burada yazmış. Allah sev-
gisini öyle bir anlatmış ki sözleri çağlar 
boyu dilden dile dolaşmış.
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15 Temmuz Şehidi Rüstem Resul Perçin’in Babası 
Necmi Perçin ile Röportaj
Necmi PERÇİN

Bir baba olarak çocuğunuz şehit olduğunda ne hissettiniz?
Bir baba için çocuğunun şehit olduğunu duymak her ne kadar gurur verici olsa da netice 
itibarıyla çocuğunuz... O yüzden yaptıklarınızdan ziyade  en bağırdığınız, çağırdığınız 
anlar aklınıza geliyor; hüzünleniyorsunuz, sinirleniyorsunuz. İyi bir baba olamadığınızı 
düşünüyorsunuz.
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    Rüstem Resul Perçin



Onunla ilgili neyi özlüyorsunuz en çok?

Rüstem Resul şehit olduktan sonra kendi çocuğunuza ve 
diğer çocuklara bakış açınız değişti mi?

Allah yokluklarını göstermesin beş tane daha evlâdım var ama her birinin tadı da 
yüzü de her şeyi ayrı. Özlüyoruz... Sessiz bir çocuktu, sinirlendiği zaman ise ne 
kadar konuşursanız konuşun bakmazdı, görmezdi, duymazdı. Ben ona bir şeyler 
veremediğimi düşünüyordum ama çocuk almış meğer; bayrak sevgisi, vatan sevgi-
si, millet sevgisi. Allah ondan razı olsun!

Evet, çocuklara bakış açım değişti. Önceden sert bir babaydım. Şimdi elimden gel-
diği kadar kırmamaya, kırılmamaya çalışıyorum. Bağırıp çağırarak değil, sabırla 
anlatmaya, anlamaya çalışıyorum. Anlamadıkları zaman da konuşmayı sonlandı-
rıp mekânı terk ediyorum.

Olur da cennetiâlâda karşılaşırsak, onların gittiği yer Al-
lahualem, eminiz... Biz nereye gideriz, nasıl gideriz onu 
bilemiyorum. Eğer olur da karşılaşırsak sımsıkı sarılıp onu 
alnından, gözünden, elinden öpmek isterim. “Mevla’m 
ayrılık vermesin gökte uçan kuşa” diye bir türkü var 
ya hani, Allah kimseye ayrılık acısı, evlat acısı ver-
mesin. 

Sizlere de teşekkür ederim. Allah kolaylık 
versin.  Allah devletime, milletime bir daha 
böyle bir şey yaşatmasın. Allah’a emanet 
olun!

Çocuğunuzla cennette buluştuğunuzda ona ilk ne demek 
istersiniz?
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RÖPORTAJ

Güven, şefkat ve sevgi…

Babam, o zamanın tüm babaları gibi çocuklarına olan sevgisini 
yeterince gösteremiyordu. Çünkü o da babasından gördüğü dav-
ranış biçimini ister istemez benimsemişti. –1961 doğumluyum– O 
yıllarda çocuklar, büyüklerin yanında sevilmez ve çok da şımar-
tılmazlardı. Böyle bir gelenek oluşmuştu toplumda. Çocuklar uy-
kuda sevilirdi. Yine de babamı ailesi ve çocukları için mücadele 
eden fedakâr bir insan olarak anıyorum. 

Gökhan Akçiçek ile 
babasi

1 Baba deyince aklınızda ilk beliren üç kelime hangisi?

Babanızın nasıl bir baba olduğunu düşünüyorsunuz 2 ?

“Babalar, 
çocuklarınıza onları 

çok sevdiğinizi 
mutlaka söyleyin.”Hakkında
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Babam benim için hep olumlu bir rol model olmuştur. Yalan konuşmamayı, azimli olmayı 
ve bir hedef belirlemem gerektiğini babamdan öğrendim. Çaresizlikler karşısında kolay 
pes etmemeyi de... Aile bireylerine saygıyı, büyüklere hürmet etmeyi… Kötü alışkanlıklar 
edinmemem için çok nasihatlerde bulunmuştu bana. Helal ve haram; günah ve sevap; 
hayır ve şerri de babamdan öğrendim. Vefayı, sadakati, vatan ve bayrak sevgisini ba-
bam aşıladı bana. 

Hangi yönlerinizi babanıza benzetirsiniz

Çocuklara babalarıyla ilgili bir tavsiye 
verebilir misiniz

Aslında burada hem çocuklara hem de baba-
lara şunları söyleyebilirim: Birbirleri ile çok 
vakit geçirsinler. Babalar, çocuklarına onları 
sevdiklerini mutlaka söylesinler. Çocuklar da 
babalarının kıymetini bilsinler isterim. Onlara 
saygı ve hürmeti de hiç eksik etmesinler. Çünkü 
çocukluk günleri çabucak geçip gidiyor... 

3 ?

?

Ben ilkokul üçüncü sınıfa giderken -yıl 1970- babam Alman-
ya’ya işçi gitmişti. Çok özlüyorduk onu... Bize mektup yazı-
yordu. Aradan üç ay geçmişti ki bir gece sabaha karşı yüzüm-
de bir sıcaklık ve batma hissettim. Meğer babamın sakalları 
yüzüme batıyormuş. Bizim hasretimize ve oradaki çalışma ko-
şullarına dayanamayan babam Türkiye’ye dönüş yapmış. O 
geceyi hiç unutamam...     

Babanızla ilgili unutamadığınız bir anınız var mı4

5

?
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Ufaktım, bir gün dükkâna gelirken ayağım takılmış, düşmüştüm. Meğer bileğim kırılmış. Babamın 
beni o hâlde görünce şefkatle kucaklayıp en yakın hastaneye götürmesi ve üzerime titremesi beni 
çok mutlu etmişti. 

Babanızla ilgili yaşadığınız ve unutamadığınız anınız nedir3 ?

Yeni nesil çocukların tüm derdi, babam sürekli bana hediyeler alsın, bir şeyler versin. İstekleri genelde 
maddi olarak elle tutulur armağanları almak. Babalar ise “Ben çok çektim, çocuğuma her şeyi vere-
yim, hayatı çok daha iyi olsun.” diye düşünüyor. Ancak zaman kısa ve bizim için hayatın ne zaman 
biteceği onlar içinse ne zaman başlayacağı belli değil. Bu sebepten çocuklara tavsiyem hayattaki her 
anın kıymetini bilip anne babaları ile verimli zaman geçirmeleri...

Babam, işinin yoğunluğundan dolayı bizimle çok fazla ilgilenemezdi ama mümkün oldukça dük-
kâna beraber gelirdik; babam çalışır, ben onu seyrederdim. Şu an icra etmekte olduğum mesleğin 
inceliklerini o öğretti bana. Babam, işi gereği dikkatli, sessiz bir insandı. Pek konuşmazdı, sevgisini 
gösteremezdi ama bilirdim ki bizi çok severdi. Hayatı, geçimi babamdan öğrendim.

İsa Özyurt ile
Sıcacık Bir 

baba

Kendi çocuğunuza ve diğer çocuklara babaları ile ilgili bir tavsiye verebilir misiniz?2

Babanızın nasıl bir baba olduğunu düşünüyorsunuz 1 ?

“Her anın kıymetini bilin 
ve anne babalarınızla 

verimli zaman geçirin.”
Sohbeti
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Onun atalarından kalma ve neredeyse son temsil-
cisi olduğu, yöresel dilini konuşmak ve not etmek…

Onunla en çok yapmayı özlediğiniz şey nedir3 ?

Ayağa kalkamadığı tek anını hatırlıyo-
rum. Yeğeni, yani kuzenim genç yaşta 
vefat etmişti. İlk kez ben ayaktaydım 
ve babam oturuyordu. Babamın ba-
şını kucağıma alıp “Başın sağ olsun 
babacığım.” deyip öpmüştüm. Babam 
inanılmaz acı çekiyordu. Bu davra-
nışımla onu teselli etmeye çalışmıştım.  
O günü hiç unutamam.

4 Babanızla ilgili unutamadığınız bir 
anınız var mı?

Güven, sabır, disiplin…

Son derece disiplinli, çok göstermek istemese de duygusal ve yufka yürekli. Kaya görü-
nümlü pamuk gibi bir baba… 

1Baba deyince aklınıza gelen ilk üç kelime hangisi?

Babanızın nasıl bir baba olduğunu düşünüyorsunuz 2 ?

Reza Hemmatirad
baba“Çocuklar, zaman çok dar... 

Babalarınızla olabildiği kadar 
vakit geçirin.” Özlemi

ile
Sanatçı / Reza HEMMATIRAD
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Zeki Bostan ile
baba
Sohbeti
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RÖPORTAJ
Köşker / Zeki BOSTAN

“Çocuklar, babanızın hayır dualarını 
almaya özen gösterin, öğütlerini 

dinleyin.”



Sakalının altına yatıp uyumayı özledim.

Onunla en çok yapmayı özlediğiniz şey nedir2 ?
Güven, merhamet, fedakârlık…

1 Baba deyince aklınıza gelen ilk üç kelime hangisi?

Benim garip babam... Hiç unutmam okullar tatil olmuş; herkeste bir sevinç... Karneler alınmış evlere 
gidiliyor fakat ben sevinemiyorum. Sanırım eve gidince ne ile karşılaşacağımı tahmin edebiliyorum. 
Biz tam yedi kardeşiz. Babam bizi okutup topluma kazandırabilmek için canla başla çalıştı. O oku-
yamamış; okuma yazma bilmezdi. Ellerimizde karnelerle eve geldik, babam en büyük ablama kar-
neleri kontrol ettiriyor. Sıra benim karneye geldi; tabi benim karne hep 1, 2, 3 spor toto gibi. “Bu ne 
oğlum?” dedi. Baba düzeltirim desem de nafile, başladı söylenmeye “Ben sizi bunun için mi okula 
yolluyorum?  Hayır, böyle olmaz çabuk, git, düzelt gel bu notları! Yoksa eve almam seni.” diyor. 
Baba, yapma nasıl düzeltirim şimdi desem de, yok bu karne bugün düzelecek diyor  başka bir şey 
demiyor. Haydi, buyrun yandı çıram, Nuh diyor peygamber demiyordu babam. Sonunda karneyi 
kaptığım gibi koştum dışarı, doğru kırtasiyeye. Kırtasiyeciye anlattım durumu, o da biliyor babamın 
huyunu. Neyse bulduk bir çaresini beraber: Aldık silgiyi elimize, güzelce temizledik akşamımı rezil 
eden o notları, yazdık yerlerine paçayı kurtaracakları. Yeni karnemi aldım, doğru eve. Baktım ba-
bam biraz sakinlemiş hiçbir şey söylemeden oturdum bir köşeye. Aradan biraz zaman geçti. “Ne 
oldu düzelttin mi o zayıfları?” dedi. Sesimi çıkarmadım, kalktı yerinden baktı benim karneye “Bakın 
düzelmiş mi şu yaramazın karnesi?” dedi. Baktılar notlar düzelmiş. “Hah! tamam işte bu kadar! 
Bundan sonra hep böyle olacak!” dedi kızgın bir 
şekilde. O akşam çok korkmuştum. Haya-
tım boyunca çok çalıştım, çok oku-
dum. Okul dâhil bütün hayatım 
boyunca başarıdan başarıya 
koştum. Babamın o hâlini 
hâlâ unutamıyorum. Ken-
dince bizi hayata hazır-
lıyordu. Bizim için ne 
kadar zorsa onun için 
de bir o kadar zordu 
hayat.

Babanızla ilgili unutamadığınız bir anınız var mı3 ?

* Köşker: Yemeni 
denilen bir tür ayakkabı 
çeşidini diken kişiye 
denir.
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DÜNYADAN ÇOCUKLAR

Küçük kardeşim ve ben babamla 
hafta sonu çeşitli yerleri gezer, 
birlikte eğlenceli vakit geçiririz. 
Babam bize türlü türlü hikâyeler 
anlatır, akrabalarımızdan bahse-
der. Onun sayesinde daha 

güçlü aile bağları 
kurarız. Babamın 
elinden tutup sokak 

sokak gez-
meyi hiç-

bir şeye değişmem. Bu beni çok 
mutlu ediyor.

Kardeşim ve ben çok şanslıyız. 
Çünkü ailemizin tüm fertlerinin 
bize ayıracak vakti ve sabrı var. 
Bu bizi çok sevdikleri anlamına 
gelir bence. 

Dedem de bize tarihimizden bah-
seder. Yaşadığımız savaşlardan 
ve ülkemiz için ölümden korkma-

Taeyeon PARK

‘
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yan kahramanlardan 
söz eder, anılarını an-
latır. Hatta o döneme 
ait resimleri gösterir. Re-
simlere baktıkça yaşa-
nanların ne kadar üzücü 
olduğunu hissedebiliriz.

Tarihi sesli dinlemeyi ve 
geçmişte yaşananları bu-
gün gibi hayal etmeyi se-
viyorum. Dedemin anlattığı 
Koreli yetim kızın hikâyesini din-
lerken çok duygulanmıştım. 1950’li 
yıllarda Kore Savaşı’nda yer alan 
Türk askeri Süleyman Astsubay, sa-
vaş alanında bulduğu küçük bir kızı 
yanına almış, şefkat ve sevgiyle onu 
iyileştirmiş. 

Zamanla aralarında baba-kız ilişkisi 
oluşmuş. Küçük kız kendisini kurtaran 
askeri kaybettiği babasının yerine 
koymuş. Aralarındaki bağ uzun yıllar 
ayrı kalsalar da kopmamış ve birbirle-
rine bir gün tekrar görüşmenin sözü-
nü vermişler. 

Onun gibi fedakâr kahramanlara 
minnettarım, bu mektup aracılığıyla  
hepsine kucak dolusu sevgimi gön-
deriyorum. Bize yardım etmek için 
kendi ülkelerinden ve çocuklarından 
ayrılıp gelmişler, onları arkalarında 
bizim için bırakmışlar. Dualarım hep 
onlarla ve onların aileleri ile olacak.  
Sevgilerle... 

TAEYEON
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Savaş nedir bilir miyiz biz 
çocuklar? Savaş büyüklerin işi. 
Biz en fazla kar topu savaşı ya-
parız. Ellerimiz büzüşerek sıkıştırdığımız 
kar toplarını fırlatırız birbirimize. Yine de 
dikkat ederiz can yakan yerlerimize denk 
gelmesin diye.  Bazen tütü savaşları baş-
lar mahallemizde; kâğıttan küçük külahları 
plastik tesisat borularına yerleştirip birbiri-
mize üfleriz. Vurulan yanar. Kan olmaz, 
gözyaşı dökülmez, kocaman kahkahalar-
la sonu gelmeyen oyunlar icat ederiz. 

Lakin Ayla’nın hikâyesi böyle şakacıktan 
olmayan bir savaşın ortasında başlamış. 

Dünyanın diğer bir ucunda, çok 
uzaklarda bir gün ülkesine kötü 

adamlar gelivermiş. Şakacıktan olma-
yan, kar topu gibi hemen dağılıvermeyen, 
tütü gibi bükülmeyen gerçek silahlarla 
köylerini yakmış, evlerini yıkmış; annesini, 
babasını, kardeşlerini bilinmez bir ülkeye 
alıp götürmüşler.  Ayla, öyle ormanın bir 
köşesinde saklandığı yerde gecenin ka-
ranlığında ağlarken bulunuvermiş. Bulan 
da ta bizim ülkemizden Ayla’nın ülkesine 
onları kötü adamların elinden kurtarma-
ya giden askerlerimizden biriymiş. İsmi 
Süleyman’mış bu askerin. Karıncayı bile 
incitemezmiş; çok merhametli, şefkatli bir 

SÜLEYMAN 
AMCAGüzel

Astsubay Süleyman DİLBİRLİĞİ
Editörden

 A d a
m
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adammış Süleyman. Karanlığın içinde ağla-
yan, korkmuş bu şirin kız çocuğunu görünce 
ona sarılmış. Küçük kıza “Senin ismin Ayla 
olsun.” demiş. Sonra 1,5 sene sürecek bir 
baba-kız hikâyesi başlamış. Sabırla, sevgiy-
le Ayla’nın bütün ruh yaralarını sarıvermiş. 
Ona hem anne, hem baba, hem arkadaş 
olmuş. Yurdundan binlerce kilometre uzak-
ta Türk taburu âdeta bu küçük Güney Ko-
reli kızı evlat edinmiş. Bütün askerlerin ama 
özellikle Süleyman’ın kıymetlisi oluvermiş 
Ayla. Gel zaman git zaman sayılı gün bi-
tivermiş. Süleyman’ın yurda dönme vakti 
gelmiş fakat ayrılmak çok zormuş. Kızı gibi 
benimsediği Ayla’yı bir türlü bırakamamış. 
Ülkesine götürmek istemiş izin vermemiş 
komutanları, bavuluma gizleyeyim demiş 
bu sefer de yakalamışlar. Sonra bakmış ki 
çare yok, gemiye Ayla’sız binmiş. Aradan 
zaman geçmiş, evlenmiş, çocukları olmuş la-
kin bir türlü o karanlık ormanda bulduğu ay 
yüzlü küçük kızı unutamamış. “O da benim 
kızım, o da benim evlâdım, ona söz verdim, 
nasıl bırakırım geride?” der, dururmuş. 

Yaşlandığında dahi neredeyse 
hiçbir haber alamadığı Ay-

la’yı rüyalarında görür, 
hep onu düşünürmüş. 
Allah’a “Kızımı bana 
son bir kez göster.” 
diye dualar eder-
miş. Günün birin-
de duaları ka-
bul olmuş. 

Ayla’nın ülkesinden gelen bir film ekibi 
Ayla ile Süleyman Amca’nın bu baba-kız 
hikâyesinden haberdar olmuş ve uzun araş-
tırmalardan sonra da Ayla’yı bulmuşlar. 
Süleyman Amca yıllar sonra kızı Ayla’ya 
böylece kavuşmuş işte. Neredeyse altmış 
yıl ayrı kalan baba-kızın kavuşmaları, bir-
birlerine sarılmaları görülmeye değermiş. 
Uzaklardaki kızı Ayla’ya kavuşan Süley-
man Amca son günlerini gönül rahatlığı ve 
mutluluğu  içinde geçirmiş. 

Biz bu hikâyeden yani Süleyman Amca’dan 
babalığın sadece biyolojik bir bağ değil 
her şeyden önce bir gönül bağı olduğunu 
öğrendik; özveri, şefkat ve sahiplenmek işi 
olduğunu. Süleyman Amca savaşın ortasın-
da bulup 1,5 yıl şefkatle yaralarını sardığı 
ürkek Ayla’nın babası oluverdi ve bizlere 
babalığın değerini bir kez daha öğretti. 
Ruhun şad olsun merhametli asker, güzel 
adam, güzel baba, Süleyman Amca… 



SEYİR VAKTİ
Neva GÜMÜŞ 

Zeynep YAĞIZ

“Ne yaparsanız yapın ya da nere-
ye giderseniz gidin, uyum sağlayamadığınız 

hissine kapıldığınız olur mu? Hangi kelimenin bunu 
anlattığını bilmiyorum. Yabancılaşmak mı, garipsemek 

mi, uyuşmazlık mı yoksa? Hayır, bunlar tam ifade etmiyor. 
Ama bunu anlatan bir kelime olmalı. Çünkü sürekli böyle hisse-

diyorum.” 

Film, on bir yaşında bir kız çocuğu olan Akeelah Anderson’ın bu söz-
leriyle ekrana geliyor. Akeelah, ailesiyle birlikte Güney Los Angeles’ta 

yaşamaktadır. Altı yaşındayken babası vefat eder. Babasını çok seven Ake-
elah, acısını hafifletmek için kelime ve harflerle ilgilenmeye başlar. Kodlama 
konusundaki doğal yeteneği öğretmenlerinin dikkatini çeker. Öncesinde iste-
mese de kodlama eğitmeni Joshua ile tanışınca ulusal çaptaki kodlama ya-
rışmasına hazırlanır. Hazırlandığı ve yarıştığı süre boyunca arkadaşlığı, aile 
yapısını, mahalle komşuluğunu, yardımlaşmayı, düzenli çalışmanın önemini, 
kendine inanmayı ve dertleşmeyi yaşayarak öğrenir. Güzel ama beklen-
meyen bir sona doğru giderken Akeelah, bize çok önemli bir sorunun da 
cevabını verecektir. 

Yönetmenliğini Doug Atchison’ın yaptığı Akeelah And The Bee yani 
Sözcüklerin Gücü, 2006 yılında Amerika’da çekilmiş, ailecek 

zevkle ve ilgiyle izlenecek bir film. Şimdiden iyi seyirler...

SÖ
ZC

ÜKLER
İN GÜCÜ-AKEELAH AND THE BEE
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Yönetmen: Doug ATCHISON
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KİTAP KURDU
Merve ÇOBAN

Kısa bir süre için babasından ayrı kalmak 
zorunda kalan küçük kızın, Ayçiçeği’nin 
hikâyesini dinlemek ister misiniz? Haydi, 
o zaman birlikte kulak verelim sevimli ar-
kadaşımıza! 

Kahramanımızın tam anlamıyla çok sevdi-
ği ve çok özlediği farklı bir babası vardı. 
Eskiciden değişik malzemeler alır, onları 
kendince tamir eder ve bundan zevk du-
yardı. Başta Ayçiçeği ve annesi, onun bu 
davranışlarına anlam veremiyor; babası-
nın bu hobi malzemelerine “ıvır zıvır” di-
yorlardı. Arkadaşlarını eve çağırmaktan 
çekiniyorlardı. Yeni evlerine taşındıkların-
da ise babasının kızı için yaptığı mobilya-
ları eskiciye satmışlardı. Bir gün babası 
Ayçiçeği’nin yeni odasını görünce asıl bu 
sefer üzülmüştü Ayçiçek. Sanki mobilyala-
rı değil de babasını alıp götürmüştü Eskici 
Amca. Eski eşyalarının ruhu vardı. Onlar 
Ayçiçeği ile konuşuyor, onunla oyun oy-
nuyorlardı. Yeni eşyalarıysa sus pus otu-
ruyorlardı.

O zaman anlamıştı Ayçiçek. İnsanın ken-
disine özel eşyalarının olması ne kadar 
muhteşem bir şeydi. Bir insanın sevgisini 
hissedebilmemiz için illâ ki yanımızda ol-
ması gerekmezdi. Ayçiçeği kimi zaman 
üzülse de kimi zaman kendisini yalnız his-
setse de sevginin ne olduğunu çok güzel 
bir şekilde öğrenmişti! Aslında daha neler 
neler öğrendi ama biz hepsini söylemeye-
lim! Suzi’si, Şiribom’u, Tombalak’ı, Çağ-
rı’sı, Buket’i sürpriz olsun, gelin hep birlik-
te okuyalım!

Kitap Adı: Babamın Gözleri Kedi Gözleri
Yazar: Sevim AK
Yayın Evi: Can Çocuk Yayınları
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KİTAP KURDU
Tuba DERE

Çılgınlık mı dediniz, bir baba ne kadar çıl-
gın olabilir ki? İddialı bir kitap ismi “Çılgın 
Babam.” Hollywood filmlerinde rastladığımız 
türden bir çılgınlık mı bu acaba? Anne-çocuk 
arasında, zaman zaman çatışmalı olsa da te-
meli dostluk ve uzlaşmaya dayalı bir ilişki ya-
şanır, ama eve yorgun argın gelen, telefonda 
bile iş görüşmelerine devam eden babalarla 
çocuklar arasında çoğunlukla korunan bir 
mesafe vardır. Kızların babalarına hayranlık 
duyması olağandır da sıkı dost olan baba-kız 
hikâyelerine pek rastlanmamıştır. İşte bu alı-
şılageldik anlayışı değiştiren on dokuz öykü 
var Çılgın Babam’da. 

Usta bir kalem olan Zeynep Cemali, küçük 
yaşlardan itibaren babasıyla yaşadığı ilginç 
olayları, tarihsel sırasıyla anlatıyor. Birçok 
kız gibi Zeynep de babasına hayran. Kemal 
Bey, iyi yüzme bilen, bisiklet sürebilen bir 
baba ama çılgın diye anıldıysa çocuğundan 
daha çocuk ve haylaz, deli fişek babalar-
dan da sanılmasın. Gayet akıllı uslu, yufka 
yürekli, yüce gönüllü, iyi bir insan. Çılgın-

lığı şurada;  azıcık esirikli, aklına eseni yapı-
yor; öteki babaları çok kızdıran şeyler onu 
delirtmiyor, çünkü deneyime ve değişikliğe 
açık. Zeynep’in duygu, düşünce ve ilgilerine, 
onları hiç de çocukça bulmadan karşılık veri-
yor. Bir baba olarak nelerin üstünün çizilmesi 
gerektiğini iyi biliyor, nelerin altını dikkatle 
çizmek gerektiğini bildiği gibi. Kızı Zeynep’e 
çok güveniyor, küçücükken kuyumcu dükkâ-
nını ona teslim edebiliyor. Zeynep, iyi niyeti 
yüzünden iş konusunda pek dikiş tutturama-
yan, eski eşya toplayıp satmak, yazlık sine-
ma işletmek gibi herkesin yapmayacağı işler 
deneyen babasının hep yanında, onun hem 
işlerine hem de dertlerine ortak oluyor.

Her öykü bitiminde bir tane daha diyeceğiniz, 
elinizden bırakamadan sonunu getireceğiniz, 
üstelik baba-kız ilişkisini, insanı kıskandıracak 
biçimde ballandırarak güle eğlene anlatan 
bir çocuğun dilinden okuyacağınız bu kitaba 
kitaplığınızda yer ayırıp hiç vakit kaybetme-

den onunla tanış-
malısınız.

Kitap Adı: Çılgın Babam

Yazar: Zeynep CEMALİ

Yayın Evi: Günışığı Kitaplığı
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Deniz ASLAN

Merhaba, senin de yazıların, resimlerin Sevgi Bir Kuş’ta yayımlansın ister misin? Alanında uzman 
yazar ve çizerler tarafından yorumlanan eserlerin ile eminiz dergimiz daha da güzelleşecek. Yazı 
ve resimlerini www.sevgibirkus.com.tr adresi üzerinden dosya gönder butonuna tıklayarak bizimle 
paylaşabilirsin. ;)

SİZDEN GELENLER

Sevgili Umut, 
 Frida’nın karmaşık ve renkli dünyası ancak 

bu kadar iyi resmedilebilirdi. Geometrik 
şekiller ve kübik detaylarla süslü bu portre, 
senin çizgilerindeki özgünlüğü bize yansıtıyor. 

Kullandığın renklerin canlılığı, Frida’nın yüzündeki 
masum gülümsemeyle birleşince senin iç 

dünyandaki neşeyi bize aktarıyor. 
Tebrikler...

Umut TÜRKÖZ 5. Sınıf

58



Deniz ASLAN

Sevgili Kayra Efe Oouw! Heyecan verici aynı 
zamanda düşündürücü bir resim. Fantastik bir 
dünya sunmuşsun bize. Merdivenden oluşan ve 

gökyüzüne uzanan bir yol görüyoruz. Biraz daha 
geride, karmaşık görünse de aslında tepesinde ışık 
kaynağı tutan bir figür var. Bu figür bize umudun 

her zaman var olduğunu hatırlatıyor. Hayatta 
birçok seçeneğimiz var ve hangi yolu seçersek 
seçelim bu bizim seçimimiz olacaktır. Seçimlerinin 

sana mutluluk getirmesi dileğiyle 
Tebrikler...

Deniz ASLAN

Sevgili Sıla,
 Soğuk bir zeminde sıcak bir nesne. Zıt renkler ile 
ortaya koyduğun bu uyum renkleri gayet iyi tanıdığını 
ve harika bir göz zevkine sahip olduğunu gösteriyor. 
Kompozisyonda ışığa göre keskinliği ve yumuşaklığı 

etkileyici bir şekilde yapmışsın. Bu resim bizde soğuk 
bir havada sıcak bir kahve içiyormuş hissi uyandırdı. 

Tebrikler...

Sevgili Güniz, 
 Senin yıldızlı gecende yıldızlar güneş kadar parlak. 

Koyu mavi üzerine kullandığın sıcak renkler birbirine 
karışarak dans ediyor. Renkler arasındaki bu geçişler 
bize sürekliliği olan bir mutluluk veriyor. Klasikleşmiş 
olan bu resmi kendi fırçan ve duygularınla yeniden ve 
etkileyici bir şekilde yorumlaman bizi heyecanlandırdı. 

Tebrikler...

Sıla ALBAYRAK  7. SınıfKayra Efe USLU  4. Sınıf

Güniz DURAN  6. Sınıf

Deniz ASLAN
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SİZDEN GELENLER

Özgür olmak istiyorum
Hayatın yeniden inşası için
Sesimi herkese duyurup
Özgürlüğümü ilan etmek istiyorum

O beyaz kuşlarla
Uçup gitmek istiyorum
Yeni ülkelere gidip
Hayal gücümü duyurmak istiyorum

Hayatı özgürce yaşamak
Dünyayı yaşatmak istiyorum
Sevginin gücünü herkese göstermek istiyorum

ÖZGÜRLÜK

Deniz KUBAT 8.Sınıf
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Sevgili Deniz, bize en güçlü üç şeyi arkasına 
alarak çok güzel bir şiir yazmış. Özgürlüğün 

gücü, hayal gücü ve sevginin gücü. Bu 
üç gücün aşamayacağı hiçbir sorun, 

güzelleştiremeyeceği hiçbir çirkinlik yoktur.
Sen çok güçlü bir çocuksun. Kalemi elinden 
asla bırakma. Bırakma ki gücünden biz de 

faydalanmaya devam edelim.

Melih TUĞTAĞ



AKYAKA’DAN MERHABA

Elen KORKMAZ 5.Sınıf
Defne ERDOĞAN 6.Sınıf

Ben ve kuzenim, tatil günleri evde kullanılmayan eşyaları, kendimizin yaptığı 
bilezik veya taş boyamaları, evde okunmuş kitapları satışa çıkarıyoruz. Bu yaz 
da evimizde bulunan ve okuduğumuz kitapları satışa çıkardık. Elde ettiğimiz ka-
zancın bir kısmıyla sokak hayvanlarına yiyecek alıyoruz. Bir kısmını ise almak 
istediğimiz oyuncak, kitap vs. için biriktiriyoruz.
Bu işin püf noktaları da var. Mesela çocuğu olan bir müşteri kitap almak istiyor. 
Onların kitap seçmelerini beklemek yerine tezgâhtaki uygun gördüğümüz bir 
kitabı uzatıp “Bu kitap çok eğlenceli üstelik çocuğunuzun yaşına uygun.” diye-
rek tavsiyede bulunuyoruz. Bu şekilde müşterinin göremediği bir kitaba ilgisini 
çekerek incelemesini ve çoğunlukla satın almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ne 
çok samimi, ne çok resmî olmak gerekir. Gülümsemek müşterinin kendini yakın 
hissetmesini sağlar. Utangaçlık satış miktarını düşürür. “Buyurun, Merhaba, Hoş 
geldiniz.” Bunlar satışta sihirli kelimelerdir. Tezgâhı fark etmemiş birinin fark et-
mesini, fark etse de daha çok ilgilenmesini sağlar. 
Satış yapmak gerçekten çok zevkli bir deneyim. Eğlenceli ve komik anlar ge-
çirmenizi sağlar. Çoğunlukla en az 1-2 tane komşunuz olur. Biz de sonradan 
öğrendik, esnaf dayanışması diye bir şey varmış. Bu dayanışma şeklini biz çok 
sevdik. Bizim iki tane komşumuz vardı. Gelip bizden kitaplar aldılar. Biz de me-
sela eğer atıştırmalık bir şeyler almışsak onlara ikram ettik. Birlikte keyifli vakit 
geçirdik. Yeni insanlarla tanıştık. Yolunuz buralara düşerse kitap sergimize sizleri 
de bekleriz. 
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SİZDEN GELENLER

BABAM
O şefkatli kollarından,

Merhamet dolu yüreğinden,
Beni ısıtan sevginden,

Mahrum bırakma babam.

Sevgi dolu gözlerinden,
Güzel sözlerinden,

O iyi kalbinden,
Mahrum bırakma babam.

Şefkat deseler; sen,
Merhamet deseler, sen,

Beni tüm bunlardan,
Mahrum bırakma babam.

Seni çok seviyorum,
Sana saygı duyuyorum,
Sen de beni sevginden,

Mahrum bırakma babam.

Fatma ISSI 6.Sınıf/Mersin

Fatma şiirinde iki önemli konuya 
dikkat çekiyor. Birincisi sevginin 
ısıtan bir şey olduğu, ikincisi ise 
sevginin saygıyı doğurduğu! Bu 
iki gerçeği gözler önüne serdiği 
için Fatma’ya çok teşekkür 
ediyorum.

Melih TUĞTAĞ
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CANIM BABAM
Baba demek ne demektir ki?

Kim açıklayabilir bunu?
Baba demek evin direği demektir.

Kara günde, üzerime kara bulutlar çöktüğünde...

O kara bulutların içinden çıkıp,
Yardıma koşan kişinin,

Kim olduğunu sorarsanız,
Bağıra bağıra babam derim.

Babam!
Her düştüğümde beni kaldıran,

Her korktuğumda yanımda olan,
Umutsuzluğa kapıldığımda yol gösteren,

Sevgimin simgesi babam.

Karşılıksız sevendir o,
Karşılıksız verendir o,

Yarınım için çalışan çabalayan o,
İşte benim babam bu.

Ali İhsan YILDIRIM 6.Sınıf/Kütahya

Bu şiiri okuyunca ilk olarak Ali 
İhsan’ın, sonra da babasının çok  

şanslı olduğunu düşündüm.
Şiire dönersek; özellikle “sevgimin 
simgesi babam” ifadesi ile genç bir 
şair “ben buradayım” diyor. Yazmaya 

devam ederse, Ali İhsan’dan daha 
nice güzel şiirler okuyacağımıza 

inanıyorum.

Melih TUĞTAĞ
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Bizi Takip Etmeyi 
UNUTMAYIN ÇOCUKLAR!

www.sevgibirkus.com.tr
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