Sevgili Çocuklar,
Ailemiz sevginin, huzur ve mutluluğun
kaynağıdır. Aile sadece anne,
baba, kardeşlerden ibaret değildir;
dedelerimiz, ninelerimiz, dayılarımız,
teyzelerimiz, amcalarımız, halalarımız,
kuzenlerimiz de ailemizin birer
parçasıdır. Ve büyük aileler güçlü bir
milletin temelini oluştururlar.

Sevgi Bir Kuş dergimizin bu sayısında
değerli büyüklerimiz ile sizleri bir araya
getirdik ve güçlerimizi birleştirdik.
Büyüklerimiz bizim bilmediklerimizi
bilen, düşmememiz için elimizden
sımsıkı tutan, biz ağlarken kucaklarına
alıp sabırlı olmayı öğütleyen, bizi
dizleri dibinde ninnilerle, masallarla
büyüten ulu çınarlarımızdır.
Gölgelerinde dinlenir, köklerinden
aldığımız güçle yarınlara daha
sıkı tutunuruz. İyiliği, sevgiyi,

merhameti ve yardımlaşmayı biz
onlardan öğreniriz. Tecrübeleriyle
bizlerin yoluna ışık tutan hayat
rehberlerimizdir onlar.
Sevgili Çocuklar,
Bu yıl ilk defa I. Uluslararası
Yaşlılık Şurası’nı gerçekleştiriyoruz.
Yaşlılarımızı yani bizim süper
kahramanlarımızı yakından tanımak
için böyle bir program düzenledik.
İstedik ki başımızın tacı büyüklerimizle
siz kıymetli çocuklarımız daha çok
sohbet edebilsin, daha fazla vakit
geçirebilsin. Böylece güçlü yarınlar
için geçmişten geleceğe kurduğumuz
köprülerimizin temelleri daha sağlam
atılsın.
Bu sayımızda birbirinden güzel öykü,
şiir ve anlatılarla aile olmanın bilincini
sizlerle paylaşıyor, sizlere keyifli
okumalar diliyoruz.

Zehra Zümrüt SELÇUK
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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Editörden
Sevgili arkadaşlar,
Size bir müjdemiz var! Bahara hazırlık
yaparken Sevgi Bir Kuş’u yeniledik. :)
Heybesine cıvıl cıvıl renkler, bambaşka
çizgiler, birbirinden güzel bilgiler ekledik.
Ve meraklı gözlerle, zevkle inceleyeceğiniz
harika bir sayı hazırladık.
Bu sayımızda başımızın tacı büyüklerimizle
sohbet ettik. Bize sizleri anlattılar. İlk kez
dede- nine deyişinizden, onlara doğru
attığınız ilk adımlardan, kahkahalarınızdan,
oynadığınız oyunlardan bahsettiler.
Hayvanları ve masalları bir de pamuk
şeker ile dondurmayı çok severmişsiniz.
Çiçekleri içinize çeke çeke koklar, denizi,
yıldızları, güneşi, bulutları her zaman merak
edermişsiniz. Bir gülüşünüz, bir bakışınız
onlara bütün dertlerini unutturabilirmiş. Siz
onların hayat kaynağı, nefesiymişsiniz.
YIL : 2019
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HİKÂYE KUTUSU

Mustafa Çiftçi
Özlem Yüce Aka

ŞUBAT

“Biz de onları çok seviyoruz” dediğinizi
duyar gibiyiz. Dizinin dibinde masallar
dinlediğiniz, yaptığı her yemeği bayıla
bayıla yediğiniz, ellerinden tutarak
diyar diyar gezdiğiniz, yanında huzur
duyduğunuz, mutlu olduğunuz tatlı sözlü,
güler yüzlü büyükler sevilmez mi hiç?
Kökleri derinlere uzanan koca
çınarlarımızdan aldığımız güçle daha
güzel yarınlara adım atmak için bu yıl
ilkini gerçekleştirdiğimiz Yaşlılık Şurası’nı
düzenleniyoruz. Geleceğimizin umudu siz
çocuklarla tecrübeleriyle yolumuza ışık
tutan büyüklerimizi bir araya getirmenin
güçlü bir milletin en önemli yapıtaşı
olduğunu biliyoruz.
Sizlerin de birbirinden güzel resim ve
hikâyelerinizle renk kattığınız bu sayımızın
her sayfası heyecanla okunmayı bekliyor. O
halde size şimdiden iyi okumalar diliyoruz.:)
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Hikâye
Kutusu
Mustafa Çiftçi
Özlem Yüce Aka

DEDEMDEN ANNEME
EN GÜZEL MİRAS

O

kulumuzun planını kim çizdiyse
masallardan ilham almıştı
herhâlde. Tam kış günleri için bir
okul tasarlamıştı. Evvelden kartpostallar
olurdu; kışın çekilmiş manzara
fotoğraflarında karlar altında gülümseyen
kulübeler ve bacasından tatlı tatlı süzülen
dumanlar… Hah, işte o fotoğraftakinin
tıpkısıydı okulumuz.
Böylesine şirin yapılı, zarif görünümlü
bir okulda öğretmenlerimiz de gül
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yaprağındaki çiğ taneleri kadar güzeldi.
O güzel öğretmenlerimizden Tayyar Hoca
bir vazife verdi bize. Hepimiz çevremizdeki
bir insanın en iyi yaptığı şeyi yazacaktık.
Ve o kişinin en iyi yaptığı şeyi nereden
öğrendiğini de yazmamız gerekiyordu.
Arkadaşlarım bir kavanozun içinden bilye
seçer gibi çevrelerindeki insanları seçerek
yazmaya başladılar. Bir tanesi dedesinin
çok iyi bir terzi olduğunu yazmıştı. Terzilik
usta çırak ilişkisiyle öğreniliyormuş ve

Gözlerimin içine bakarak, “Hımm, bir
düşünelim, nasılsa vakit varmış.” dedi.
Sevindim. Annem bir meseleye el atmışsa
o iş tamamdı. Böyle düşünürken beni
uyardı. “Ama ödevini ben yapamam, sen
yaparsın. Ben belki sana ilham veririm. Bu
senin vazifen, unutma!”
Biz mutfakta böyle laflarken komşumuz
Meryem Abla geldi. Onun da dert listesi
uzun, sıkıntıları kuyular kadar derin
idi. Annesi babası onu dinlemiyordu.
Mahallede hiç arkadaşı yoktu. Yalnızdı.
O da sıkılınca karaya vurmuş yunuslar
gibi çaresiz annemle dertleşmeye gelirdi.
Neler konuştuklarını tam bilmiyordum.
Ama annemle konuştukça Meryem
Ablanın yaralarına merhem sürülmüş gibi
rahatladığını görüyordum.

dedesinin ustası çok akıllı bir adammış.
Bir diğer arkadaşımız ablasının çok güzel
kek yaptığını ve kek yapmayı teyzesinden
öğrendiğini yazmıştı.
Herkes kendine tutunacak bir dal bulmuş,
yazıyordu. “Ben ne yazayım?” diye
düşünmeye başladım. Anneme sormak
istedim. Ama annemi yalnız yakalamak
zordu.
Önce Adile Abla geldi. Sekiz çocuk
ve işsiz kocası ile hayatta kalmak için
çırpınıyordu. Şimdi de kışlık odun ve
yakacak ihtiyacı vardı. Annem telefonu
eline aldı ve herkesi aramaya başladı.
Tadını çıkara çıkara konuşurdu annem.
Telefonda konuşması kurabiye yer gibi,
şeker ezer gibi tatlıydı. Artık kimleri
aradıysa her telefonun sonunda notlar
alarak bitirdi operasyonu. Ve Adile
Abla’ya odun, kömür, yavrularına da
kışlık kıyafet ayarlanmıştı. Adile Abla gül
yaprağı döker gibi dualar ederek ayrıldı
evimizden.
Ben hemen annemin yanına gittim.
Tayyar Hoca’nın verdiği vazifeyi anlattım.

Meryem Abla gittikten sonra öğle yemeği
vakti geldi. Babam öğle yemeklerini
dışarıda yemezdi, eve gelirdi. O gün de
eve geldi. Sofraya oturdu. Anlatmaya
başladı. Babam anlattı, annem dinledi.
Yemek bitti. Babam mesaisine gitti. O
gidince benim de uykum geldi. Odama
gidip yatağa uzandım.
Uyandığımda saate baktım, bir saatten
fazla uyumuşum. Benim uykum kedi
uykusu gibidir. Yataktan hemen
çıkamam, biraz sağa sola dönerek,
esneyerek, aheste aheste uyanırım. Yine
öyle yatağın içinde uyanmayı beklerken
bir şeyi fark ettim. Benim gün boyunca en
çok vakit geçirdiğim kişi annemdi. Neden
annemin en iyi yaptığı şeyi yazmıyordum?
“Buldum!” diye fırladım yataktan.
Annemin en iyi yaptığı şey dinlemekti.
Hastalar, yoksullar, garipler hep bize
gelirdi. Onları ne güzel dinlerdi annem.
Ve ben kesin kararımı verdim. Benim
ödev konum, annemin insanları güzel
dinlemesi olacaktı. Bir de başlık buldum
ödevime, “Annem Gibi Dinlemek” diye.
Annemin yanına usulca oturdum. Bir
bilim adamı gibi gözlem yapıyordum.
Annem misafirlerini öyle güzel dinliyordu
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ki... Onların anlattıkları ne olursa
olsun gözünü hiç ayırmadan,
soru sorarak, sorularına aldığı
cevapları, yorumları değer
vererek dinliyordu. Ve en
güzeli bunları yaparken öyle
samimi yapıyordu ki, hayran
olurdunuz.
Annem kendisiyle dertleşmek
için gelenleri dinlerken
dertleriyle dertleniyor, onlarla
seviniyor, hüzünleniyor, mutlu
oluyordu. Onlara akıl veren,
bilgiç bir tavırla değil, hayata
onların baktığı yerden bakarak
dinliyordu herkesi. Ve o zaman
anladım ki insan en çok kendini
dinleyecek kişileri seviyor. Bütün
sır samimiyetteydi. Ve samimiyet
taklit edilemeyen imzalar gibiydi. Bir
insan ya samimiydi ya da değildi.
Annem de samimi olmanın kitabını
yazacak kadar içten biriydi. Annemi
gözlemlerken şunu fark ettim;
insanlar dertlerini dökmek için, hâllerini
anlatmak için, kendileriyle beraber olacak
birine sahip olmak için anlatıyorlardı.
Yoksa ne benim annem süpermendi
ne de arkadaşları, eşi, dostu ondan her
meseleye çare bulmasını istiyorlardı.
Peki, annem böyle güzel dinlemeyi
kimden ve nasıl öğrenmişti? Kendisine
sordum. “Bilmiyorum ki, ben hep
böyleydim herhâlde” dedi. Ama birazcık
dedektiflik yapınca güzel dinlemenin
anneme babasından miras olduğunu
öğrendim. Rahmetli dedem de güzel
dinlermiş insanları. Dedemin de yanından
dertliler, yolda kalmışlar, hastalar eksik
olmazmış. Yani dedemden kalan bu
mirası ona layık bir şekilde taşıyordu
annem.
Ödevim çok iyi gidiyordu. İki soruma da
cevap bulmuştum. Ödevimi bilgisayarda
yazdım, bitirdim. Bu düşüncelerle yatağa
uzandım. Tam uyuyacakken bir soru
ile sıçradım yerimden; “Annem herkesi
güzel dinliyordu da peki annemi güzel
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dinleyen biri var mıydı?” Sanki annemin
sakladığı en gizemli hazineyi bulduracaktı
bu soru bana. Fark ettim ki, annemi güzel
dinleyen hiç kimse yoktu. Etrafı kalabalık
olsa da yalnızdı. Buna katlanamazdım.
Nasıl ki dedemden ona miras kalan
bu âdeti annem sürdürüyordu, annemi
güzel dinleyen kişi de ben olacaktım.
Annemden bana kalan miras da bu
olacaktı. Koşarak yanına gittim. “Canım
annem! Bundan sonra seni güzel dinleyen
kişi de ben olacağım. Ne anlatırsan anlat,
masallardaki sihirli kuyular gibi olacağım.
Anlatmak seni rahatlatacak, dinlemek
de beni… Sen hiç merak etme.” dedim.
Annem konuşurken kelime bulmakta hiç
zorlanmaz. Ama ben bunları söyleyince
ne diyeceğini bilemedi. Yutkundu.
Sarıldık, öpüştük, koklaştık. Ana – oğul
birbirimize doyduk, kandık bir zaman...
Ödevimi teslim ettim. Tayyar Hoca çok
beğendi. Sonra günler hızla geçti. Ben

anneme verdiğim sözü hep tuttum, o
ne anlatırsa güzelce dinledim. Artık o
benimle dertleşmeye alışmıştı. Ben ise
annemi dinliyor gibi değil, bal ile süt akan
bir çeşmeden dağarcığımı dolduruyor gibi
yıllarca dinledim annemi.
Yıllar geçti. Şimdi kırk yaşındayım.
Geçtiğimiz yaza kadar annem anlatıyor,
ben dinliyordum. Ama annemin

anlatacakları tükenmiş olmalı ki onu
kaybettik. Artık güzel dinleyecek bir
annem yok. Ben ise ondan bana kalan
“İnsanları Güzel Dinlemek Bayrağını”
taşımaya gayret ediyorum. Güzel
dinlediğim her insanda annemden bir
işaret, bir iz buluyorum. Bu bana çok
iyi geliyor. Denemesi bedava. İnsanları
güzel dinleyin de bakın görün ne kadar
çiçekleniyor hayat...
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Sen
Olsan

Nur Dombaycı

Yaşlandığında nasıl bİr dede/nİne olacaksın?

Ad-Soyad:
Yaş:

Nİhal AYGÜL

8
Denİzlİ

Şehir:

Pamuk gibi saçları olan bir
nine olacağım. Kars’a çok
kar yağdığı için yaşlanınca
orada yaşamak istiyorum.
Örgü örüp satarak para
kazanacağım.

AD-SOYAD:
YAŞ:

EGE AZ

13
ZONGULDAK/ EREĞLİ

ŞEHİR:

Yaşlandığımda başkalarına yardım eden,
sorunlarını çözen, torunlarına zaman
ayıran sağlıklı bir dede olacağım. Çokça
teknolojiyle uğraşan bir dede olacağımı
hayal ediyorum.

AD-SOYAD:
YAŞ:

Yİğİt Can KAPLAN

8
Ankara

ŞEHİR:

Yaşlı, tontiş ve yakışıklı bir dede
olmayı hayal ediyorum. Kırıkkale’de
yaşayacağım. Bahçe işleri ve
odunculukla uğraşacağım.
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Ad-Soyad:
Yaş:

Melİke ATALAY

14
GÜMÜŞHANE

Şehir:

Ünlü bir moda tasarımcısı
olup ismimi duyuracağım.
Yaşım ilerleyince de işimi
torunlarıma bırakacağım. Ben
de evde onların tasarladıklarını
dikeceğim. Küçük bir
evim, kendi besinlerimi
üretebileceğim bir bahçem
olacak. Bahçemde küçük bir
çiftlik yapacağım. İçinde köpek,
ördek, kedi, civciv ve tavuk
besleyeceğim.

Ad-Soyad:
Yaş:

Ela ÇAMTEKNE

10
Antalya

Şehir:

Kitap okumayı seven birisi olacağım ve
Fransa’da yaşayacağım. Bilimle uğraşıp
gezegenleri araştıracağım.

Çevrende örnek aldığın bİr büyüğün var mı? Onun hangİ özellİğİnİ örnek alıyorsun?

Ad-Soyad:

Eren YENER

Yaş:

13

Şehir:

Zonguldak/Ereğlİ

Çevremde örnek aldığım bir insan var, kuzenimin dedesi. 78 yaşında olmasına
rağmen hâlâ her işle uğraşıyor. Bunun için çabalıyor. Onun ünlü bir sözü vardır
“Ya olacaksın, ya olacaksın!..” diye. O da bir şeyler üretmek için hâlâ uğraşıyor.
Bu yüzden de onu örnek alıyorum.

Ad-Soyad:

Esmanur ERDEM

Yaş:

12

Şehir:

Ankara

İlkokul öğretmenimi örnek alıyorum. Çünkü çocuklara iyimser bir şekilde
yaklaşması, sevecenliği, bize gösterdiği ilgi ve çocukları çok sevmesi benim her
zaman çok hoşuma gitmiştir.

Ad-Soyad:

Başak ATBAŞ

Yaş:

11

Şehir:

İstanbul

Anneannemin torunlarıyla ve ailesiyle çok iyi bir ilişkisi var ve ben de çevremdeki
kişilerle konuşurken anneannemi örnek almaya çalışıyorum. Anneannemin
özellikle de sohbeti çok sıcaktır. Konuşurken onu dinlemekten zevk alırım.
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Gezginler
Kulübü
Elif Okur

MENÇUNE
ŞELALESİ

Şehir: ARTVİN

Artvin’in şirin ilçesi Arhavi’de
yaşıyorum. Atatürk Ortaokulunda
5. sınıfa gidiyorum.
10 yaşındayım. Kendimi çok
şanslı hissediyorum çünkü
göğe komşu topraklar olarak da
bilinen Artvin’in birçok güzelliğini
görmek ve yaşamak gibi bir
şansa sahibim. Şimdi yeşille
mavinin kucaklaştığı bu harika
şehri size kısaca
anlatmak istiyorum.
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ÇİFTE KÖPRÜ

Arhavi’deki Çifte Köprü, 18. yüzyıldan
günümüze kadar gelen tarihî bir eserdir. Birbirini
tamamlayan iki köprüden oluştuğu için bu
isimle anılmaktadır. Ünlü Kamilet Vadisi’nden
akan derenin üzerine kesme taş kullanılarak
yapılmıştır. Bu yöredeki taş işçiliğinin en önemli
örneklerinden sayılmaktadır. Çifte Köprü’nün
üzerinden geçen yol yemyeşil köylere doğru
gider. Fırsat buldukça ailemle köprünün hemen
altından geçen derenin kenarında piknik yaparız.
Kış mevsiminde de köprünün yolu buz tutar.
Biz de kardeşimle evden getirdiğimiz poşetlerin
üzerinde kayar, kışın tadını çıkarırız. :)

DERİNER BARAJI

Deriner Barajı’nı ilk gördüğüm günü hiç
unutamam. 2017 yılının karne tatilinde notlarım
iyi olduğu için amcam, ödül olarak beni baraja
gezmeye götürmüştü. Amcam barajda operatör
olarak çalışıyor. İlk defa bir barajı bu kadar
yakından görmüştüm. Devasa tüneller, baraj
kapakları, çeşit çeşit makineler… 249 metre gövde
yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın
ise altıncı en yüksek barajıymış Deriner Barajı.
Ülkemizde üretilen hidroelektriğin %6’sı bu
barajdan sağlanıyormuş.

KAFKASÖR YAYLASI

Kafkasör Yaylası, Karadeniz’de bulunan en
güzel yaylalardan biridir. Burası ülkemizde
boğa güreşlerinin yapıldığı tek yerdir. Artvin
ilinin yazın da kışın da güzel olan yerlerinden
bir tanesidir. Kayak merkezinin yapılması ile
kayak turizmine de açılan Kafkasör’ün kışın
bembeyaz karlarla kaplı eşsiz bir manzarası
olur. Biz kardeşimle buraya gelmeyi çok severiz.
Kızak kiralar, çocuklar için yapılan özel alanda
kardeşimle doyasıya kayarız.
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BORÇKA KARAGÖL

Borçka Karagöl, Doğu
Karadeniz Bölgesi’nde
Artvin ilinin Borçka
Tabiat Parkı’nda
bulunmaktadır. Bu göl
19. yüzyıl başlarında bir
toprak kayması sonucunda
oluşmuştur. Adeta saklı bir
cennete benzer. Buraya her
mla beraber
geldiğimizde mutlaka baba
nı gezeriz.
yaklaşık bir saat gölün etrafı
zelliğin doğal
Koruma altında olan bu gü
yapısı hiç bozulmamıştır.

ŞAVŞAT

Şavşat ilçesi 2015 yılında İtalya’nın
başlattığı sessiz şehir hareketi Cittaslow
Belgesi’ni alarak Türkiye’nin onuncu, Doğu
Karadeniz Bölgesi’nin ise ikinci sakin şehri
oldu. Şavşat, sessizliğinin yanı sıra eşi
benzeri olmayan bir doğal güzelliğe sahiptir.
Öyle ki yazın başka kışın başka güzeldir.

TÜRKİYENİN
EN BÜYÜK
ATATÜRK HEYKELİ

Artvin Atatepe’de bulunan Ulu Önderimizin
heykeli, 22 metre yüksekliği ile Türkiye’nin
en büyük Atatürk heykelidir. Gazi Mustafa
Kemal’in Afyon Kocatepe’deki duruşunun
işlendiği heykelin yapımında 40 ton çelik
ve 10 ton bakır kullanılmıştır. Heykele
ve hemen yanında dalgalanan dev yüce
bayrağımıza ne zaman baksam içim
gururla dolar, canı pahasına ülkemizi
savunmuş şehitlerimize minnet duyarım.
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Benim
Haklarım
Ebubekir Ertem
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HER ÇOCUK TEMEL YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR.
ÇOCUĞUN HAYATTA KALMASI VE GELİŞMESİ İÇİN
MÜMKÜN OLAN AZAMİ ÇABA GÖSTERİLMELİDİR.
Doğduğun bu dünyanın neresinde olursan ol, her şeyden önce
yaşama hakkına sahipsin! Uçsuz bucaksız yemyeşil bahçelerde
koşmak, kuyruğu bulutlara değen uçurtmayı gökyüzüne
bırakmak, yıldızlara bakıp sonsuz hayaller kurmak, yani
doyunca yaşamak senin en doğal hakkın! İşte tam da bu
yüzden, bizler de sana desteğiz ve her zaman yanındayız.
Hatta arkadaşlarına da anlat bu öğrendiklerini. “Gel koşalım,
oynayalım, doyunca yaşayalım” de! “Bu hakka sahip olmak
için çocuk olmak yeter!” de.
Siz oynayın, siz hayal kurun, siz yaşayın ki sınırların aslında
hiç olmadığını biz büyüklere bir kez daha hatırlatın!
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Kanadımdaki
Şiir
Selami Şimşek
Halime

N ur Sevim

DEDEM ve
KARDAN
ADAM
Uçurtmanın ipi elimde üşümem
Bağladım kanatlarına
Küçük kardeşimin kurdelesini
Ninemin dilinde dualarım var
Avuçlarımda kar taneleri
Ahşap köprülerden geçerken
Yüreğim de geçerdi tıp tıp
Su giderdi ben giderdim
Saçlarımda yağmur çisentisi
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Körebe de bir çocuktu
Umutlar doğurmuştu
Sokaklar büyütmüştü
Saklambaçtı biricik sevgilisi
Dedem ve kardan adam
Nasıl benziyorlardı birbirlerine
Hele saçları ve yürekleri
Tıpatıp aynıydı
Daha da gürleşiyordu
Kar yağınca sesleri
Hele gülüşleri

Selami
Şimşek
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Usta Eller
Kuzey Kadıoğlu

N ecmi Köroğlu

Necmi Amca sizin hikâyeniz nerede,
ne zaman başladı?
Ben 85 yaşındayım. Trabzon/Beşikdüzü
Öğretmen Enstitüsünü bitirdim ve
öğretmenlik mesleğine genç yaşlarda
başladım. 30 yıl çalıştıktan sonra
emekli oldum ve memleketim olan
Artvin/Arhavi’ye döndüm. Memlekete
gelince de daha önceden merak

saldığım sepet örücülüğü işi ile
uğraşmaya başladım.
Necmi Amca sizin oralarda sepetlerin
ayrı bir yeri var. Sepet örmek nereden
aklınıza geldi?
Bu yeteneğimi tesadüfen fark ettim.
Memlekette babamdan kalan çay
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Necmi

16

bahçelerimiz vardı. Çay toplama işi
ben ve kardeşlerime kalınca o dönem
yaygın olarak kullanılan sepetlere
ihtiyaç duymuştuk. Çünkü toplanan çayı
taşımanın başka bir yolu yoktu. Yıl 1985,
o dönemde bir markete gideyim de sepet
alayım diyemezdiniz. Zaten satanlar da
çok para istiyordu. Ben de komşulardan
bulduğum birkaç sepeti inceledim ve bir
tane kendim yapmaya karar verdim. İlk
denemelerim başarısız oldu. Ama pes
etmedim ve kendimi geliştirdim. Zaman
içinde farklı sepet türlerini de denedim. O
dönem özellikle yöresel adı gudeli (meyve
toplama sepeti) olan model üzerine çok
yoğunlaştım. Sonunda sepet örmeyi
öğrenmiştim.

Sepet yapmak hiç de kolay görünmüyor.
Sepetlerinin yeterince ilgi gördüğünü
düşünüyor musun?
Elbette. Çok şükür bu zamana kadar
hem maddi hem manevi yaptığım işin
karşılığını aldım. 1996 yılında da Kültür
Bakanlığının desteğini aldım. Yaptığım
işler yoğun ilgi gördü. Çalışmalarım hem
yurt dışında hem de yurt içinde birçok
şehre ulaştı. 16 farklı sergide sergilendi.
Hatta Japonya’dan gelen bir arkadaşım
orada gezdiği bir el sanatları sergisinde
benim yaptığım bir çalışmaya rastladığını
söyledi. Yıllar içinde sepetlerimi gören
herkesten övgü dolu yorumlar aldım. Bu
zamana kadar ördüğüm sepetlerin sayısı
otuz binden fazladır.
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Yoğun emek ve dikkat istiyor sepet
örmek. Sepet örerken kendinizi nasıl
hissediyorsunuz? Bu sanat size neler
kattı?
Sanat insana huzur verir, dinginlik verir.
Sanatla uğraşan insandan kimseye zarar
gelmez. Sanatçıların dünyaya bakış
açıları farklıdır. Ben yaptığım işte huzur
buluyorum ve yaptığım çalışmalarla
dünyaya kalıcı eserler bırakmanın keyfini
yaşıyorum.
Meslek hayatınızda kendinize örnek
aldığınız birileri oldu mu?
Sepet örmeyi öğrenmeye başladığım
zamanlarda bir ağabeyimin desteğini
almıştım. Biz sepeti yapmak için fındık
filizlerini kesip bu filizlerin kabuğundan
18

şeritler çıkartırız. İşte o zamanlar pek
anlamadığım için ince filizler toplayıp
getirmişim. Marangoz Osman Ağabeyim
(Osman Yivci) baktı ki elimde bir sürü
malzeme var, “Bu şeritlerden de güzel
gudeli (meyve sepeti) olur.” dedi ve bana
gudeli yapımını öğretti. Onun malzeme
seçerken nelere dikkat ettiğini, işini yapış
biçimini kendime her zaman örnek aldım.
İyi bir sepet ustası olmanın olmazsa
olmazı var mıdır?
Olmaz mı, var tabii! Her şeyden önce
sepet örmede kusursuz işçilik için doğru
malzemeyi seçmek şart. Kullanılan fındık
filizinin renginden formuna her aşamaya
özen gösterilmeli. Malzemeyi doğru
seçmenin önemini ben de zamanla, bu işi
yapa yapa anladım.

Bu güzelim sepetleri sizden sonra
kim örecek Necmi Amca? Birilerine
aktarabildiniz mi bu sanatı? Gençlerin
de geleneksel sanatlarımıza ilgisini
arttırmak için neler yapmalı?
Çocuklardan heves eden çıkmadı ama
İŞKUR desteği ile Halk Eğitim Merkezinde
açtığım kurs sayesinde onlarca kişi bu
sanatı öğrendi. Hâlen kurs verdiğim
öğrencilerden bazıları Halk Eğitimde
kurs açarak sepet örme dersleri vermeye
devam ediyor.
Siz geleceğimiz olan çocuklara sanatın
ve sanatçının önemini kavratmak için
gerekli derslerin konulması gerekir. Bizim
zamanımızda bahçe işlerinden farklı
yöresel zanaatlara kadar birçok alanda
dersler vardı. Bu sanatların unutulmadan
sizlere en doğru biçimde aktarılması
için bu tür derslerin tekrar uygulamalı

olarak konulmasının gerekli olduğunu
düşünüyorum.
Son olarak da unutulmaya yüz tutmuş
zanaatlarımızı böyle güzel vesilelerle genç
nesillere tanıttığınız için emeği geçen
herkese teşekkür ederim.
Bu söyleşiyi okuyacak Sevgi Bir Kuş
dergisi okurlarına özel olarak neler
söylemek istersiniz Necmi Amca?
Boş zaman insanı öldürür. Bir insanın
boş zamanı olmamalı, her anı dolu dolu
yaşanan bir hayat insanın ömrünü uzatır.
Ben bugün 85 yaşındayım. Her gün üç
kilometre yürüyüş yaparım, bahçe işleri
ile uğraşır, meyve ağaçlarıyla ilgilenirim;
hiç boş ânım yoktur. Ne demiş atalarımız:
“İşleyen demir pas tutmaz.” Çalışın,
üretin, kendinizi geliştirin.
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Test
Birki
Reyhan Özgöbek
Çiğdem Oruç

Bu yıl Ramazan Bayramı tatili
dokuz gün olacak. Ne yapmayı
planlıyorsun?
a) Seyahate çıkmayı ya da deniz
tatili
yapmayı.
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Bir gün lezzetli b
ir mantı yapmayı
öğrenmeye kara
r versen ne
yapardın?
a) Telefonumdan
mantı yapma
videolarını izlerdim
.
b) Anneanneme
veya babaannem
e
sorardım.
c) Çok zormuş de
yip vazgeçerdim.
d) Marketten hazı
r mantı alırdım.
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b) Evde oturup dinlenmeyi.
c) Her bayram olduğu gibi dedem
lere
/ ninemlere ve akrabalarıma gidip
bayramlaşarak harçlık toplamayı
.
d) Evden çıkmamayı, bol bol bilgisa
yar
oynamayı ve televizyon seyretmeyi
.

alansan sana
Yaşlandığında hast
kimler baksın
nerede bakılsın ve
isterdin?
ımla birlikte olmak
a) Evimde, torunlar
olacak kişilerle
ama onlara destek
erdim.
birlikte bakılmak ist
b) Bakımevinde.
rdımcı olacak
c) Evimde, bana ya
birlikte.
herhangi bir kişiyle
.

im
d) Hiç düşünmemişt

Dedene / ninene en
son ne veya
neleri öğrettin?
n
Dedenin /ninenin en sevdiği
hangisi
özellikleri aşağıdakilerden
veya hangileridir?
akmaması.
a) Tabağında hiç yemek bır
leştirmesi.
b) Çok kızdığımda beni sakin
lanları
c) Çok yaratıcı olması. Bozu
cak
tamir etmesi, kullanılmaya
tmesi.
parçalardan yeni eşyalar üre
yalara her
d) Hayvanlara, bitkilere, eş
ası.
zaman çok hassas davranm
maması.
e) Hiç kimsenin gönlünü kır
ası.
f) Sohbetinin çok güzel olm
danlı,
g) Bana hep sevgi dolu, vic
merhametli, saygılı olmayı
öğütlemesi.
kulağıyla
h) Her zaman herkesi can
dinlemesi.

a) Bilgisayar kullanm
ay

ı.

b) Akıllı telefonun öz
el

liklerini.

c) Özçekim yapmay
ı.
d) Ben onlara ne öğ
re

tebilirim ki?

“Kuşaklararası Dayanışma
”
deyince ne aklına geliyor?
a) Geniş aile ile ilgili bir kavra
m
olduğunu düşünüyorum.
b) Birbirine bir şeyler öğret
en
insanların bir arada olduğu
bir aile
aklıma geliyor.
c) Zor günlerde birbirine de
stek olan
insanları hatırlatıyor.
d) Tekvandoda sarı ve yeşil
kuşak
kazananların birbirine yardı
m
etmesi gibi bir şey olabilir.  
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Meraklı
Mikrofon

N esrin Türkaslan
Serap Doğan Özgün
Hava Ömeroğlu

HEPİMİZİN
ANNESİ:
OYA ANNE
Kasımpaşa Çocuk Yuvasında çalışmaya
başladığınızda ne oldu da hep burada
yaşamaya karar verdiniz?
Çocuklar beni sevdi. Ben bu işi sevdim.
Çocuklar bana, ben de çocuklara
bağlandım. Hasta bir çocuğumuz vardı.
O beni yuvaya daha çok bağladı. Onu
ameliyat ettirmek, iyileşmesini izlemek
benim çocuklara daha çok bağlanmamı
sağladı ve içimde bütün çocuklara yardım
etme isteği doğdu. Onlardan kopamadım.
Çocuklar bana sevginin ne olduğunu
öğretti. Bir işe yaradığını görmek insanı
mutlu ediyor. Mutlu olmak da insanı
hayata bağlıyor.
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Burada ne tür çalışmalar yaptınız?
Gönüllü olarak çalışıyordum. Yardım
getirmek için gelmiştim buraya. O
zaman çok gençtim ve tecrübesizdim.
Toplu iğnenin parayla satıldığını bile
bilmiyordum. O dönemlerde buranın
birçok ihtiyacı vardı. Benim de gözüm
buraya getirebileceğim şeyleri arardı. Çivi
bulsam alıp getirirdim. O senelerde kıtlık
da vardı. Yuva da yeni bir yuvaydı. Bu
ihtiyaçları karşılamak için çok çalışmak
istiyordum. Çocukların çoğu anasız,
babasızdı. Şefkate, ilgiye ihtiyaçları vardı.
Çocuklarla birlikte neler yaptınız?
Topladığımız gazete kâğıtlarıyla kese
kâğıdı yapardık. Pazara götürürdük.
Karşılığında meyve verirlerdi. Durumumuz
iyileşti. Tarhanamızı, reçelimizi kendimiz
yapıyorduk. Bize yardım edenler de
oluyordu. Yavaş yavaş bu günlere geldik.
Çok şükür iyiyiz. Bir işi yaparken eliniz
çocuğa değmeli, gözünüz ne yaptığınızı
görmeli, kulağınızla ne olduğunu
işitmelisiniz. Bu öyle bir iş ki bütün
ömrünüzü ve zamanınızı alıyor.

Bazen ruhunuz çocuğa katılıyor,
çocukla beraber olmak istiyor ama
hâl olarak ona yetişme imkânınız
olmuyor.
Geçmiş ile şimdiki zamanı
kıyasladığınızda bu yuvada neler değişti?
O zamanlar büyük bir özveri ile çalıştık.
60-70 çocuğa 10 kişi bakıyorduk. Çok
fazla emek ve zaman vermek gerekiyordu.
Fakat şimdi daha kolay. Daha kalabalığız,
bu işi bölüşerek yapıyoruz. Arkadaşlarımız
ile beraber uyum içinde çalışıyoruz.
Çocuklara ve yuvaya dair her şeyi
biliyorum. Nerede, ne eksik varsa onu
tamamlamaya çalışıyorum. Çocuklar da
beni 24 saat gördükleri için alışıyorlar.
Şimdi yaşlılığımda onlar da bana
bakıyorlar.
Yuvadan ayrılan çocuklarla görüşmeye
devam ediyor musunuz?
Hemen hemen hepsiyle görüşürüz. Yurt
dışında olan çocuklarım da var. Onlar

da ararlar. Amerika’dan, İngiltere’den
arayan, Fransa’dan arayanlar var. Evlenip
giden var. Okuyan, tahsil yapan çocuklar
var. Arayıp, sorarlar. Yardımlarını
esirgemezler. Biz birlikte büyük bir aileyiz.
Yaşlılık ne anlam taşıyor sizce? Yaşlılık
için neler söylemek istersiniz?
Bazen çocuklar sizinle vakit geçirmek
istiyor. Oynamak istiyor. Ruhunuz çocuğa
katılıyor, çocukla beraber olmak istiyor
ama hâl olarak ona yetişme imkânınız
olmuyor.
Hamdolsun sağlığım da iyi. Kulağım
biraz ağır işitiyor. Bazen zorluk çekiyorum.
Çocuklar başka bir şey söylüyor ben başka
cevap veriyorum. Çocuklar kızıyor. Sonra
ben kendime kızıyorum.
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Kadim
Dede
Ebru Tatcı
Oğan Kandemiroğlu
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Çağrımız
Var
Firdevs Kapusızoğlu
Saadet Ceylan
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DAHA NE
İSTERİM

Dedeciğim dolabımdaki kazaklar bana yeter de
artar. Bak karışmış rengârenk yumaklar,
bunu ancak bir kedi açar.
Nineciğim yemeğe tuzunu annem katar.
Kitaplar, oyunlar, arkadaşlar bizi bekler.
Duydum ki orada bir tekir
varmış, miyav miyav
miyavlarmış. Koltuğunun
altına kitabını alan, bir fincan
ıhlamuru yudum yudum
yudumlarmış.

Nineler, dedeler torunlarına hikâyeler
okur, masallar anlatırlarmış. Sonra bir de
satranç takımı, kızmabirader, dama…
Bayılırlarmış birlikte oynamaya.

Hadi biz de gidelim! Önce
okuyalım, sonra oynayalım.
Bugün bırakalım evde oturmayı,
fasulye ayıklamayı. Bırakalım
örgü örmeyi, şekerleme yapmayı.
Canım ninem sen yumağını
tekire götür, tatlı dedem sen
de masallarınla çocukları
güldür. Ben daha ne isterim!
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Oyun Bizim
İşimiz
Zeynep Baki

DALYA,
DOMBİK,
DOMBİLİÇ

Nalcıoğlu

Oyununrı:
Şartla

Üst üste dizilebilecek gibi 9 adet
kiremit, tahta parçası veya taş,
önceden toplanarak hazır edilir.

Oyunu oynamak için bir
tane topa ihtiyacımız vardır.
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En az altı kişi olacak şekilde
oynanırsa daha zevkli olur.

1. Adım:
Düz bir zeminde 9 adet kiremit, tahta parçası
veya taş üst üste dizilir.

2. Adım:
Oyuna başlamadan önce oyuncular arasından iki
grup lideri belirlenir. Grup liderleri kendi oyuncularını
belirlemek için aralarında sayışma yaparlar. Böylece
takımlar eşit oyuncu sayısıyla tamamlanır.
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3. Adım:
Taşların belirli mesafede uzaklığına çizgi çizilir.
Birinci olan grup, taşların karşısına, çizginin de gerisine
arka arkaya dizilerek geçerler. Diğer grup da birinci grubun
karşısında, taşların arkasında bekler. Atıcı olan grubun
kişileri topla sırasıyla birer el atış yapmaya başlar.

4. Adım:
Yapılan atışlar sonucunda eğer taşlar yıkılırsa atıcı grup
üyeleri kaçmaya başlar ve ebe olan diğer grup da onların
arkasından koşarak onları topla vurmaya çalışır. Oyun
sırasında vurulan kişiler taşları dizemezler.
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5. Adım:
Ebe olan grup birisinin arkasından koşarken, kaçan grubun
diğer elemanları yıkılan taşları üst üste koyup, eski hâline
getirmeye çalışırlar. Eğer taşları dizebilirlerse galip olurlar
ve dalya, dombik ya da dombiliç diye bağırırlar. Eğer tüm
oyuncular vurulursa, vurulan grup yanmış sayılır ve ebe olur.

Bu oyunu
oynadığımız zaman:
1. Parkta, bahçede doyunca oynar,

koşar, ciğerlerimizi temiz havayla
doldururuz.

2. En az üç saat telefon, televizyon ve

bilgisayar gibi dijital aletlerden uzak
vakit geçiririz.

3. Bu oyunu oynarken el ele verip bir işi
başarmanın, takım ruhuyla hareket
etmenin önemi üzerine düşünmüş
oluruz.

4.

Güneş ışığından faydalandığımız,
toprağa, çimene vb. temas ettiğimiz,
temiz hava aldığımız için kendimizi
çok daha sağlıklı ve enerjik hissederiz.
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Güneş henüz doğdu.

Güven
Usta
Sevda Urfa
Ersan Yağız

Güven Usta
her sabah olduğu gibi
alet çantasında her şeyin
eksiksiz olup olmadığını
kontrol etti.

Nuuur! Hadi uyan!
Bu sabah kahvaltıya
dedemle ninem gelecek.
Harika bir kahvaltı
olacak!

Erken kalkan yol alır! Aferin
benim sabah kuşlarıma!

Geldiler!

et
Afiy n.
olsu

Dedecim!

Babacım, iş dedin
de aklıma geldi. Bu
gün benimle işe gelir
misin? Sana danışmak istediğim bazı
şeyler var.

Buraya gelmeden evladım. Sarı tavukla
kara tavuk buraya geleceğimizi hissetmiş
olacaklar ki bu sabah erkenden yumurtladılar! Herkes işini böyle yapsa dünya ne
kadar güzel olurdu değil mi?

Tamam
evladım.

Yumurtaları
ne zaman
topladınız dede?
Yumurtalar
bahçedeki
tavuklardan mı
dede?
34

Ellerinize sağlık! Her zamanki
gibi soframızı özene bezene
hazırlamışsınız. Hadi bakalım,
Bismillah!

İşçiler baretlerini
takmamış baba,
dikkatini çekti mi?

Hemen uyaralım evladım. Çok
tehlikeli, yukarıdan başlarına bir
malzeme düşebilir, yaralanabilirler,
Allah korusun!

Güven Usta iyi
diyorsun da,
baretler bu sıcakta
çok terletiyor!

Arkadaşlar, kolay
gelsin. İşiniz hem
kolay hem de güvenli
olsun. Böyle bir iş
yaparken mutlaka
baretlerinizi
takmalısınız.

Rica ederim. Kendi canımızı
koruduğumuz gibi çevremizdeki
insanları da korumaya çalışmak
bir insanlık görevidir. Hadi
bakalım, kolay gelsin.

Kazanın sıcağı soğuğu olmaz kardeşim!
Bu tür önlemler güvenliğiniz için hayati
önem taşıyor. Can güvenliğiniz her şeyden
daha önemli. Baretlerinizi mutlaka takın,
hayatınızı koruyun!

Bizi
uyardığın
için teşekkür
ederiz abi.
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Sizlere
Sorduk

Serap Doğan Özgün

Ninen /Deden nasıl bir insan?
Onları bize anlatır mısın?
Ninem bizi çok seviyor, ben de onu
ayı
çok seviyorum. Ona satranç oynam
atıyor.
öğretiyorum. O da bana fıkralar anl
Benimle hep parka geliyor.
talya)
Poyraz Emrah Yılmaz, Yaş: 9 (An

ında
Dedem çok iyi bir insan, onun yan
olduğum için kendimi çok şanslı
.
hissediyorum. Onu içten seviyorum
Kadriye Türkoğlu, Yaş: 11 (Iğdır)
Ninem iyi bir insan, bize her zaman
destek oluyor. Bir şey olduğunda bize
cı
yardımcı oluyor, biz de ona yardım
nla
onu
oluyoruz. Bir sorun yaşadığımızda
de
paylaşabiliyoruz, bizi dinliyor. Dedem
cı
dım
komik ve iyi bir insan bize hep yar
oluyor.
)
Fadime Nur Böcek, Yaş:12 (Afyon
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Ninenle/Dedenle yaşadığın en
güzel hatıran nedir?
Bir bayram sabahında onlara gitm
iştik.
Bayram harçlıklarını aldık. Elini öpt
ük
yeniden sıranın arkasına geçtik. En
son
dedem fark etti. Elini öptüm. Ona
sarıldım
ve bayram harçlığımı bir kere daha
verdi.
Elanur Avuka, Yaş: 11 (Mardin)

Dedem ve ninem ile yaşadığım en
güzel hatıram, yazları oturduğumuz
mahalledeki mezarlıkta bulunan ağa
çları
sulamaktır. Ağaçları suladıktan son
ra
dedem ve ninem bana harçlık verip
gönderirler.
Muhammed Burak Arkın, Yaş: 12
(Malatya)
Bazen canım sıkıldığı zaman babaan
nem
ile doktorculuk oynuyoruz. Ben dok
tor
oluyorum, babaannem hasta oluyor
.

Gökçe Navdar, Yaş: 11 (Rize)

Sence yaşlı olmak nasıl bir
duygudur? Yaşlılar çevrelerindeki
insanlardan sence ne beklerler?
Kendini hiç ninenin/ dedenin
yerine koydun mu? Koyduysan
eğer nasıl hissettin?
sam
Kendimi babaannemin yerine koy
uğunu
üzülürüm. Çünkü babaannem, çoc
için
kaybettiği için, babam şehit olduğu
çok üzülüyor.
Beyza Solak, Yaş: 11 		
(Balıkesir- Şehit kızı)

Bence güzel bir duygu, ailede bütün
sözler ondan çıkıyor, herkes onun
dediğini
yapmak istiyor. Yaşlılar çevresinden
hoşgörü, anlayış ve saygı bekler.
Muhammed Yusuf Nar, Yaş: 9 (Sii
rt)
Yaşlı olmak zor bir duygudur. Çünkü
yaşlılar istediğini yapamıyor. Biz
istediğimizi yapıyoruz ama yaşlılar
yapamıyor. Yardım bekler, dürüstlük
bekler, yardımlaşmak, saygı bekler.
Döndü Nur Abacık, Yaş: 9 (Bartın
)
Güzel bir duygudur. Yaşlı olsam
insanlardan saygı ve mutluluk iste
rdim.
Bana iyi davranmalarını isterdim.

Ayşe Narin Akın, Yaş: 10 (Giresun)

Evet, bazen düşünüyorum onun
yerinde olsaydım ne yapardım diye.
nkü
Ben dedem gibi olmak isterdim. Çü
de
esin
o çok iyi biri ve ben onun say
a
gözümü açtım. Ben de torunlarım
em
ded
onun gibi davranırdım. Ama
ilir
gibi sorumlulukların altından kalkab
miydim, bilmiyorum.
Kadriye Türkoğlu, Yaş: 11 (Iğdır)
37

BÜYÜKLERE SORDUK
Onlarla bir aradayken nasıl vakit
geçiriyorsunuz?
Ona fıkralar anlatırım, bilmeceler
eye
sorarım. Bazen oyunlarına eşlik etm
ç
çalışırım. Torunum da bana satran
rdan
nla
oyu
öğretmeye çalışıyor. Oynadığı
birlikte
bahsediyor. En çok yaptığımız şey
i
şey
el
parka gitmek. Dünyanın en güz
torunumla zaman geçirmek.
Nezih Yağız, Yaş: 53 (Antalya)
Nar Ailes

i (Siirt)

ilesi
vdar A

Na

Türkoğlu
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(Rize)

Ailesi (Iğd

ır)

la
Çiftçilik ile uğraştığım için torunlarım
zde
kayısı bahçemizde ve hayvan besimi
rı
arla
zaman geçiririz. Beraber bah
.
kayısı ağaçlarının bakımını yaparız
ve
r
ala
çap
Baharda kayısı ağaçlarını
rım ve
gübreleriz. Bunları yaparken torunla
ları
çocuklarım bana yardım ederler. Yaz
ve
da hasat mevsiminde bütün çocuk
rdan
çla
ağa
rı
torunlarım ile birlikte kayısıla
toplar işletiriz.
Mehmet Arkın, Yaş: 85 (Malatya)
Güzel vakit geçiriyoruz. Özellikle yaz
numla
tatilinde köyde olduğumuz için toru
da
tarlaya, bağa, bahçeye gideriz; ora
oyunlar oynar, güzel vakit geçiririz.
i çok
Torunumun toprakla ilgilenmesi ben
mutlu eder.
Bilal Atılgan, Yaş: 58 (Bilecik)

Geniş aile olmanın önemini bize
birkaç cümleyle açıklar mısınız?
Geniş aile her bakımdan çok iyi olu
r.
Çünkü geniş ailede sen sıkıldığın zam
an,
rahatsız olduğun zaman eline her
dakikada yapışabilen illa biri olur.
Çevre
geniş olacak. Hısım akraba çok ola
cak.
Çoluk çocuğun çok olacak. Bunlar
bana
yetiyor.
Dursun Abacık, Yaş: 61 (Bartın)

Dede, torun, baba geniş aile budur.
Önemi tatlılık, huzur, sevgidir, say
gıdır
birbirine.
Abdülkadir Böcek, Yaş: 55 (Afyon

)

Çocuklara nasihat vermek
isteseniz, nasihatleriniz neler
olur?
Çocuklara nasihatim, Peygamber
s Bin
Efendimizin (sav) evlat edindiği Ene
, hiç
Malik’e nasihati olur. “Yavrucuğum
ret
nef
ve
e
kimseye karşı kalbinde kin, öfk
r
olmasın. Bu benim sünnetimdir. He
e
net
cen
kim ki benim sünnetimi işlerse
de
benimle birlikte girecektir.” Benim
dir.
tim
iha
çocuklarıma, torunlarıma nas
ine,
Kimseye kin, öfke tutmasınlar. Din
Her
r.
ınla
örfüne memleketine sahip çıks
r.
şeyden önce iyi birer insan olsunla
)
Mehmet Arkın, Yaş: 85 (Malatya

kısa,
Hayatı severek yaşasınlar. Hayat çok
Saygıyı,
zamanın her dakikası çok değerli.
ler.
sevgiyi hiçbir zaman eksik etmesin
Vatanına milletine faydalı olsunlar.
niye)
Şaziye Oğuz, Yaş: 60 Yaş (Osma
İyi ve parlak bir gelecekleri olması
adına çalışmalarını; kendilerine,
nlar
ailelerine ve milletimize faydalı insa
olmalarını ayrıca kötü arkadaşlardan
adaş
uzak durmalarını ve iyi kişilerle ark
olmalarını nasihat ediyorum.
Hamit Abay, Yaş: 70 (Iğdır)
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Gel de
Şaşırma
Ferit Avcı

NASRETTİN
HOCA
Kültürümüzün en renkli kişiliklerinden
biri de Nasreddin Hoca’dır. Aradan
700 yıl geçmiş olmasına rağmen
kıvrak zekâsı, bilge kişiliği ve eleştirel
bakış açısı ile unutulmayan bir
şahsiyettir. Fıkraları geçmişten
geleceğe kuşakları birbirine
bağlayan köprüler kurmuştur. Öyle
görünüyor ki bu fıkralar dilden
dile, gönülden gönüle aktarıldıkça
ilk günki heyecanıyla anlatılmaya
ve yaşatılmaya devam 		
edecektir.
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PİRİ REİS’İN
HARİTASI
Geçmişte dünyanın nasıl bir
yer olduğu hep merak konusu
olmuştur. Yeni yerler keşfedildikçe,
bilinmeyen yerlere ulaşıldıkça dünya
şekil almaya başlamış, haritalar
çizilmiştir. Bu haritalardan biri de
Türk denizci ve bilim insanı, Piri
Reis’in çizdiği haritadır. Piri Reis,
amcası Kemal Reis tarafından
yetiştirilmiş, amcasının gemilerinde
14 yıl boyunca denizcilik mesleği ile
ilgili bilgi ve beceriler kazanmıştır.
Ve zamanla denizcilik alanında
zamanının en önemli bilim insanları
arasında yer almıştır. 1513 tarihinde
birincisini, 1528 tarihinde de
ikincisini hazırladığı dünya haritaları,
renkli olarak deri üzerine yapılmıştır.
Bugün asıl ve kopyaları parçalanmış
hâlde nüshaları mevcuttur. Avrupa,
Afrika ve Güney Amerika’nın doğu
kıyılarını gösteren günümüze kalan
en eski dünya haritalarından biridir.
Harita, İstanbul Topkapı Müzesi’nde
sergilenmektedir.

BU GÖLDE
İSTESEN DE
BATAMAZSIN!
TOPRAK 			
GÖKDELENLER
Termitler, Isoptera takımına ait iki
bin kadar böcek türünün ortak adıdır.
Görünüşleri beyaz karıncaya benzer.
1 cm boyutunda, gözleri görmeyen,
kulakları duymayan termitler, 8-9
metreyi bulan muhteşem yuvalar
yaparlar. Toprak altında yaşayan işçi
termitler, ölü bitkileri, böcekleri ve
hayvan gübrelerini yuvalarına taşırlar.
Salyalarını toprakla karıştırarak, sert
ve dayanıklı bir harç elde ederler.
Termitler bu
görkemli yapılarının
iç duvarlarında
koridorlar yaparlar,
gözenekler açarlar.
Gözenekler
havayı sürekli
filtre eder.

Lut Gölü, diğer adıyla Ölüdeniz,
yeryüzündeki en tuzlu üç gölden
biridir. 605 kilometrekarelik bir alanı
kaplar. Uzunluğu 50 kilometredir.
İsrail, Filistin ve Ürdün üçgeninde yer
alır. Orta Doğu’nun aşırı sıcaklarında
hızlı bir şekilde buharlaşır. Geriye tuz
ve 35 farklı mineral bırakır. Ölüdeniz
bu nedenle deniz suyundan 10 kat
daha tuzludur. O yüzden bu gölün
suyunda istesen de batamazsın.

ZOR MU, 			
KOLAY MI?
1980 yılından bu yana elimizden
düşürmediğimiz Zekâ Küpü’nün
mimarı Erno Rubik’tir. 13 Temmuz
1944 yılında Budapeşte’de
(Macaristan) doğan Erno’nun
küçük yaşlarda mekanik oyuncaklar
ilgisini çekmeye başlamıştır. Sanat
ve Tasarım Akademisinde tasarım
profesörü olduğu yıllarda yaptığı
tasarımlar içinde en bilineni Rubik
Küpü’dür. Aynı renkleri bir
yüzey üzerinde bir araya
getirmek için çeşit
çeşit yolların denendiği
bu ilginç buluş çok
dikkat çekmiş ve
tüm dünyaya hızlıca
yayılmıştır.
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Bir Şey Daha
Öğrendim
Hava Ömeroğlu

YİNE BEKLERİZ DEDİLER
YİNE GELİRİZ DEDİK
Bakanlığımıza bağlı Pursaklar’da
bulunan Öğretmen Necla Kızılbağ
Huzurevindeyiz.

Çocuk Evlerinden çocuklarımızla
birlikte, büyüklerimizi görmek, hatırlarını
sormak üzere yola koyulduk. Aslında biz
bunu sık sık yapıyoruz. Çocuklarımızla
huzurevindeki yaşlılarımızı “Nesiller
Buluşuyor” projesiyle bir araya
getiriyoruz. Birlikte sohbet ediyor, oyun
oynuyor, eğleniyoruz.
Burası da tıpkı diğer huzurevleri gibi
tecrübelerin, birikimlerin, söylenecek
sözlerin çok olduğu bir yerdi. Yaşlılarımız
bizi sıcacık bir gülümsemeyle karşıladılar.

Ne çok sevindiler bizi görünce.
Gözler başka bakıyor, diller
başka türlü şakıyordu.
Belki de dünyanın en iyi anlaşan ikilisiydi
onlar; yaşlılar ve çocuklar…
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Ellerini öptük, hatırlarını sorduk. Sohbet
ettik, bilmeceler, hikâyeler anlattık, kedileri besledik.
Sonra “Bir sürprizimiz var size” dediler. Alt
kattaki salonlardan birine girdik birlikte.
Bir Bocce sahası. Karşımızda da kırmızı
formalarıyla takım oyuncuları. Oyunu
kısaca anlattılar bize. Takımımızın turnuvalara katılan başarılı bir takım olduğunu
öğrendik.
Bocce, iki ya da üçlü takımlar arasında
oynanan en eski oyunlardan birisiymiş.
Amaç, demir topları hedef topa yakın
atmakmış. Herkes bir topa dokunmak,
hedef topu vurmak için uğraştı. Bu işi profesyonellerinden öğrendik. Çok eğlendik.
Gülüşlerinden nezaketi, ince ruhlarından
merhameti öğrendik.

Sohbet ettik dedik ya… Merak ettik, günlerini nasıl
geçiriyorlar?
Ne seyredip, neler düşünüyorlar?
Tek tek cevap verdiler sorduklarımıza, sormadıklarımıza…
Bakışlarından sevgiyi, anlattıklarından bilgeliği öğrendik.
Gülüşlerinden nezaketi, ince ruhlarından merhameti
öğrendik.

Ve birbirimizden öğreneceğimiz ne çok
şey olduğunu bir kez daha fark ettik.

“Gene gelin, biz buradayız, bekleriz herkesi” dediler.

Her ziyaret öğreticidir, yeni bir şeyler katar
insana. Bizler de o kadar çok şey öğrendik
ki, bir hayat okulunda hissettik kendimizi.

Belki sen de bir gün ailen ve sevdiklerinle
onlara misafir olmak istersin diye “Yine
geliriz” dedik, herkes adına söz verdik.

Koca bir geçmiş ile umut dolu
bir gelecek ortak bir zamanda
buluştu.

Onlar da bizi dualarla uğurladılar.

43

Kitap
Kurdu

Reyhan Şengün

SOL
AYAĞIM
Beyin felci ile doğmuş ve doktorların
fazla yaşamayacağını düşündüğü
Christy’in gerçek hikâyesini keşfetmek
ister misiniz?
Christy dünyaya geldiğinde vücudunu
hareket ettiremeyen ve sadece sol
ayağının parmaklarını oynatabilen ağır
engelli bir çocuktur. Fakat hayatta
yapmak istediği çok şey vardır. Pes
etmez. Hayatını sürdürmek için
üstesinden geldiği güçlükler ile sadece
sol ayağını kullanarak yazmayı ve
resim yapmayı öğrenir.
Christy fiziksel engeli dolayısıyla
gidemediği, yalnızca hayal ettiği
manzaraları resmederek hayata
tutunmaya başlar. 18 yaşına
geldiği zaman da hayat
hikâyesini yazmaya karar verir
ve yazarlık serüveni böylece
başlamış olur. Kendisini resimleri ve
yazılarıyla ifade ettikçe gayreti her
geçen gün artar. Engelleri resimleri ve
yazıları aracılığıyla aşmayı öğrenir.
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Sol Ayağım kitabını okuduğunuzda
azmin elinden hiçbir şeyin
kurtulamayacağını, imkânsız gözüken
pek çok şeyi başarmanın aslında
mümkün olabileceğini de göreceksiniz.

Tanıtıla

n kitab

ın adı:

Sol Aya
ğım
Brown
Çevirme
n:
Filiz Ka
hraman
Yayıne
vi:
Nemesis
Kitap
Yazar

:

Christy

Ne

İzlesek?
Hava Ömeroğlu

BİRİNCİ
SINIF
Siz hiç 84 yaşında ilkokula yeni başlayan
birini duydunuz mu? Duymadıysanız
sizi Kenya’da yaşamış ve 84 yaşında
okuma yazma öğrenmeye karar vermiş
Maruge’nin gerçek hikâyesini konu alan
“Birinci Sınıf” adlı filmi izlemeye davet
ediyorum.
Bağımsızlığını yeni kazanan Kenya’da
eğitimin herkes için ücretsiz olduğu
duyurulur. Bu haberi radyodan dinleyen
yaşlı Maruge için okumayı öğrenme
uğruna zorlu bir mücadele başlar. Azimle
ve kararlılıkla kendini okula kabul ettirene
kadar bahçe kapısında bekler. Sonunda
oradakileri ikna etmeyi başarır ve okulun
207. öğrencisi olarak sınıftaki yerini alır.
Hayatı boyunca baskılara boyun eğmeyen
Maruge, karşısına çıkan engelleri bir bir
aşar ve onu yıldırmaya çalışanlara izin
vermez. İzledikçe anlarız ki Maruge azimli
olmayı Britanya’nın sömürgesine direnen
ülkesinin özgürlüğü için mücadele
ederken öğrenmiştir.
2010 yılı İngiltere-ABD yapımı olan film
tüm dünyaya örnek olan Maruge gibi
insanların gelecek nesillere aktarılacak en
güzel değerlerden biri olduğunu bizlere
göstermektedir.
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Muha
Yahy mmet
a Ged
Yaş: 1 ik
2

Posta
Kutusu

ızır
H
n
a
h
Batu alıkçı
B
9
Yaş:

Gani
Acı
Mustafa
Yaş: 12

Eymen
Özel
Yaş: 9
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Belinay
Takaç
Yaş: 9

Alizal
Aktar
Yaş: 10

YAŞLILIKLA GELEN İYİLİK

YAŞLILARIMIZ

Öğreniriz geçmişi yaşlılarımızdan
Sanki bir hikâyedir hayatları
Bizlere yol gösterir anlattıkları.
Dünden bugüne ve yarınlara taşımalıyız
Saygı duymalıyız, korumalıyız onları.

Yaşlılar çiçek gibidir
Seversen açar,
Unutursan solar,
Yalnız bırakırsan korkar.

Tonton yanakları beli bükülmüş
Almış bastonu yürümeye çalışır
Sevgiyle bakar gözleri
Biraz hüzün biraz mutluluk
Sanki o da özler gibi çocukluğunu.

Sevgili büyüklerimiz size söz,
Sizi sahipsiz,
Sizi sevgisiz,
Sizi ilgisiz,
Ve sizi asla yalnız bırakmayacağım.

Onlar için belki çok az kalmış ömür
İyi ya da kötü yaşamıştır birçok şeyi
Ama yine de yaşamak ister
Hâlâ çocuk vardır içinde
Tutalım elinden, bir tebessüm bekler bizden.

Büyükbabama,
Beni çok seviyorsun biliyorum. Bazen
içime ölebileceğin hissi doğuyor, sonra
i
o kadar çok üzülüyorum ki. Seninle ilgil
unutamadığım o kadar çok anım var ki.
Mesela biz seninle Umre arkadaşıyız. Hep
ben senin koluna girerdim ve beraber
a
dolaşırdık. Umredeyken kaybolduğumd
o kadar çok korkmuştun ki. Anneme
söylememiştin kızmasın diye. Annem
sinirlenince haklı da olsam haksız da
olsam hep beni korursun.
Yemek yemeyi çok seversin. Hep yanında
kuruyemiş, meyve ve çay olur. Senin
yemek yemeni ne kadar kısıtlamak
istesem de başaramıyorum.

Benim doktor olmamı istersin. Odama
gelip beni ziyaret etmek ve benimle
övünmek istersin. O yüzden küçükken
benimle hep doktorculuk oynardın. Sen
hasta olurdun ben doktor.
Çocukluğum seninle geçti. Hayatımın
en güzel yıllarıydı. Şimdi büyüyorum
ve küçüklüğümdeki büyükbabamı hep
yanımda görmek istiyorum.

Azra
Sağlam
Yaş: 13
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HAYALLERİNDEN
VAZGEÇME DİYE

OKUL DESTEK PROJEMİZ VAR
Hayallerini gerçekleştirmek için umudunu hiç kaybetmeden inandığın yolda ilerliyorsan
seni ne durdurabilir ki? Yeter ki hayal kurmaktan, mücadele etmekten vazgeçme!
Engelleri çabucak aş, hedefine koşar adımlarla yaklaş diye bizim de bir projemiz var.
Eğer 5 - 6 - 7 ve 8. sınıfa gidiyorsan ve eğitim, spor veya sanat alanında hayallerine ulaşmak
için yardım arıyorsan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Okul Destek
Projesi’nden faydalanabilirsin. Bu projeyle hedefine ulaşman için sana el uzatıyor, geleceğe
daha sağlam adımlarla ilerlemeni sağlıyoruz.
Bu proje sayesinde birçok konuda
farkındalığım ve geleceğe dair umudum
arttı. Özgüvenim yükseldi. Ders konusunda
okul başarım iyiydi, şimdi daha da iyi. Sizin
sayenizde hayallerime giden yolda yürümeye
devam ediyorum. Hedeflerimi yükselttim.
Tam da her şey için pes edecekken proje
öğrencisi seçildim. Bu yolda yürürken
yanımda olacağınızdan eminim. Sonsuz
teşekkürler.
Münevver KARTAL/Gaziantep/Yaş:14

Bu proje kapsamında yaptığımız en
unutulmaz etkinlik ilk defa uçağa binip
öğretmenlerimizle beraber İstanbul’a
gitmek ve Beşiktaş maçını en ön tribünlerde
izlemek oldu. Bu sayede futbola olan
ilgim arttı. Futbol kurslarına gidip kendimi

geliştiriyorum. Okul Destek Projesi bana
kitap okuma alışkanlığı da kazandırdı.
Batman İl Kütüphanesinde Vali Bey ve eşiyle
beraber kitap okuduk. Bize kitap hediye
ettiler. Hediye edilen kitapların hepsini
okuyup bitirdim. Ben ve ailem bu projeden
dolayı çok mutluyuz.
Emirhan YILDIRIM/Batman/Yaş: 13

eyi

Bizi Takip Etm
UNUTMA!

Bu butondan görme engelli
okurlarımız için sesli betimlemesi
yapılan dergimizin
sesli betimleme videolarına
ulaşabilirsin.

Apple Store ve Google Play’dan
“Aile ve Çalışma Dijital Platformu” uygulamamızı indirerek de
dergimize ulaşabilir, istediğin yerde rahatlıkla okuyabilirsin. :)

Bu butondan işitme engelli
okurlarımız için işaret diline
çevrilen dergimizin
işaret dili videolarına
ulaşabilirsin.

Bu butondan animasyonlarla
hareketlendirdiğimiz
Z – Dergilerimize
bakabilirsin. :)

